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European	Asylum	Support	OfficeEASO

Eiropas	Patvēruma		
atbalsta	birojs	

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

Par	mums
Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) ir	Eiropas	Savienības	(ES)	
aģentūra,	kas	izveidota	ar	Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	2010.	gada	
19.	maija	Regulu	(ES)	Nr.	439/2010.	Aģentūra	spēlē	galveno	lomu	
konkrētajā	kopējās	Eiropas	patvēruma	sistēmas	(KEPS)	ieviešanā.	EASO	
dibināja	ar	mērķi	uzlabot	praktisko	sadarbību	patvēruma	jautājumos	un	
palīdzēt	dalībvalstīm	izpildīt	to	saistības	Eiropas	un	starptautiskajā	līmenī,	
lai	sniegtu	aizsardzību	tiem	cilvēkiem,	kuriem	to	vajag.	EASO	darbojas	
kā	kompetences	centrs	patvēruma	jautājumos.	EASO	arī	sniedz	atbalstu	
tām	dalībvalstīm,	kuru	patvēruma	un	uzņemšanas	sistēmas	ir	īpaši	
noslogotas.
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EASO uzdevumi

EASO	mērķis	ir	atvieglot,	koordinēt	un	stiprināt	
dalībvalstu	praktisko	sadarbību	patvēruma	jomas	
daudzajos	aspektos.	

EASO	nodrošina:

1)	praktisku	un	tehnisku	atbalstu	dalībvalstīm;

2)	operatīvu	atbalstu	dalībvalstīm,	kurām	radušās	
īpašas	vajadzības,	un	dalībvalstīm,	kuru	patvēruma	
un	uzņemšanas	sistēmas	ir	īpaši	noslogotas,	tostarp	
koordinējot	patvēruma	atbalsta	grupas,	kurās	
ietilpst	dalībvalstu	patvēruma	jomas	eksperti;	

3)	zinātnisku	palīdzību	ES	politikas	veidošanai	un	
likumdošanai	visas	jomās,	kam	ir	tieša	vai	netieša	
ietekme	uz	patvērumu.

EASO galvenie darbības virzieni

EASO nodrošina dažāda veida atbalstu.

Pastāvīgs atbalsts:	patvēruma	procesa	kopējās	
kvalitātes	atbalstīšana	un	stimulēšana,	izmantojot	
kopīgu	apmācību,	kopīgus	patvēruma	mācību	
materiālus,	kopīgus	kvalitātes	kritērijus	un	kopīgu	
izcelsmes	valsts	informāciju	(IVI).

Īpašais atbalsts:	pielāgota	palīdzība,	spēju	
veidošana,	pārvietošana,	konkrēts	atbalsts	un	īpaši	
kvalitātes	kontroles	procesi.

Ārkārtas atbalsts:	solidaritātes	pasākumu	
organizēšana	īpaši	noslogotām	dalībvalstīm,	
sniedzot	pagaidu	atbalstu	un	palīdzību,	lai	labotu	
vai	atjaunotu	patvēruma	un	uzņemšanas	sistēmas.

Informācijas un analīzes atbalsts:	dalīšanās	ar	
informāciju	un	datiem	un	to	apvienošana,	analīze	
un	novērtējums	ES	līmenī,	ietverot	kopīgu	tendenču	
analīzi	un	kopīgus	novērtējumus.

Atbalsts trešām valstīm (t. i., valstīm, kuras nav 
dalībvalstis):	KEPS	ārējās	dimensijas	atbalstīšana,	
kā	arī	atbalsts	partnerībām	ar	trešām	valstīm,	lai	
rastu	kopīgus	risinājumus,	tostarp	izmantojot	spēju	
veidošanu	un	reģionālās	aizsardzības	programmas,	
un	dalībvalstu	darbību	koordinēšana	pārcelšanas	
jomā.

EASO	ēka

EASO	misija
EASO	ir	neatkarīgs	kompetences	centrs	
patvēruma	jautājumos,	kura	misija	ir	sniegt	
ieguldījumu	kopējās	Eiropas	patvēruma	
sistēmas	(KEPS)	īstenošanā,	nodrošinot	
atbalstu	un	atvieglojot,	koordinējot	un	
stiprinot	dalībvalstu	praktisko	sadarbību.
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EASO	logotipa	pirmā	parādīšana,	atklāšanas	ceremonija,	Valeta,	2011.	gada	19.	jūnijs

Uzdevumu izpildē EASO ievēro 
šādus principus:

•	organizē	atbalstu	un	palīdzību	dalībvalstu	
patvēruma	sistēmu	vispārējām	un	konkrētām	
vajadzībām;

•	koordinē	un	stimulē	dalībvalstu	operatīvo	
sadarbību	un	uzlabo	kvalitāti;

•	darbojas	kā	neatkarīgs	kompetences	centrs	
patvēruma	jomā;

•	organizē	patvēruma	datu	analīzi	un	izvērtēšanu	
ES	mērogā;

•	veicina	un	sekmē	vienotu	rīcību	un	nodrošina	
konsekvenci	patvēruma	jomā;

•	pilnīgi	iesaista	dalībvalstis;

•	respektē	dalībvalstu	atbildību	un	lēmumus	
patvēruma	jomā;

•	sadarbojas	ar	Eiropas	Komisiju,	Eiropas	
Parlamentu,	Eiropas	Savienības	Padomi	un	citām	
ES	iestādēm,	aģentūrām	un	struktūrām;

•	iesaista	pilsonisko	sabiedrību	un	starptautiskas	
organizācijas;

•	pilda	pienākumus	kā	uz	pakalpojumiem	orientēta,	
objektīva	un	pārredzama	organizācija	ES	tiesību,	
politikas	un	institucionālajā	sistēmā.

EASO ieguldījums Agrīnās 
brīdināšanas, sagatavotības un 
krīžu pārvarēšanas mehānismā

Nolūkā	nodrošināt	dalībvalstīm	iespēju	būt	
sagatavotākām,	lai	tiktu	galā	ar	mainīgajām	
patvēruma	meklētāju	plūsmām,	ES	veido	Agrīnās	
brīdināšanas,	sagatavotības	un	krīžu	pārvarēšanas	
mehānismu.	EASO	ir	izveidojusi	Agrīnās	
brīdināšanas	un	gatavības	sistēmu	(EPS),	kas	šajā	
mehānismā	dod	ieguldījumu,	kā	aprakstīts	turpmāk.

Agrīnā brīdināšana

•	EASO	regulāri	sniedz	reģionālu	pārskatu	par	
patvēruma	tendenču	un	piesaistīšanas	un	
atgrūšanas	faktoru	analīzi.	Tas	ir	pamatots	ar	
datiem,	ko	sniegušas	dalībvalstis,	Eurostat,	Eiropas	
Aģentūra	operatīvās	sadarbības	vadībai	pie	Eiropas	
Savienības	dalībvalstu	ārējām	robežām	(Frontex),	
Apvienoto	Nāciju	Augstā	komisāra	bēgļu	jautājumos	
birojs	(UNHCR),	Starptautiskā	migrācijas	organizācija	
utt.,	kas	apvienoti	ar	EASO	atjauninātu	IVI.

Gatavība

•	EASO	nodrošina	rīkus,	kas	paredzēti	tam,	lai	
palīdzētu	dalībvalstīm	būt	gatavām	patvēruma	
meklētāju	pieplūdumam	un	izmaiņām	patvēruma	
meklētāju	plūsmās,	nodrošinot	apmācību,	IVI,	
kvalitātes	instrumentus	un	atbalstu	ES	tiesību	aktu	
analīzē	un	īstenošanā.

Krīzes pārvarēšana

•	EASO	primārais	uzdevums	ir	palīdzēt	tām	
dalībvalstīm,	kuras	sastopas	ar	īpašu	noslogojumu.	
To	panāk	ar	vairākiem	operatīvajiem	pasākumiem,	
piemēram,	izvietojot	patvēruma	atbalsta	grupas	
(PAG).
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EASO apmācība

EASO	nodrošina	apmācību	un	izstrādā	mācību	
materiālus,	lai	atbalstītu	kvalitātes	un	saskaņošanas	
sekmēšanu	patvēruma	jomā,	kas	dod	ieguldījumu	
KEPS	īstenošanā.	EASO	apmācību	darbību	
stūrakmens	ir	EASO	mācību	programma,	kas	ir	
kopīga	profesionālās	apmācības	sistēma	patvēruma	
jomas	amatpersonām	un	citām	mērķa	grupām,	
piemēram,	vadītājiem	un	juristiem	visā	ES.	
EASO	mācību	interaktīvajos	moduļos	ir	aptverti	
patvēruma	procedūras	un	prakses	galvenie	aspekti.

EASO	nodrošina	apmācību	arī	tiesu	iestādēm	
un	iesaistās	citās	attiecīgās	apmācību	iniciatīvās.	
Tas	ietver	apmācību	izstrādāšanu	sadarbībā	ar	citām	
ES	aģentūrām.

Reaģējot	uz	to	dalībvalstu	īpašajām	vajadzībām,	
kuras	izjūt	konkrētu	noslogojumu,	papildus	
pastāvīgā	atbalsta	darbībām	EASO	sniedz	ad	
hoc	apmācības	sesijas.	Šajā	sakarā	tā	ir	sniegusi	
apmācības	sesijas	Bulgārijā,	Grieķijā,	Itālijā,	
Luksemburgā	un	Zviedrijā.

EASO	apmācība

Izcelsmes valsts informācija

Izcelsmes	valsts	informācija	(IVI)	attiecas	uz	
informāciju	par	valstīm,	no	kurām	izceļas	patvēruma	
meklētāji.	Šāda	veida	informācija	ir	būtiska	
patvēruma	jomas	amatpersonām,	kad	tās	lemj	par	
patvēruma	piešķiršanu.	IVI	var	spēlēt	būtisku	lomu	
KEPS	īstenošanā.	IVI	jomā	EASO:

•	pārredzamā	un	objektīvā	veidā	vāc	mērķorientētu,	
būtisku,	ticamu,	akurātu	un	regulāri	atjaunotu	IVI;

•	pārvalda	un	turpina	pilnveidot	ES	kopējo	IVI	
portālu,	kas	dalībvalstīm	nodrošina	kopīgu	ieejas	
punktu	informācijai	un	piedāvā	papildu	resursus;

•	izstrādā	kopīgu	formātu	un	metodiku	pētniecībai	
un	sniedz	informāciju	par	izcelsmes	valstīm,	lai	
veicinātu	IVI	prakses	saskaņošanu;

•	sagatavo	ziņojumus	par	galvenajām	izcelsmes	
valstīm,	atspoguļojot	šo	kopīgo	formātu	un	
metodiku;	2012.	gadā	EASO	publicēja	divus	
ziņojumus	par	Afganistānu;

•	organizē	praktiskās	sadarbības	darbseminārus	
attiecībā	uz	konkrētām	valstīm,	lai	apmainītos	ar	
IVI,	apspriestu	praksi	un	reaģētu	uz	dalībvalstu	
dažādajām	informācijas	vajadzībām.



EASO īpašais un ārkārtas atbalsts

EASO	piedāvā	divu	veidu	konkrētu	atbalstu	
dalībvalstīm,	proti,	“īpašo	atbalstu”	un	“ārkārtas	
atbalstu”.	Īpašais atbalsts attiecas	uz	pielāgotu	
atbalstu,	spēju	veidošanu,	pārvietošanas	
veicināšanu	un	koordinēšanu,	konkrētu	atbalstu	
un	īpašiem	kvalitātes	kontroles	rīkiem.	Ārkārtas 
atbalsts	attiecas	uz	solidaritātes	organizēšanu	tām	
dalībvalstīm,	kuras	ir	īpaši	noslogotas,	nodrošinot	
pagaidu	atbalstu	un	palīdzību,	lai	salabotu	vai	
rekonstruētu	patvēruma	un	uzņemšanas	sistēmas.	
Turpmāk	sniegti	daži	EASO	atbalsta	darbību	piemēri.

EASO ārkārtas atbalsts Grieķijai

Pēc	Grieķijas	valdības	izteiktā	lūguma	2011.	gada	
februārī	EASO	piekrita	sniegt	atbalstu	Grieķijai	jauna	
Patvēruma	centra,	Pirmās	uzņemšanas	dienesta,	
Apelācijas	iestādes	izveidei	un	uzņemšanas	sistēmai	
kopumā,	kā	arī	samazināt	nepadarīto	darbu	
skaitu,	izvietojot	Grieķijā	ekspertus	no	dažādām	
ES	dalībvalstīm,	izmantojot	tā	sauktās	PAG.	Pirmajā	
atbalsta	posmā	Grieķijai,	kas	beidzās	2013.	gada	
martā,	EASO	izvietoja	un	vadīja	70	ekspertus	no	
14	dalībvalstīm.	Šie	eksperti	izveidoja	52	PAG.	
Pēc	2013.	gada	sākumā	izteiktā	Grieķijas	valdības	
lūguma	pēc	turpmāka	atbalsta	EASO	turpina	
atbalstīt	Grieķiju	līdz	2014.	gada	decembrim.	Šajā	
otrajā	posmā	EASO	atbalsta	Grieķiju,	izvietojot	
PAG,	kuras	nodrošina	apmācību	par	tautības	
konstatēšanu	(ciešā	sadarbībā	ar	Frontex),	un	
sniedzot	atbalstu	saistībā	ar	ES	finansējumu,	
atbalstu	saistībā	ar	statistikas	datu	vākšanu	un	
analīzi,	kā	arī	atbalstu	IVI	jomā.	Atkarībā	no	
Grieķijas	valdības	lūguma	EASO	var	mainīt	vai	
paātrināt	savas	darbības.

Operatīvā	plāna	parakstīšana	ar	Grieķiju,	Atēnas,	2011.	gada	1.	aprīlis
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EASO īpašais atbalsts Itālijai

EASO	un	Itālija	2013.	gada	4.	jūnijā	parakstīja	īpašā	
atbalsta	plānu,	kas	paredz	EASO	īpašo	atbalstu	
Itālijai	līdz	2014.	gada	beigām	vairākās	prioritizētās	
jomās,	piemēram,	datu	vākšanas	un	analīzes,	
IVI,	Dublinas	sistēmas,	uzņemšanas	sistēmas	un	
ārkārtas	spēju	jomās,	kā	arī	neatkarīgu	tiesu	iestāžu	
apmācībā.	Itālija,	paredzot	jaunās	ES	patvēruma	
paketes	īstenošanu,	tajā	pašā	laikā	sastopoties	
ar	lielām	ierodošos	imigrantu	skaita	svārstībām	
un	nepieciešamību	uzturēt	augsta	standarta	
patvēruma	un	uzņemšanas	procesu,	bija	motivēta	
lūgt	EASO	palīdzību	tās	patvēruma	un	uzņemšanas	
sistēmu	atkārtotā	pastiprināšanā.

Papildus iepriekš minētajām darbībām EASO 
ir piedāvājusi arī īpašu un/vai ārkārtas atbalstu 
Bulgārijai, Luksemburgai un Zviedrijai.

EASO un pārvietošana ES iekšienē

Pārvietošanas	jomā	EASO	veicina,	atvieglo	un	
koordinē	informācijas	un	paraugprakses	apmaiņu	
par	pārvietošanu	ES	robežās.	EASO	arī	piedalās	
ikgadējā	pārvietošanas	forumā,	kas	dod	iespēju	
palīdzēt	dalībvalstīm	saprast,	kādas	ir	pārvietošanas	
vajadzības	tuvākajā	nākotnē.	EASO	2012.	gadā	veica	
izmēģinājuma	projektu	par	pārvietošanu	ES	iekšienē	
no	Maltas	(Eurema	—	I	un	II	posms)	un	divpusējos	
pasākumus	starp	ES	dalībvalstīm,	asociētajām	
valstīm	un	Maltu.

Operatīvā	plāna	parakstīšana	ar	Bulgāriju,	2013.	gada	17.	oktobris



Uzmanības	centrā	—	
patvēruma	atbalsta	
grupas

Kas ir patvēruma atbalsta grupas?

Patvēruma	atbalsta	grupas	(PAG)	veido	
dalībvalstu	eksperti,	kurus	EASO	uz	
ierobežotu	laiku	izvieto	kādā	dalībvalstī,	
lai	atbalstītu	patvēruma	sistēmu	tajā	
dalībvalstī.

Šādus	ekspertus	nodrošina	dalībvalstis,	
un	tos	iekļauj	EASO	“patvēruma	reakcijas	
rezerves	sarakstā”.

Kāda veida atbalstu var sniegt viena 
PAG?

PAG	var	sniegt	jebkādu	atbalstu,	par	kuru	
ir	panākta	vienošanās	starp	EASO	un	īpaši	
noslogoto	dalībvalsti,	ar	mērķi	sagatavot	
patvēruma	un	uzņemšanas	sistēmu	un	
pārvaldīt	šī	īpašā	noslogojuma	situāciju.

PAG	var	sniegt	speciālas	zināšanas	cita	
starpā	saistībā	ar	uzņemšanu,	apmācību,	
izcelsmes	valsts	informāciju	un	zināšanas	
par	patvēruma	lietu	risināšanu	un	
pārvaldību,	tostarp	attiecībā	uz	mazāk	
aizsargātām	grupām.

Kā PAG var izvietot?
EASO	var	izvietot	PAG	pēc	dalībvalsts,	kuras	
patvēruma	sistēma,	tostarp	tās	uzņemšanas	
telpas	un	vietas,	ir	īpaši	noslogota,	lūguma.	
EASO	izpilddirektors	un	pieprasošās	
dalībvalsts	ministrs	tad	paraksta	vienošanos,	
kas	paredz	PAG	veicamās	rīcības.

EASO-UNHCR	darba	pasākuma	dokumenta	parakstīšana,	Ženēva,	2013.	
gada	13.	decembris

EASO un kopējās Eiropas 
patvēruma sistēmas ārējā 
dimensija

EASO	spēlē	svarīgu	lomu	kopējās	Eiropas	patvēruma	
sistēmas	(KEPS)	ārējā	dimensijā,	spēcinot	
patvēruma	un	uzņemšanas	spējas	trešās	valstīs,	lai	
labāk	aizsargātu	patvēruma	meklētājus,	atvieglotu	
dalībvalstīm	darbu	ar	bēgļu	no	trešām	valstīm	
pārcelšanu	uz	ES,	kā	arī	sadarbotos	ar	trešām	
valstīm	lietās,	kas	saistītas	ar	EASO	pienākumiem	
un	darbībām.	Tas	ietver	reģionālo	aizsardzības	
programmu	īstenošanas	atbalstu	un	citas	rīcības,	
kas	būtiskas	ilgstošiem	risinājumiem.	EASO	2013.	
gadā	ir	izstrādājusi	ārējās	dimensijas	stratēģiju,	
kurā	noteikta	pieeja	un	vispārējais	ietvars,	kurā	
aģentūra	pilnveidos	savu	darbu	saistībā	ar	KEPS	
ārējo	dimensiju.

EASO un pārcelšana

EASO	mērķis	ir	stiprināt	ES	lomu	šajā	pārcelšanas	
jomā,	lai	apmierinātu	bēgļu	vajadzības	pēc	
starptautiskas	aizsardzības	trešās	valstīs	un	
apliecinātu	solidaritāti	uzņēmējvalstīm.	EASO	
atvieglo	dalībvalstīm	darbu	ar	bēgļu	no	trešām	
valstīm	pārcelšanu	uz	ES	sadarbībā	ar	UNHCR	un	
Starptautisko	migrācijas	organizāciju	(IOM).	EASO	
turpinās	izstrādāt	esošo	metodiku	un	rīkus,	lai	
stiprinātu	dalībvalstu	bēgļu	pārcelšanas	iespējas	
un	sniegtu	ieguldījumu	kopējās	ES	pārcelšanas	
programmas	pastāvīgā	novērtējuma	veikšanā	un	
turpmākajā	izstrādē.
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Valde:	aģentūras	plānošanas	un	uzraudzības	
iestāde.	Tā	sastāv	no	pārstāvjiem	no	ES	dalībvalstīm	
un	asociētajām	valstīm,	Eiropas	Komisijas	un	
pārstāvja	no	Apvienoto	Nāciju	Augstā	komisāra	
bēgļu	jautājumos	biroja.

Konsultatīvais forums:	dibināts	2011.	gada	
oktobrī,	lai	veicinātu	EASO	sadarbību	ar	pilsonisko	
sabiedrību.	Konsultatīvajam	forumam	konsultācijas	
lūdz	regulāri,	un	tas	sastāv	no	pilsoniskās	
sabiedrības	(tostarp	nevalstiskām	organizācijām	
(NVO),	mācībspēkiem	un	tiesu	iestādēm)	un	citām	
iestādēm.

EASO praktiskā sadarbība:	jēdziens,	ko	piemēro	
EASO	organizētām	ekspertu	sanāksmēm,	
konferencēm	un	tīkliem.	EASO	praktisko	sadarbību	
veic	pēc	kopējas	metodikas,	un	tās	mērķis	ir	uzlabot	
un	paaugstināt	konverģenci	attiecībā	uz	pieejām	
patvēruma	meklētāju	aizsardzības	vajadzībām,	kā	
arī	uz	šo	vajadzību	novērtēšanu.	

Administratīvā un vadības 
struktūra

Izpilddirektors: Dr.	Robertu	K.	Viseru	
(Robert	K.	Visser),	izpilddirektoru,	ir	iecēlusi	valde,	
viņš	ir	atbildīgs	par	aģentūras	ikdienas	vadīšanu.	
Izpilddirektors	savu	uzdevumu	izpildē	ir	neatkarīgs	
un	ir	EASO	juridiskais	pārstāvis.	Izpilddirektors	ir	
atbildīgs	par	darba	programmas	un	valdes	lēmumu	
īstenošanu.	Izpilddirektoram	palīdz	struktūrvienību/
centru	vadītāji,	grāmatvedis	un	izpilddirektora	
birojs.	Pašreiz	EASO	veido	četras	struktūrvienības/
centri,	proti:

•	Vispārējo	lietu	un	administrācijas	struktūrvienība;
•	Informācijas,	dokumentācijas	un	analīzes	centrs;
•	Operatīvā	atbalsta	centrs;
•	Apmācības,	kvalitātes	un	zināšanu	centrs.

EASO	10.	valdes	sanāksme	Maltā,	2013.	gada	4.	un	5.	februārī

Izpilddirektora	birojs

Informācijas,	
dokumentācijas		
un	analīzes	centrs

Informācijas	un	
dokumentācijas	nodaļa

IVI	nodaļa

Patvēruma	analīzes	
nodaļa

Operatīvā	atbalsta	centrs

Īpašā	un	ārkārtas	
atbalsta	nodaļa

Ārējās	dimensijas	un	
pārcelšanas	nodaļa

Apmācības,	kvalitātes	
un	zināšanu	centrs

Apmācības	nodaļa

Kvalitātes	nodaļa

Vispārējo	lietu	un	
administrācijas	
struktūrvienība

Vispārējo	lietu	nodaļa

Administrācijas	nodaļa

Grāmatvedība

IZPILDDIREKTORS
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Mūsu vēsture

•	Eiropadome	Tamperes	sanāksmē	1999.	gadā	
vienojās	par	kopējās	Eiropas	patvēruma	sistēmas	
(KEPS)	izveidošanu.

•	Ar	ES	2004.	gada	Hāgas	programmu	ierosināja	
izveidot	Eiropas	Patvēruma	atbalsta	biroju	
(EASO).	Bija	iecerēts,	ka	birojam	būs	būtiska	
loma	praktiskās	sadarbības	nodrošināšanā	starp	
dalībvalstīm	jautājumos,	kas	saistīti	ar	patvērumu.

•	Eiropas	Komisija	2009.	gada	18.	februārī	ierosināja	
izveidot	EASO.

•	Eiropas	Parlaments	un	Padome	2010.	gada	
pirmajā	ceturksnī	vienojās	par	EASO	izveidi.	
EASO	regula	stājās	spēkā	2010.	gada	19.	jūnijā.

•	EASO	2011.	gada	1.	februārī	sāka	strādāt	kā	
ES	aģentūra.

•	2011.	gada	1.	aprīlī	parakstīja	pirmo	EASO	
operatīvo	plānu	attiecībā	uz	atbalstu	Grieķijas	
patvēruma	sistēmas	rekonstrukcijai.

•	Maltas	valdība	un	EASO	2011.	gada	24.	maijā	
parakstīja	“līgumu	par	atrašanās	vietu”.	Šis	līgums	
regulē	attiecības	starp	uzņēmējdalībvalsti	un	
EASO.

•	2011.	gada	19.	jūnijā	EASO	oficiāli	atklāja	Maltā.

•	2012.	gada	7.	septembrī	EASO	pārcēlās	uz	jaunām	
telpām,	kas	atrodas	Valetas	Lielajā	ostā,	Maltā.

•	Itālija,	Luksemburga	un	Zviedrija	2012.	gadā	lūdza	
un	ieguva	EASO	atbalstu.

•	Bulgārija	EASO	atbalstu	lūdza	un	ieguva	2013.	
gadā.

BZ-02-13-822-LV-C

Plašāka	informācija	par	Eiropas	Savienību	ir	pieejama	internetā		
(http://europa.eu).
Luksemburga:	Eiropas	Savienības	Publikāciju	birojs,	2014.	gads
ISBN	978-92-9243-332-1	
doi:10.2847/38063
©	Eiropas	Patvēruma	atbalsta	birojs,	2014.	gads
EASO,	kā	arī	jebkura	cita	persona,	kas	rīkojas	tās	vārdā,	nav	atbildīga	par	šeit	
ietvertās	informācijas	lietošanu.	Pārpublicēšanas	gadījumā	atsauce	uz	avotu	
ir	obligāta.
Printed	in	Belgium
Iespiests	uz	papīra,	kas	balināts	bez	elementārā	hlora	(ECF)

Uzmanības	centrā	—	
konsultatīvais	forums

Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar EASO
E-pasts:	info@easo.europa.eu
Tīmekļa	vietne:	www.easo.europa.eu
Facebook:	www.facebook.com/easo.eu
Tālruņa	numurs:	+356	22487500
Adrese:	MTC	Block	A,	Winemakers	Wharf,	Grand	Harbour	Valletta,	
MRS	1917,	Malta

3.	konsultatīvais	forums,	Malta,	2013.	gada	27.	un	28.	novembris

EASO	konsultatīvais	forums	ir	nepārtraukts	
divpusējs	dialogs,	kas	ļauj	apmainīties	ar	
informāciju	un	apkopot	zināšanas	starp	EASO	
un	pilsonisko	sabiedrību.

Kā	Eiropas	kompetences	centram	
konsultācijas	EASO	nav	tikai	ikgadējas	
sanāksmes,	bet	nepārtraukts	divpusējs	
dialogs,	kas	pulcina	kopā	ekspertus	
patvēruma	daudzo	aspektu	jomā,	lai	
apmainītos	ar	zināšanām	un	speciālajām	
zināšanām.	Šis	process	nodrošina	papildu	
izpratnes	spējas	un	informāciju,	kas	palīdz	
EASO	pilnveidot	visaptverošākus	un	
progresīvākus	praktiskās	sadarbības	rīkus,	
kas	paredzēti	KEPS	īstenošanas	atbalstam.

EASO	ir	īpaši	ieinteresēts	sniegtajā	
informācijā,	kas	saistīta	ar	saturu.	Īpašās	
intereses	jomas	konsultācijām	ietver	agrīno	
brīdināšanu	un	gatavību,	apmācības,	
kvalitātes	procesus,	nepilngadīgos,	kuri	ceļo	
vieni,	ģimenes	atrašanu,	dzimumu,	mazāk	
aizsargātās	grupas,	pārcelšanu,	pārvietošanu	
un	ārkārtas	atbalsta	nodrošināšanu	
dalībvalstīm,	kuras	ir	īpaši	noslogotas.

Vēlaties	pievienoties	EASO	konsultatīvajam	
forumam?	

Sazinieties	ar	EASO	konsultatīvā	foruma	
koordinatoru.

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

