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European	Asylum	Support	OfficeEASO

Europos	prieglobsčio	
paramos	biuras	

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

Apie	mus
EASO yra	Europos	Sąjungos	(ES)	agentūra,	įsteigta	Europos	Parlamento	
ir	Tarybos	reglamentu	(ES)	Nr.	439/2010.	Agentūrai	tenka	vienas	iš	
svarbiausių	vaidmenų	diegiant	bendrą	Europos	prieglobsčio	sistemą	
(BEPS).	EASO	buvo	įkurtas	siekiant	gerinti	praktinį	bendradarbiavimą	
prieglobsčio	klausimais	ir	padėti	valstybėms	narėms	vykdyti	savo	Europos	
ir	tarptautinio	lygmens	įsipareigojimą	apsaugoti	tuos,	kam	to	reikia.	EASO	
yra	vienas	iš	kompetencijos	prieglobsčio	srityje	centrų.	Be	to,	jis	teikia	
paramą	valstybėms	narėms,	patiriančioms	ypatingų	sunkumų,	susijusių	
su	jų	prieglobsčio	ir	priėmimo	sistemomis.
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EASO užduotys

EASO	tikslas	–	sudaryti	sąlygas,	koordinuoti	ir	
stiprinti	valstybių	narių	praktinį	bendradarbiavimą	
daugeliu	prieglobsčio	klausimų.

EASO	teikia:

1.	praktinę	ir	techninę	paramą	valstybėms	narėms;

2.	operatyvinę	paramą	valstybėms	narėms,	
turinčioms	specifinių	poreikių,	ir	valstybėms	
narėms,	patiriančiomis	ypatingų	sunkumų,	susijusių	
su	prieglobsčio	ir	priėmimo	sistemomis,	įskaitant	
prieglobsčio	paramos	grupių	(PPG),	sudarytų	iš	
nacionalinių	prieglobsčio	ekspertų,	koordinavimą;

3.	faktais	pagrįstą	pagalbą	kuriant	ES	politiką	
ir	teisės	aktus	visose	srityse,	tiesiogiai	arba	
netiesiogiai	susijusiose	su	prieglobsčiu.

Svarbiausi faktai apie EASO

EASO teikia įvairią paramą:

nuolatinė parama:	rūpinasi	bendra	prieglobsčio	
suteikimo	proceso	kokybe	ir	ją	gerina,	rengdamas	
bendrus	mokymus	ir	bendrą	mokymo	medžiagą	
prieglobsčio	klausimais,	užtikrindamas	bendrą	
informaciją	apie	kilmės	šalį	ir	vienodą	jos	kokybę;

speciali parama:	teikia	konkretiems	poreikiams	
pritaikytą	pagalbą,	stiprina	ir	skirsto	pajėgumus,	
teikia	konkrečią	paramą	ir	specialias	kokybės	
kontrolės	priemones;

neatidėliotina parama:	solidarizuojantis	su	
valstybėmis	narėmis,	patiriančiomis	ypatingų	
sunkumų,	teikia	laikiną	paramą	ir	pagalbą	
prieglobsčio	arba	priėmimo	sistemoms	sutvarkyti	
arba	atkurti;

parama informacijos ir analizės srityje:	dalijasi	
informacija	ir	duomenimis,	juos	apibendrina,	
analizuoja	ir	vertina	ES	lygmeniu,	taip	pat	analizuoja	
ir	bendrai	vertina	visos	ES	tendencijas;

parama trečiosioms šalims (t. y. ne valstybėms 
narėms): teikia	paramą	išorės	subjektams,	
susijusiems	su	bendra	Europos	prieglobsčio	
sistema,	paramą	partnerystėms	su	trečiosiomis	
šalimis,	siekiant	bendrų	sprendimų,	pvz.,	didinant	
pajėgumus,	kuriant	regionines	apsaugos	programas	
ir	koordinuojant	valstybių	narių	vykdomus	
perkėlimo	veiksmus.

EASO	pastatas.

EASO	misija
EASO	misija	–	kaip	nepriklausomam	
kompetencijos	ir	paramos	centrui	prisidėti	
prie	bendros	Europos	prieglobsčio	sistemos	
diegimo	remiant,	sudarant	sąlygas,	
koordinuojant	ir	stiprinant	valstybių	narių	
praktinį	bendradarbiavimą.
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EASO	logotipo	pristatymo	ceremonija,	Valeta,	2011	m.	birželio	19	d.

EASO uždavinių įgyvendinimo 
principai:

•	organizuoti	paramą	ir	pagalbą,	skirtą	bendro	
pobūdžio	arba	specialiems	valstybių	narių	
prieglobsčio	sistemų	poreikiams	patenkinti;

•	koordinuoti	ir	skatinti	operatyvinį	valstybių	narių	
bendradarbiavimą	ir	gerinti	jo	kokybę;

•	veikti	kaip	nepriklausomam	prieglobsčio	srities	
kompetencijos	centrui;

•	organizuoti	visos	ES	prieglobsčio	duomenų	analizę	
ir	vertinimą;

•	sudaryti	sąlygas	bendriems	veiksmams	ir	
nuoseklumui	prieglobsčio	srityje	ir	juos	skatinti;

•	pasiaukojamai	dirbti	kartu	su	valstybėmis	
narėmis;

•	gerbti	valstybių	narių	atsakingumą	ir	jų	
sprendimus	dėl	prieglobsčio;

•	bendradarbiauti	su	Europos	Komisija,	Europos	
Parlamentu	ir	Europos	Sąjungos	Taryba,	taip	
pat	su	kitomis	ES	institucijomis,	agentūromis	ir	
įstaigomis;

•	įtraukti	pilietinę	visuomenę	ir	tarptautines	
organizacijas;

•	vykdyti	savo	pareigas	kaip	į	paslaugas	orientuotai,	
nešališkai	ir	skaidriai	organizacijai,	veikiančiai	
pagal	ES	teisinę,	politinę	ir	institucinę	sistemą.

EASO indėlis į išankstinio 
perspėjimo, parengties ir krizės 
valdymo mechanizmą

Siekdama	padėti	valstybėms	narėms	geriau	
pasirengti	priimti	kintančius	prieglobsčio	prašytojų	
srautus,	ES	kuria	išankstinio	perspėjimo,	parengties	
ir	krizės	valdymo	mechanizmą.	EASO	parengė	
Išankstinio	perspėjimo	ir	parengties	sistemą	
(angl.	EPS),	kurios	indėlis	į	minėtojo	mechanizmo	
veikimą	apibūdintas	toliau.

Išankstinis perspėjimas
•	EASO	reguliariai	teikia	regioninę	apžvalgą,	kurioje	
pateikiama	prieglobsčio	tendencijų	ir	abipusius	
pokyčius	lemiančių	veiksnių	analizė,	taip	pat	rizikos	
scenarijai.	Ji	pagrįsta	duomenimis,	kuriuos,	be	
kitų	institucijų,	teikia	valstybės	narės,	Eurostatas,	
Europos	operatyvaus	bendradarbiavimo	prie	
Europos	Sąjungos	valstybių	narių	išorės	sienų	
valdymo	agentūra	(Frontex),	Jungtinių	Tautų	
vyriausiojo	pabėgėlių	reikalų	komisaro	biuras	
(UNHCR)	ir	Tarptautinė	migracijos	organizacija,	be	
to,	ji	remiasi	EASO	rengiama	atnaujinta	kilmės	šalies	
informacija.

Parengtis
•	EASO	teikia	priemones,	skirtas	padėti	valstybėms	
narėms	pasirengti	prieglobsčio	prašytojų	antplūdžiui	
ir	tokio	antplūdžio	pokyčiams,	įskaitant	mokymus,	
kilmės	šalies	informaciją,	kokybės	priemones	
ir	paramą,	susijusią	su	ES	teisės	aktų	analize	ir	
įgyvendinimu.

Krizės valdymas
•	EASO	pirminė	užduotis	–	remti	valstybes	nares,	
patiriančias	ypatingų	sunkumų.	Tai	daroma	taikant	
keletą	veiklos	priemonių,	pavyzdžiui,	pasitelkiant	
PPG.
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EASO mokymai

Siekdama	stiprinti	kokybę	ir	derinti	veiklą	
prieglobsčio	srityje,	EASO	organizuoja	mokymus	ir	
rengia	mokymo	medžiagą	–	taip	jis	prisideda	prie	
BEPS	taikymo.	EASO	mokymo	veiklos	pagrindas	
yra	EASO	mokymo	programa	–	bendra	profesinio	
mokymo	sistema,	skirta	prieglobsčio	pareigūnams	
ir	kitoms	tikslinėms	grupėms	visoje	ES,	tokioms	
kaip	vadovai	ir	už	teisinius	klausimus	atsakingi	
pareigūnai.	EASO	mokymai	apima	pagrindinius	
prieglobsčio	procedūros	aspektus	ir	praktiką	taikant	
interaktyvius	modulius.

Be	to,	EASO	rengia	mokymus	teisėjams	ir	dalyvauja	
įgyvendinant	kitas	aktualias	mokymo	iniciatyvas.	
Taip	pat	rengiami	mokymai	bendradarbiaujant	su	
kitomis	ES	agentūromis.

Reaguodama	į	konkrečius	valstybių	narių,	kurios	
patiria	ypatingų	sunkumų,	poreikius,	šalia	
nuolatinės	paramos	veiklos	EASO	rengia	ad hoc	
mokymus.	Tuo	tikslu	rengiami	mokymai	Bulgarijoje,	
Graikijoje,	Italijoje,	Liuksemburge	ir	Švedijoje.

EASO	mokymai.

Informavimas apie kilmės šalį

Informavimas	apie	kilmės	šalį	yra	susijęs	su	
informacija	apie	šalį,	iš	kurios	yra	kilę	prieglobsčio	
prašytojai.	Tokia	informacija	yra	būtina	prieglobsčio	
pareigūnams	per	prieglobsčio	nustatymo	procesą.	
Informavimas	apie	kilmės	šalį	gali	būti	labai	svarbus	
įgyvendinant	BEPS.	Informavimo	apie	kilmės	šalį	
srityje	EASO:

•	skaidriai	ir	nešališkai	renka	aktualią,	patikimą	ir	
tikslią	naujausią	tikslinę	informaciją	apie	kilmės	
šalį;

•	administruoja	ir	plečia	bendrą	ES	informavimo	
apie	kilmės	šalį	portalą,	kuris	yra	bendras	
informacijos	punktas,	ir	teikia	papildomus	
išteklius	valstybėms	narėms;

•	nustato	bendrą	informacijos	apie	kilmės	šalis	
rinkimo	ir	teikimo	formatą	bei	metodiką,	taip	
siekdamas	suvienodinti	informaciją	apie	kilmės	
šalis;

•	rengia	ataskaitas	apie	pagrindines	kilmės	šalis,	
kurios	grindžiamos	tokiu	bendru	formatu	ir	
metodika;	2012	m.	EASO	paskelbė	dvi	ataskaitas	
apie	Afganistaną;

•	organizuoja	konkrečioms	šalims	skirtus	praktinio	
bendradarbiavimo	seminarus,	per	kuriuos	šalys	
gali	dalytis	kilmės	šalies	informacija	bei	aptarti	
veiklą,	taip	pat	reaguoja	į	skirtingus	valstybių	
narių	informacijos	poreikius.



EASO speciali ir neatidėliotina 
parama

EASO	teikia	dviejų	rūšių	konkrečią	paramą	
valstybėms	narėms,	t.	y.	specialią	paramą	
ir	neatidėliotiną	paramą.	Speciali parama	–	
poreikiams	pritaikyta	pagalba,	pajėgumų	didinimas,	
sąlygų	jų	perkėlimui	sudarymas	ir	koordinavimas,	
konkreti	parama	ir	specialios	kokybės	kontrolės	
priemonės.	Neatidėliotina parama	–	tai	laikinos	
paramos	ir	pagalbos	prieglobsčio	arba	priėmimo	
sistemoms	sutvarkyti	arba	atkurti	teikimas	
solidarizuojantis	su	valstybėmis	narėmis,	
patiriančiomis	ypatingų	sunkumų.	Kai	kurie	EASO	
paramos	veiklos	pavyzdžiai	pateikiami	toliau.

EASO neatidėliotina parama Graikijai

Gavusi	Graikijos	Vyriausybės	prašymą,	2011	m.	
vasario	mėn.	EASO	sutiko	padėti	Graikijai	kurti	
naująją	Prieglobsčio	tarnybą,	Pirmojo	priėmimo	
tarnybą	bei	Apeliacijos	instituciją,	taip	pat	vykdyti	
priėmimą	apskritai	ir	atlikti	susikaupusius	neatliktus	
darbus;	tuo	tikslu	buvo	numatyta	siųsti	ekspertus	iš	
skirtingų	ES	valstybių	narių	per	vadinamąsias	PPG.	
Pirmajame	paramos	Graikijai	etape,	kuris	baigėsi	
2013	m.	kovo	mėn.,	EASO	nusiuntė	70	ekspertų	iš	
14	valstybių	narių	ir	jiems	vadovavo.	Šie	ekspertai	
sudaro	52	PPG.	Atsiliepdama	į	Graikijos	Vyriausybės	
2013	m.	pradžioje	pateiktą	prašymą	dėl	papildomos	
paramos,	EASO	toliau	teikia	paramą	Graikijai	iki	
2014	m.	gruodžio	mėn.	Antrajame	etape	EASO	remia	
Graikiją	pasitelkdama	PPG,	kurios	rengia	pilietybės	
nustatymo	mokymus	(glaudžiai	bendradarbiaujant	
su	Frontex)	ir	paramą	ES	finansavimo	klausimais,	
paramą	statistinių	duomenų	rinkimo	bei	analizės	
srityje	ir	paramą,	susijusią	su	informavimu	apie	
kilmės	šalį.	Atsižvelgdamas	į	Graikijos	Vyriausybės	
prašymą,	EASO	gali	pertvarkyti	arba	suaktyvinti	savo	
veiksmus.

Operatyvinio		plano	pasirašymas	su	Graikija,	Atėnai,	2011	m.	balandžio	1	d.
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EASO speciali parama Italijai

2013	m.	birželio	4	d.	EASO	ir	Italija	pasirašė	
specialios	paramos	planą,	kuriame	numatyta	
EASO	speciali	parama	Italijai	iki	2014	m.	pabaigos	
keliose	prioritetinėse	srityse,	tokiose	kaip	duomenų	
rinkimas	ir	analizė,	informavimas	apie	kilmės	šalį,	
Dublino	sistema,	priėmimo	sistema	ir	rezerviniai	
pajėgumai,	taip	pat	nepriklausomų	teisėjų	
mokymas.	Prieš	naujojo	ES	prieglobsčio	priemonių	
rinkinio	įgyvendinimą	Italija	susiduria	su	dideliais	
atvykstančių	imigrantų	skaičiaus	svyravimais,	
todėl,	atsižvelgdama	į	poreikį	užtikrinti	sklandų	
prieglobsčio	ir	priėmimo	procesą,	Italija	nusprendė	
prašyti	EASO	padėti	sustiprinti	jos	prieglobsčio	ir	
priėmimo	sistemas.

Be pirmiau paminėtos veiklos, EASO taip pat teikia 
specialią ir (arba) neatidėliotiną paramą Bulgarijai, 
Liuksemburgui ir Švedijai.

EASO ir pajėgumų perkėlimas 
ES viduje

Pajėgumų	perkėlimo	srityje	EASO	skatina,	remia	
ir	koordinuoja	informacijos	ir	gerosios	patirties,	
susijusios	su	pajėgumų	perkėlimu	ES	viduje,	
mainus.	Be	to,	EASO	dalyvauja	kasmečiame	forume	
pajėgumų	perkėlimo	klausimais,	suteikiančiame	
galimybę	padėti	valstybėms	narėms	išsiaiškinti	
artimiausius	pajėgumų	perkėlimo	poreikius.	
2012	m.	EASO	įgyvendino	priemonę,	skirtą	
duomenims	apie	projektą,	susijusį	su	pajėgumų	
perkėlimu	iš	Maltos	Europos	Sąjungos	viduje	
(„Eurema“,	I	ir	II	etapai),	ir	apie	dvišalius	ES	valstybių	
narių,	asocijuotųjų	šalių	ir	Maltos	susitarimus	rinkti.

Veiklos	plano	pasirašymas	su	Bulgarija,	Bukareštas,	2013	m.	spalio	17	d.



Dėmesio	centre	–	
prieglobsčio	paramos	
grupės

Kas yra prieglobsčio paramos 
grupės?

Prieglobsčio	paramos	grupes	(PPG)	sudaro	
nacionaliniai	ekspertai,	kuriuos	EASO,	
siekdamas	paremti	tos	valstybės	narės	
prieglobsčio	sistemą,	ribotam	laikui	siunčia	
į	valstybę	narę.

Tokie	valstybių	narių	skiriami	ekspertai	yra	
įtraukiami	į	EASO	prieglobsčio	pagalbos	
rezervą.

Kokią paramą gali teikti PPG?
PPG	gali	teikti	bet	kokią	EASO	ir	ypatingų	
sunkumų	patiriančios	valstybės	narės	
suderintą	paramą,	kuri	padėtų	parengti	jos	
prieglobsčio	bei	priėmimo	sistemą	ir	valdyti	
susiklosčiusią	ypač	sunkią	padėtį.

PPG	gali	teikti	informaciją,	susijusią,	be	kita	
ko,	su	priėmimu,	mokymu,	informavimu	
apie	kilmės	šalį	ir	su	prieglobsčio	atvejų	
(įskaitant	pažeidžiamų	grupių	atstovų)	
tvarkymu	bei	administravimu.

Kaip gali būti panaudojamos PPG?
EASO	gali	nusiųsti	PPG,	jei	to	paprašo	
valstybė	narė,	kurios	prieglobsčio	sistema	
(įskaitant	jos	priėmimo	infrastruktūrą)	
patiria	ypatingų	sunkumų.	Po	to	EASO	
vykdomasis	direktorius	ir	paramos	
prašančios	valstybės	narės	ministras	
pasirašo	susitarimą,	kuriame	numatomi	
PPG	vykdytini	veiksmai.

EASO	ir	UNHCR	darbinio	susitarimo	pasirašymas,	Ženeva,	2013	m.	
gruodžio	13	d.

EASO ir bendros Europos 
prieglobsčio sistemos išorės 
aspektai

EASO,	kuriam	tenka	svarbus	vaidmuo,	susijęs	su	
bendros	Europos	prieglobsčio	sistemos	(BEPS)	
išorės	aspektais,	stiprina	trečiųjų	šalių	prieglobsčio	
ir	priėmimo	gebėjimus,	kad	geriau	apsaugotų	
prieglobsčio	prašytojus,	padeda	valstybėms	
narėms	perkelti	pabėgėlius	iš	trečiųjų	šalių	į	ES	
ir	bendradarbiauja	su	trečiosiomis	šalimis	dėl	
klausimų,	susijusių	su	EASO	pareigomis	ir	veikla.	
Tai	apima	paramą	regioninių	apsaugos	programų	
įgyvendinimui	ir	kitus	tvariems	sprendimams	
tinkamus	veiksmus.	2013	m.	EASO	parengė	išorės	
aspektų	strategiją,	kurioje	apibrėžtas	požiūris	ir	
bendra	struktūra,	kuria	remdamasi	agentūra	plėtos	
savo	veiklą,	susijusią	su	BEPS	išorės	aspektais.

EASO ir prieglobsčio prašytojų 
perkėlimas

EASO	siekia	sustiprinti	ES	vaidmenį	prieglobsčio	
prašytojų	perkėlimo	srityje,	kad	užtikrintų	
pabėgėlių	tarptautinę	apsaugą	trečiosiose	šalyse	ir	
parodytų	solidarumą	su	juos	priimančiomis	šalimis.	
Bendradarbiaudama	su	UNHCR	ir	Tarptautine	
migracijos	organizacija	(TMO),	EASO	padeda	
valstybėms	narėms	perkelti	pabėgėlius	iš	trečiųjų	
šalių	į	ES.	EASO	toliau	plėtoja	esamas	metodikas	ir	
priemones,	kad	būtų	stiprinamas	valstybių	narių	
gebėjimas	perkelti	pabėgėlius	ir	prisidedama	prie	
bendros	ES	perkėlimo	programos	įvertinimo	ir	
tolesnio	plėtojimo.
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Valdyba.Valdyba	yra	agentūros	planavimo	ir	
stebėsenos	organas.	Ją	sudaro	ES	valstybių	narių	
ir	asocijuotųjų	šalių,	Europos	Komisijos	atstovai	
bei	Jungtinių	Tautų	vyriausiojo	pabėgėlių	reikalų	
komisaro	atstovas.

Konsultacijų forumas.	Konsultacijų	forumas	
įsteigtas	2011	m.	spalio	mėn.,	siekiant	skatinti	
EASO	bendradarbiavimą	su	pilietine	visuomene.	
Konsultacijų	forumą,	su	kuriuo	reguliariai	
konsultuojamasi,	sudaro	pilietinės	visuomenės	
atstovai	(įskaitant	nevyriausybines	organizacijas	
(NVO),	akademinės	bendruomenės	ir	teismų	
sistemos	atstovus)	ir	kiti	subjektai.

EASO praktinis bendradarbiavimas.	EASO	
praktinis	bendradarbiavimas	yra	sąvoka,	taikoma	
ekspertų	susitikimams,	konferencijoms	ir	EASO	
organizuojamiems	tinklams.	EASO	praktinio	
bendradarbiavimo	veikla	yra	pagrįsta	bendra	metodika	
ir	ja	siekiama	gerinti	ir	užtikrinti	kuo	didesnę	principų,	
taikomų	prieglobsčio	prašytojų	apsaugos	poreikiams,	
ir	tų	poreikių	vertinimo	konvergenciją.

Administracinė ir valdymo 
struktūra

Vykdomasis direktorius. Vykdomasis	direktorius	
dr.	Robert	K.	Visser	yra	paskirtas	valdybos	ir	
yra	atsakingas	už	kasdienį	agentūros	valdymą.	
Vykdomasis	direktorius	savarankiškai	vykdo	jam	
pavestus	uždavinius	ir	yra	EASO	teisinis	atstovas.		
Vykdomasis	direktorius	yra	atsakingas	už	darbo	
programos	bei	valdybos	sprendimų	įgyvendinimą.	
Vykdomajam	direktoriui	talkina	padalinių	ir	centrų	
vadovai,	apskaitos	pareigūnas	ir	Vykdomojo	
direktoriaus	biuras.	Dabar	EASO	sudarytas	iš	keturių	
padalinių	ir	centrų,	t.	y.:

•	Bendrųjų	reikalų	ir	administracijos	padalinio;
•	Informacijos,	dokumentacijos	ir	analizės	centro;
•	Operatyvinės	paramos	centro;
•	Mokymo,	kokybės	ir	kompetencijos	centro.

10-asis	EASO	valdybos	susitikimas,	Malta,	2013	m.	vasario	4–5	d.

Vykdomojo	direktoriaus	
biuras

Informacijos,	
dokumentacijos	ir	analizės	

centras

Informacijos	ir	
dokumentacijos	skyrius

Informavimo	apie	kilmės	
šalį	skyrius

Prieglobsčio	analizės	
skyrius

Operatyvinės	paramos	
centras

Specialios	ir	
neatidėliotinos	paramos	

skyrius

Išorės	subjektų	ir	
prieglobsčio	prašytojų	
perkėlimo	skyrius

Mokymo,	kokybės	ir	
kompetencijos	centras

Mokymo	skyrius

Kokybės	skyrius

Bendrųjų	reikalų	ir	
administracijos	padalinys

Bendrųjų	reikalų	skyrius

Administracijos	skyrius

Buhalterinė	apskaita

VYKDOMASIS	DIREKTORIUS

Valdyba.Valdyba
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Mūsų istorija

•	1999	m.	Tamperės	Europos	Vadovų	Taryboje	
susitarta	sukurti	bendrą	Europos	prieglobsčio	
sistemą	(BEPS).

•	ES	2004	m.	Hagos	programoje	pasiūlyta	įsteigti	
Europos	prieglobsčio	paramos	biurą	(EASO).	Buvo	
numatyta,	kad	biurui	teks	vienas	svarbiausių	
vaidmenų	užtikrinant	praktinį	valstybių	narių	
bendradarbiavimą	prieglobsčio	klausimais.

•	2009	m.	vasario	18	d.	Europos	Komisija	pasiūlė	
įkurti	EASO.

•	2010	m.	pirmajame	ketvirtyje	Europos	
Parlamentas	ir	Taryba	susitarė	įkurti	EASO.	EASO	
reglamentas	įsigaliojo	2010	m.	birželio	19	d.

•	2011	m.	vasario	1	d.	EASO	ėmė	veikti	kaip	ES	
agentūra.

•	2011	m.	balandžio	1	d.	buvo	pasirašytas	pirmasis	
EASO	veiklos	panas	dėl	paramos	Graikijos	
prieglobsčio	sistemai	pertvarkyti.

•	2011	m.	gegužės	24	d.	Maltos	Vyriausybė	ir	EASO	
pasirašė	susitarimą	dėl	buveinės.	Susitarimu	
grindžiami	priimančiosios	valstybės	narės	ir	EASO	
santykiai.

•	2011	m.	birželio	19	d.	EASO	oficialiai	atidarytas	
Maltoje.

•	2012	m.	rugsėjo	7	d.	EASO	persikėlė	į	naujas	
patalpas	Valetos	(Malta)	didžiajame	uoste.

•	2012	m.	Italija,	Liuksemburgas	ir	Švedija	paprašė	
EASO	paramos	ir	ją	gavo.

•	2013	m.	Bulgarija	paprašė	EASO	paramos	ir	ją	
gavo.

BZ-02-13-822-LT-C
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Dėmesio	centre.	
Konsultacijų	forumas

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su EASO:
E.	paštas:	info@easo.europa.eu	
Interneto	svetainė:	www.easo.europa.eu	
„Facebook“	paskyra:	www.facebook.com/easo.eu	
Telefono	numeris:	+356	22487500
Adresas:	MTC	Block	A,	Winemakers	Wharf,	Grand	Harbour	Valletta,	
MRS	1917,	Malta

3-asis	konsultacijų	forumas,	Malta,	2013	m.	lapkričio	27–28	d.

EASO	konsultacijų	forumas	yra	tęstinio	
dvišalio	dialogo	mechanizmas,	skirtas	tam,	
kad	EASO	keistųsi	informacija	ir	žiniomis	su	
pilietine	visuomene.	

Kaip	Europos	kompetencijos	centras,	
EASO	konsultacijų	forumas	yra	ne	tik	
metinis	susitikimas;	tai	tęstinis	dvišalio	
dialogo	mechanizmas,	suburiantis	įvairius	
prieglobsčio	ekspertus,	kad	jie	galėtų	dalytis	
žiniomis	ir	kompetencija.	Šis	procesas	
suteikia	papildomų	įžvalgų	ir	informacijos,	
padedančios	EASO	parengti	išsamesnes	ir	
pažangesnes	praktinio	bendradarbiavimo	
priemones,	kuriomis	siekiama	remti	BEPS	
įgyvendinimą.

EASO	ypač	suinteresuotas	gauti	informacijos	
apie	įvairias	temines	sritis.	Ypatingas	
dėmesys	skiriamas	tokioms	konsultacijų	
temoms	kaip	išankstinis	perspėjimas	ir	
parengtis,	mokymas,	kokybės	procesai,	
nelydimi	nepilnamečiai,	šeimos	paieškos,	
lytis,	pažeidžiamos	grupės,	prieglobsčio	
prašytojų	perkėlimas,	pajėgumų	perkėlimas	ir	
neatidėliotinos	paramos	teikimas	valstybėms	
narėms,	kurios	patiria	ypatingų	sunkumų.

Norite	dalyvauti	EASO	konsultacijų	forume?	

Susisiekite	su	EASO	konsultacijų	forumo	
koordinatoriais.

http://europa.eu
mailto:info@easo.europa.eu
www.easo.europa.eu
www.facebook.com/easo.eu

