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European	Asylum	Support	OfficeEASO

L-Uffiċċju	Ewropew	
ta’	Appoġġ	fil-qasam	
tal-Asil	

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

Dwarna
L-Uffiċċju	Ewropew	ta’	Appoġġ	fil-qasam	tal-Asil	(EASO)	hija	aġenzija	
tal-Unjoni	Ewropea	(UE)	mwaqqfa	permezz	tar-Regolament	(UE)	Nru	
439/2010	tal-Parlament	Ewropew	u	tal-Kunsill.	L-aġenzija	għandha	rwol	
ewlieni	fl-implimentazzjoni	konkreta	tas-Sistema	Ewropea	Komuni	tal-
Asil	(SEKA).	L-EASO	ġie	stabbilit	bil-għan	li	tissaħħaħ	il-kooperazzjoni	
prattika	dwar	kwistjonijiet	marbuta	mal-asil	u	biex	jgħin	lill-Istati	Membri	
jissodisfaw	l-obbligi	Ewropej	u	internazzjonali	tagħhom	biex	jagħtu	
protezzjoni	lin-nies	fil-bżonn.	L-EASO	jaġixxi	bħala	ċentru	ta’	kompetenza	
dwar	l-asil.	Huwa	jipprovdi	wkoll	appoġġ	lill-Istati	Membri	li	s-sistemi	tal-
asil	u	tal-akkoljenza	tagħhom	huma	taħt	pressjoni	partikolari.
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Il-kompiti tal-EASO

L-iskop	tal-EASO	huwa	li	jiffaċilita,	jikkoordina	
u	jsaħħaħ	il-kooperazzjoni	prattika	fost	l-Istati	
Membri	fir-rigward	tal-ħafna	aspetti	tal-asil.

L-EASO	jipprovdi:

1.	appoġġ	prattiku	u	tekniku	lill-Istati	Membri;

2.	appoġġ	operazzjonali	lill-Istati	Membri	li	
għandhom	bżonnijiet	speċifiċi	u	lill-Istati	Membri	
li	huma	soġġetti	għal	pressjoni	partikolari	fuq	is-
sistemi	tal-asil	u	tal-akkoljenza	tagħhom,	inkluża	
l-koordinazzjoni	ta’	Timijiet	ta’	Appoġġ	għall-Asil	
(ASTs)	komposti	minn	esperti	nazzjonali	dwar	l-asil;

3.	input	ibbażat	fuq	l-evidenza	għat-tfassil	tal-
politika	u	tal-leġiżlazzjoni	tal-UE	fl-oqsma	kollha	
li	għandhom	impatt	dirett	jew	indirett	fuq	l-asil.

Il-punti fokali ewlenin tal-EASO

L-EASO jipprovdi tipi differenti ta’ appoġġ:

appoġġ permanenti:	appoġġ	u	stimolu	għall-
kwalità	komuni	tal-proċess	tal-asil	permezz	ta’	
taħriġ	komuni,	materjal	ta’	taħriġ	komuni	dwar	
l-asil,	kwalità	komuni	u	Informazzjoni	komuni	
dwar	il-Pajjiż	ta’	Oriġini	(Country	of	Origin	
Information	—	COI);

appoġġ speċjali:	assistenza	mfassla	apposta,	tisħiħ	
tal-kapaċitajiet,	rilokazzjoni,	appoġġ	speċifiku	
u	għodda	speċjali	għall-kontroll	tal-kwalità;

appoġġ ta’ emerġenza:	l-organizzazzjoni	ta’	
solidarjetà	għall-Istati	Membri	li	jħabbtu	wiċċhom	
ma’	pressjonijiet	partikolari	billi	jiġu	pprovduti	
appoġġ	u	assistenza	temporanji	biex	jissewwew	
jew	jerġgħu	jinbnew	is-sistemi	tal-asil	jew	tal-
akkoljenza;

appoġġ b’informazzjoni u analiżi:	il-kondiviżjoni	
u	l-ġabra	flimkien	ta’	informazzjoni	u	dejta,	analiżi	
u	valutazzjonijiet	fil-livell	tal-UE,	inklużi	analiżi	tax-
xejriet	u	valutazzjonijiet	għall-UE	kollha	kemm	hi;

appoġġ lill-pajjiżi terzi (jiġifieri pajjiżi mhux 
membri):	l-appoġġ	lid-dimensjoni	esterna	tas-SEKA,	
l-appoġġ	lis-sħubijiet	ma’	pajjiżi	terzi	biex	jinstabu	
soluzzjonijiet	komuni,	inklużi	t-tisħiħ	tal-kapaċitajiet	
u	ta’	programmi	ta’	protezzjoni	reġjonali,	u	
l-koordinazzjoni	tal-azzjonijiet	tal-Istati	Membri	
dwar	ir-risistemazzjoni.

Il-Bini	tal-EASO

Il-missjoni	tal-EASO
Il-missjoni	tal-EASO	hija	li	jikkontribwixxi	
għall-implimentazzjoni	ta’	Sistema	Ewropea	
Komuni	tal-Asil	(SEKA)	billi	jipprovdi	appoġġ	
u	billi	jiffaċilita,	jikkoordina	u	jsaħħaħ	il-
kooperazzjoni	prattika	fost	l-Istati	Membri	
bħala	ċentru	indipendenti	ta’	kompetenza	
esperta	dwar	l-asil.
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Il-Kxif	tal-logo	tal-EASO,	ċerimonja	inawgurali,	il-Belt	Valletta,	19	ta’	Ġunju	2011

Il-prinċipji tal-EASO sabiex jaqdi 
l-kompiti tiegħu huma:

•	l-organizzazzjoni	ta’	appoġġ	u	assistenza	għall-
ħtiġijiet	speċifiċi	jew	ġenerali	tas-sistemi	tal-asil	
tal-Istati	Membri;

•	il-koordinazzjoni	u	l-istimolu	ta’	kooperazzjoni	
operazzjonali	bejn	l-Istati	Membri	u	t-titjib	tal-
kwalità;

•	il-ħidma	bħala	ċentru	indipendenti	ta’	
kompetenza	esperta	dwar	l-asil;

•	l-organizzazzjoni	ta’	analiżi	u	valutazzjonijiet	tad-
dejta	dwar	l-asil	għall-UE	kollha	kemm	hi;

•	il-faċilitazzjoni	u	l-istimolu	ta’	azzjoni	konġunta	
u	l-iżgurar	tal-konsistenza	fi	ħdan	il-qasam	tal-asil;

•	l-involviment	bl-impenn	sħiħ	tal-Istati	Membri;

•	ir-rispett	tar-responsabilità	tal-Istati	Membri	
u	tad-deċiżjonijiet	tagħhom	dwar	l-asil;

•	il-kooperazzjoni	mal-Kummissjoni	Ewropea,	
il-Parlament	Ewropew	u	l-Kunsill	tal-Unjoni	
Ewropea,	kif	ukoll	istituzzjonijiet,	aġenziji	u	korpi	
oħra	tal-UE;

•	l-involviment	tal-organizzazzjonijiet	
internazzjonali	u	tas-soċjetà	ċivili;

•	it-twettiq	tal-kompiti	tiegħu	bħala	organizzazzjoni	
orjentata	lejn	is-servizz,	imparzjali	u	trasparenti	
fil-qafas	ġuridiku,	politiku	u	istituzzjonali	tal-UE.

Il-kontribut tal-EASO għall-
Mekkaniżmu ta’ Twissija Bikrija, 
Tħejjija u Mmaniġjar tal-Kriżijiet

Sabiex	l-Istati	Membri	jkunu	mħejjija	aħjar	biex	
ikampaw	bi	flussi	li	jinbidlu	ta’	persuni	li	jfittxu	asil,	
l-UE	qed	tistabbilixxi	Mekkaniżmu	ta’	Twissija	Bikrija,	
Tħejjija	u	Mmaniġjar	tal-Kriżijiet.	L-EASO	stabbilixxa	
Sistema	ta’	Twissija	Bikrija	u	ta’	Tħejjija	(EPS)	li	
tikkontribwixxi	għal	dan	il-mekkaniżmu	hekk	kif	ġej.

Twissija Bikrija:

•	L-EASO	jipprovdi,	fuq	bażi	regolari,	ħarsa	reġjonali	
b’analiżi	ta’	xejriet	tal-asil	u	tal-fatturi	push	and	
pull,	kif	ukoll	ta’	xenarji	ta’	riskju.	Dan	huwa	
bbażat	fuq	dejta	pprovduta	mill-Istati	Membri,	
l-Eurostat,	l-Aġenzija	Ewropea	għall-Ġestjoni	ta’	
Kooperazzjoni	Operazzjonali	fil-Fruntieri	Esterni	
tal-Istati	Membri	tal-Unjoni	Ewropea	(Frontex),	
l-Uffiċċju	tal-Kummissarju	Għoli	tan-Nazzjonijiet	
Uniti	għar-Rifuġjati	(UNHCR)	u	l-Organizzazzjoni	
Internazzjonali	għall-Migrazzjoni,	fost	oħrajn,	
flimkien	ma’	informazzjoni	dwar	il-pajjiż	ta’	oriġini	
(COI)	aġġornata	maħruġa	mill-EASO.

Tħejjija:

•	L-EASO	jipprovdi	għodod	immirati	biex	jappoġġjaw	
l-Istati	Membri	biex	ikunu	mħejjija	għall-influss	tal-
asil	u	l-bidliet	fl-influss	tal-asil	billi	jipprovdi	taħriġ,	
informazzjoni	dwar	is-COI,	għodod	ta’	kwalità,	
u	appoġġ	fuq	l-analiżi	u	l-implimentazzjoni	tal-
leġiżlazzjoni	tal-UE.

Ġestjoni tal-kriżijiet:

•	L-EASO	għandu	l-kompitu	ewlieni	li	jappoġġja	
l-Istati	Membri	li	qed	jiffaċċjaw	pressjonijiet	
partikolari.	Dan	jitwettaq	permezz	ta’	għadd	ta’	
miżuri	operazzjonali	bħall-iskjerament	tal-ASTs.
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It-taħriġ tal-EASO

L-EASO	jipprovdi	taħriġ	u	jiżviluppa	materjali	ta’	
taħriġ	b’appoġġ	għall-promozzjoni	tal-kwalità	
u	l-armonizzazzjoni	fil-qasam	tal-asil,	b’hekk	ikun	
qed	jikkontribwixxi	għall-implimentazzjoni	tas-SEKA.	
Il-pedament	tal-attivitajiet	ta’	taħriġ	tal-EASO	huwa	
l-Kurrikulu	tat-Taħriġ	tal-EASO,	sistema	ta’	taħriġ	
vokazzjonali	komuni	mfassla	għall-uffiċjali	tal-asil	
u	għal	gruppi	destinatarji	oħra	bħall-maniġers	
u	l-uffiċjali	legali	fl-UE	kollha	kemm	hi.	It-taħriġ	
tal-EASO	jkopri	aspetti	ewlenin	tal-proċedura	
u	l-prattika	tal-asil	f’moduli	interattivi.

L-EASO	jiżviluppa	wkoll	taħriġ	għall-ġudikatura	
u	jipparteċipa	f’inizjattivi	oħra	ta’	taħriġ	rilevanti.	
Dawn	jinkludu	l-iżvilupp	ta’	taħriġ	b’kooperazzjoni	
ma’	aġenziji	oħra	tal-UE.

Minbarra	l-attivitajiet	ta’	appoġġ	permanenti,	
l-EASO	jipprovdi	sessjonijiet	ta’	taħriġ	ad hoc	
b’reazzjoni	għall-ħtiġijiet	speċifiċi	tal-Istati	Membri	
taħt	pressjoni	partikolari.	Għal	dan	il-għan	huwa	
organizza	sessjonijiet	ta’	taħriġ	fil-Bulgarija,	il-
Greċja,	l-Italja,	il-Lussemburgu	u	l-Isvezja.

It-Taħriġ	tal-EASO

L-Informazzjoni dwar il-pajjiż ta’ 
oriġini

L-Informazzjoni	dwar	il-pajjiż	ta’	oriġini	(COI)	
tirreferi	għal	informazzjoni	dwar	il-pajjiżi	minn	
fejn	ikunu	ġejjin	dawk	li	jfittxu	l-asil.	Din	it-tip	ta’	
informazzjoni	hija	essenzjali	għall-uffiċjali	tal-asil	
matul	il-proċess	ta’	determinazzjoni	tal-asil.	Is-COI	
jista’	jkollha	rwol	sinifikanti	fl-implimentazzjoni	ta’	
SEKA.	Fil-qasam	tas-COI,	l-EASO:

•	jiġbor	l-informazzjoni	tal-pajjiż	ta’	oriġini	mmirata,	
rilevanti,	affidabbli,	preċiża	u	aġġornata	b’mod	
trasparenti	u	imparzjali;

•	jamministra	u	jkompli	jiżviluppa	portal	komuni	
tas-COI	tal-UE,	li	jipprovdi	punt	ta’	dħul	komuni	
għall-informazzjoni	u	joffri	riżorsi	addizzjonali	
għall-Istati	Membri;

•	jelabora	format	u	metodoloġija	komuni	għar-
riċerka	u	l-preżentazzjoni	ta’	informazzjoni	
dwar	il-pajjiżi	ta’	oriġini	sabiex	tiġi	mrawma	
l-armonizzazzjoni	tal-prattiki	tas-COI;

•	jabbozza	rapporti	dwar	il-pajjiżi	ewlenin	ta’	
oriġini	li	jirriflettu	dawn	il-format	u	l-metodoloġija	
komuni;	fl-2012	l-EASO	ppubblika	żewġ	rapporti	
dwar	l-Afganistan;

•	jorganizza	workshops	prattiċi	ta’	kooperazzjoni	
speċifiċi	għall-pajjiżi	biex	tinqasam	is-COI,	jiġu	
diskussi	prattiki	u	jkun	hemm	reazzjoni	għall-
ħtiġijiet	ta’	informazzjoni	differenti	tal-Istati	
Membri.



L-appoġġ speċjali u ta’ emerġenza 
tal-EASO

L-EASO	joffri	żewġ	tipi	ta’	appoġġ	speċifiku	għall-
Istati	Membri,	jiġifieri	“appoġġ	speċjali”	u	“appoġġ	
ta’	emerġenza”.	Appoġġ speċjali	jirreferi	għal	
assistenza	mfassla	apposta,	tisħiħ	tal-kapaċitajiet,	
faċilitazzjoni	u	koordinazzjoni	tar-rilokazzjoni,	
appoġġ	speċifiku	u	għodda	speċjali	għall-kontroll	
tal-kwalità.	Appoġġ ta’ emerġenza	jirreferi	għal	
organizzazzjoni	ta’	solidarjetà	għall-Istati	Membri	
li	jħabbtu	wiċċhom	ma’	pressjonijiet	partikolari	
billi	jiġu	pprovduti	appoġġ	u	assistenza	temporanji	
biex	jissewwew	jew	jerġgħu	jinbnew	is-sistemi	tal-
asil	jew	tal-akkoljenza.	Isegwu	diversi	eżempji	ta’	
azzjonijiet	ta’	appoġġ	tal-EASO.

Appoġġ ta’ emerġenza mill-EASO lill-Greċja

Wara	talba	li	saret	mill-Gvern	Grieg,	fi	Frar	
2011,	l-EASO	qabel	li	jappoġġja	lill-Greċja	fit-
twaqqif	tas-Servizz	tal-Asil	il-ġdid,	is-Servizz	tal-
Ewwel	Akkoljenza,	l-Awtorità	l-ġdida	tal-Appelli,	
u	l-akkoljenza	b’mod	ġenerali	u	t-tnaqqis	tax-xogħol	
b’lura	permezz	tal-iskjerament	ta’	esperti	mill-
Istati	Membri	differenti	tal-UE	permezz	tal-hekk	
imsejħa	ASTs.	Fl-ewwel	fażi	tal-appoġġ	għall-Greċja,	
li	ntemmet	f’Marzu	2013,	l-EASO	skjera	u	ġġestixxa	
70	espert	minn	14-il	Stat	Membru.	Dawn	l-esperti	
ffurmaw	52	AST.	Wara	talba	li	saret	mill-Gvern	Grieg	
fil-bidu	tal-2013	għal	aktar	appoġġ,	l-EASO	kompla	
jappoġġja	lill-Greċja	sa	Diċembru	tal-2014.	F’din	
it-tieni	fażi	l-EASO	jappoġġja	lill-Greċja	permezz	
tal-iskjerament	tal-ASTs,	li	jipprovdu	taħriġ	dwar	
l-identifikazzjoni	taċ-ċittadinanza	(f’kooperazzjoni	
mill-qrib	mal-Frontex)	u	l-appoġġ	fil-finanzjament	
tal-UE,	l-appoġġ	dwar	il-ġbir	u	l-analiżi	tad-dejta	
statistika	u	l-appoġġ	fil-qasam	tas-COI.	Skont	it-talba	
tal-gvern	Grieg,	l-EASO	jista’	jirranġa	mill-ġdid	jew	
iżid	l-operazzjonijiet	tiegħu.

L-Iffirmar	tal-Pjan	Operattiv	mal-Greċja,	Ateni,	l-1	ta’	April	2011
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Appoġġ speċjali mill-EASO lill-Italja

Fl-4	ta’	Ġunju	2013,	l-EASO	u	l-Italja	ffirmaw	pjan	
ta’	appoġġ	speċjali	li	jipprevedi	għall-appoġġ	
speċjali	tal-EASO	lill-Italja,	sal-aħħar	tal-2014,	
f’għadd	ta’	oqsma	prijoritizzati,	bħall-ġbir	u	l-analiżi	
tad-dejta,	is-COI,	is-sistema	ta’	Dublin,	is-sistema	
ta’	akkoljenza	u	l-kapaċità	f’każ	ta’	emerġenza,	u	
t-taħriġ	tal-ġudikatura	indipendenti.	L-antiċipazzjoni	
tal-implimentazzjoni	tal-pakkett	il-ġdid	tal-
asil	tal-UE	waqt	li	kienet	qed	tħabbat	wiċċha	
ma’	varjazzjonijiet	kbar	fl-għadd	ta’	wasliet	ta’	
immigranti	flimkien	mal-ħtieġa	li	jinżamm	proċess	
standard	għoli	tal-asil	u	tal-akkoljenza,	wasslu	lill-
Italja	biex	titlob	lill-EASO	biex	jgħinha	ssaħħaħ	mill-
ġdid	is-sistemi	tal-asil	u	tal-akkoljenza	tagħha.

Minbarra l-attivitajiet imsemmija hawn fuq, l-EASO 
offra wkoll appoġġ speċjali u/jew ta’ emerġenza 
lill-Bulgarija, il-Lussemburgu u l-Isvezja.

L-EASO u r-rilokazzjoni intra-UE

Fil-qasam	tar-rilokazzjoni,	l-EASO	jippromwovi,	
jiffaċilita	u	jikkoordina	l-iskambju	ta’	informazzjoni	
u	l-aħjar	prattiki	tar-rilokazzjoni	intra-UE.	L-EASO	
jieħu	sehem	ukoll	fil-Forum	Annwali	dwar	ir-
Rilokazzjoni,	li	jipprovdi	opportunità	biex	l-Istati	
Membri	jiġu	megħjuna	jifhmu	x’inhuma	l-ħtiġijiet	
tar-rilokazzjoni	fil-futur	immedjat.	Fl-2012,	l-EASO	
wettaq	eżerċizzju	ta’	ġbir	ta’	informazzjoni	dwar	
il-Proġett	għar-Rilokazzjoni	Intra-UE	minn	Malta	
(Eurema	—	fażi	I	u	II)	u	l-arranġamenti	bilaterali	
bejn	l-Istati	Membri	tal-UE,	il-pajjiżi	assoċjati	
u	Malta.

L-Iffirmar	tal-Pjan	Operattiv	mal-Bulgarija,	is-17	ta’	Ottubru	2013



Punt	fokali:	Timijiet	
ta’	Appoġġ	għall-Asil.	

X’inhuma Timijiet ta’ Appoġġ  
għall-Asil?

Timijiet	ta’	Appoġġ	għall-Asil	(ASTs)	huma	
magħmula	minn	esperti	nazzjonali	skjerati	
mill-EASO	fi	Stat	Membru	għal	perjodu	
limitat	sabiex	jappoġġjaw	is-sistema	tal-asil	
ta’	dak	l-Istat	Membru.

Dawn	l-esperti	huma	magħmula	disponibbli	
mill-Istati	Membri	u	huma	inklużi	fir-Riżerva	
ta’	Intervent	għall-Asil	tal-EASO.

X’tip ta’ appoġġ jista’ jagħti AST?
L-ASTs	jistgħu	jipprovdu	kwalunkwe	appoġġ	
li	jkun	sar	qbil	dwaru	mill-EASO	u	l-Istat	
Membru	soġġett	għal	pressjoni	partikolari,	
bil-għan	li	tiġi	ppreparata	s-sistema	tal-asil	
u	tal-akkoljenza	tiegħu	u	l-ġestjoni	tas-
sitwazzjoni	ta’	pressjoni	partikolari.

L-ASTs	jistgħu	jipprovdu	l-kompetenza	
esperta	fir-rigward	ta’,	fost	affarijiet	oħra,	
l-akkoljenza,	it-taħriġ,	l-informazzjoni	dwar	
il-pajjiżi	ta’	oriġini	u	l-għarfien	dwar	it-
trattament	u	l-ġestjoni	tal-każijiet	ta’	asil,	
inklużi	dawk	ta’	gruppi	vulnerabbli.

Kif jistgħu jiġu skjerati l-ASTs?
L-ASTs	jistgħu	jiġu	skjerati	mill-EASO	fuq	
talba	ta’	Stat	Membru	soġġett	għal	pressjoni	
partikolari	fir-rigward	tas-sistema	tal-asil	
tiegħu,	inklużi	l-faċilitajiet	ta’	akkoljenza	
tiegħu.	Id-Direttur	Eżekuttiv	tal-EASO	
u	l-Ministru	tal-Istat	Membru	rikjedenti	
mbagħad	jiffirmaw	ftehim	li	jistipula	
l-azzjonijiet	li	għandhom	jiġu	implimentati	
mill-ASTs.

L-iffirmar	tal-arranġament	tax-xogħol	bejn	l-EASO	u	l-UNHCR,	Ġinevra,	
13	ta’	Diċembru	2013

L-EASO u d-dimensjoni esterna tas-
Sistema Ewropea Komuni tal-Asil

L-EASO	għandu	rwol	importanti	x’jaqdi	fid-
dimensjoni	esterna	tas-SEKA	billi	jsaħħaħ	il-kapaċità	
tal-asil	u	tal-akkoljenza	fil-pajjiżi	terzi	sabiex	ikun	
hemm	protezzjoni	aħjar	tal-persuni	li	jfittxu	asil,	
billi	jiffaċilita	r-risistemazzjoni	mill-Istati	Membri	
ta’	refuġjati	minn	pajjiżi	terzi	lejn	l-UE,	u	billi	
jikkoopera	ma’	pajjiżi	terzi	fi	kwistjonijiet	relatati	
mad-dmirijiet	u	l-attivitajiet	tal-EASO.	Dan	jinkludi	
appoġġ	għall-implimentazzjoni	ta’	programmi	ta’	
protezzjoni	reġjonali,	u	azzjonijiet	oħra	rilevanti	
għal	soluzzjonijiet	dejjiema.	Fl-2013,	l-EASO	elabora	
strateġija	ta’	dimensjoni	esterna	li	tiddefinixxi	
l-approċċ	u	l-qafas	ġenerali	li	fihom	l-aġenzija	se	
tiżviluppa	l-ħidma	tagħha	b’rabta	mad-dimensjoni	
esterna	tas-SEKA.

L-EASO u r-risistemazzjoni

L-EASO	għandu	l-għan	li	jsaħħaħ	ir-rwol	tal-UE	fil-
qasam	tar-risistemazzjoni	sabiex	jintlaħqu	l-ħtiġijiet	
tal-protezzjoni	internazzjonali	ta’	refuġjati	f’pajjiżi	
terzi	u	tintwera	solidarjetà	mal-pajjiżi	ospitanti	
tagħhom.	L-EASO	jiffaċilita	r-risistemazzjoni	mill-
Istati	Membri	ta’	refuġjati	minn	pajjiżi	terzi	lejn	l-UE	
b’kooperazzjoni	mal-UNHCR	u	l-Organizzazzjoni	
Internazzjonali	għall-Migrazzjoni	(IOM).	L-EASO	
jkompli	jiżviluppa	l-metodoloġiji	u	l-għodod	eżistenti	
għat-tisħiħ	tal-abbiltà	tal-Istati	Membri	sabiex	
jirrisistemaw	lir-refuġjati	u	jikkontribwixxu	għall-
evalwazzjoni	u	l-iżvilupp	ulterjuri	tal-programm	
konġunt	tal-UE	dwar	ir-risistemazzjoni.
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Il-Bord tal-Amministrazzjoni:	Il-Bord	tal-
Amministrazzjoni	huwa	l-awtorità	tal-
ippjanar	u	l-monitoraġġ	tal-aġenzija.	Il-Bord	
tal-Amministrazzjoni	huwa	kompost	minn	
rappreżentanti	tal-Istati	Membri	u	l-Pajjiżi	Assoċjati,	
il-Kummissjoni	Ewropea	u	rappreżentant	tal-
Kummissarju	Għoli	tan-Nazzjonijiet	Uniti	għar-
Rifuġjati	.

Il-Forum Konsultattiv:	Il-Forum	Konsultattiv	ġie	
stabbilit	f’Ottubru	2011	biex	jippromwovi	l-impenn	
tal-EASO	lejn	is-soċjetà	ċivili.	Il-Forum	Konsultattiv	
jiġi	kkonsultat	b’mod	regolari,	u	jikkonsisti	mis-
soċjetà	ċivili	(inklużi	l-organizzazzjonijiet	mhux	
governattivi	(NGOs),	l-akkademiċi	u	l-ġudikatura)	
u	korpi	oħra.

Il-kooperazzjoni prattika tal-EASO:	Il-kooperazzjoni	
prattika	tal-EASO	hija	kunċett	applikat	għal-
laqgħat	tal-esperti,	il-konferenzi	u	n-netwerks	
organizzati	mill-EASO.	L-attivitajiet	ta’	kooperazzjoni	
prattika	tal-EASO	jsegwu	metodoloġija	komuni	
u	huma	maħsuba	biex	itejbu	u	jimmassimizzaw	
il-konverġenza	dwar	l-approċċi	għall-ħtiġijiet	ta’	
protezzjoni	tal-applikanti	għall-asil,	u	l-valutazzjoni	
tagħhom.

L-istruttura amministrattiva u tal-
maniġment

Id-Direttur Eżekuttiv:	Id-Direttur	Eżekuttiv,	Dr	Robert	
K.	Visser,	ġie	maħtur	mill-Bord	tal-Amministrazzjoni,	
u	huwa	responsabbli	mit-tmexxija	ta’	kuljum	tal-
aġenzija.	Id-Direttur	Eżekuttiv	huwa	indipendenti	fil-
qadi	ta’	dmirijietu	u	huwa	r-rappreżentant	ġuridiku	
tal-EASO.	Id-Direttur	Eżekuttiv	huwa	responsabbli	
għall-implimentazzjoni	tal-programm	ta’	ħidma	
u	għad-deċiżjonijiet	tal-Bord	tal-Amministrazzjoni.	
Id-Direttur	Eżekuttiv	huwa	appoġġjat	mill-kapijiet	tal-
unità/ċentru,	l-uffiċjal	tal-kontabbiltà	u	minn	Uffiċċju	
Eżekuttiv.	Bħalissa	l-EASO	huwa	kompost	minn	erba’	
unitajiet/ċentri,	jiġifieri:

•	Unità	għall-Affarijiet	Ġenerali	
u	l-Amministrazzjoni;

•	Ċentru	għall-Informazzjoni,	id-Dokumentazzjoni	
u	l-Analiżi;

•	Ċentru	għall-Appoġġ	Operazzjonali;
•	Ċentru	għat-Taħriġ,	il-Kwalità	u	l-Kompetenza	
Esperta.

L-10	laqgħa	tal-Bord	tal-Amministrazzjoni	tal-EASO,	Malta,	l-4	u	l-5	ta’	Frar	2013

Uffiċċju	Eżekutiv

Ċentru	għall-Informazzjoni,	
id-Dokumentazzjoni	

u	l-Analiżi

Diviżjoni	għall-
Informazzjoni	

u	d-Dokumentazzjoni

Diviżjoni	COI

Diviżjoni	għall-Analiżi	
tal-Asil

Ċentru	għall-Appoġġ	
Operazzjonali

Diviżjoni	għall-Appoġġ	
Speċjali	u	ta’	Emerġenza

Diviżjoni	għad-
dimensjoni	esterna		
u	r-risistemazzjoni

Ċentru	għat-Taħriġ,		
il-Kwalità	u	l-Kompetenza	

Esperta

Diviżjoni	għat-Taħriġ

Diviżjoni	għall-Kwalità

Unità	għall-Affarijiet	
Ġenerali		

u	l-Amministrazzjoni

Diviżjoni	għall-Affarijiet	
Ġenerali

Diviżjoni	għall-
Amministrazzjoni

Kontabbiltà

DIRETTUR	EŻEKUTTIV
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L-istorja tagħna

•	Il-Kunsill	Ewropew	ta’	Tampere	tal-1999	qabel	
dwar	l-istabbiliment	ta’	Sistema	Ewropea	Komuni	
tal-Asil	(SEKA).

•	Il-Programm	tal-Aja	tal-2004	tal-UE	ppropona	
l-istabbiliment	tal-Uffiċċju	Ewropew	ta’	Appoġġ	
fil-qasam	tal-Asil	(EASO).	L-Uffiċċju	kien	maħsub	
li	jkollu	rwol	kruċjali	fl-iżgurar	tal-kooperazzjoni	
prattika	bejn	l-Istati	Membri	fir-rigward	ta’	
kwistjonijiet	relatati	mal-asil.

•	Il-Kummissjoni	Ewropea	pproponiet	il-ħolqien	tal-
EASO	fit-18	ta’	Frar	2009.

•	Fl-ewwel	tliet	xhur	tal-2010,	il-Parlament	
Ewropew	u	l-Kunsill	qablu	dwar	il-ħolqien	tal-
EASO.	Ir-Regolament	EASO	daħal	fis-seħħ	fid-
19	ta’	Ġunju	2010.

•	Fl-1	ta’	Frar	2011,	l-EASO	sar	operattiv	bħala	
aġenzija	tal-UE.

•	Fl-1	ta’	April	2011,	l-ewwel	pjan	operazzjonali	
tal-EASO	ġie	ffirmat	biex	jappoġġja	r-rikostruzzjoni	
tas-sistema	tal-asil	Griega.

•	Fl-24	ta’	Mejju	2011,	ġie	ffirmat	il-“ftehim	dwar	
is-sede”	bejn	il-Gvern	ta’	Malta	u	l-EASO.	Il-ftehim	
jirregola	r-relazzjoni	bejn	l-Istat	Membru	ospitanti	
u	l-EASO.

•	Fid-19	ta’	Ġunju	2011,	l-EASO	kien	inawgurat	
b’mod	uffiċjali	f’Malta.

•	Fis-7	ta’	Settembru	2012,	l-EASO	mexa	fil-bini	il-
ġdid	tiegħu	li	jinsab	fil-Port	il-Kbir	tal-Belt	Valletta,	
Malta.

•	Fl-2012,	l-Italja,	il-Lussemburgu	u	l-Isvezja	talbu	
u	kisbu	l-appoġġ	tal-EASO.

•	Fl-2013,	il-Bulgarija	talbet	u	kisbet	l-appoġġ	tal-
EASO.

BZ-02-13-822-M
T-C

Aktar	informazzjoni	dwar	l-Unjoni	Ewropea	hija	disponibbli	fuq	l-Internet		
(http://europa.eu).
Il-Lussemburgu:	L-Uffiċċju	tal-Pubblikazzjonijiet	tal-Unjoni	Ewropea,	2014
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doi:10.2847/38175
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La	l-EASO	u	lanqas	xi	persuna	oħra	li	taġixxi	f’ismu	ma	jistgħu	jinżammu	
responsabbli	għall-użu	li	jista’	jsir	mill-informazzjoni	li	tinsab	f’din	il-
pubblikazzjoni.	Ir-riproduzzjoni	hija	awtorizzata	biss	jekk	jiġi	rikonoxxut	is-sors.
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Punt	fokali:	il-Forum	
konsultattiv

Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja l-EASO:
Posta	elettronika:	info@easo.europa.eu
Websajt:	www.easo.europa.eu
Facebook:	www.facebook.com/easo.eu
Numru	tat-telefown:	+356	22487500
Indirizz:	MTC	Block	A,	Winemakers	Wharf,	Grand	Harbour	Valletta,	
MRS	1917,	Malta

It-3	Forum	Konsultattiv,	Malta,	is-27	u	t-28	ta’	Novembru	2013

Il-Forum	Konsultattiv	tal-EASO	huwa	djalogu	
reċiproku	kontinwu	li	jippermetti	l-iskambju	
ta’	informazzjoni	u	l-qsim	tal-għarfien	bejn	
l-EASO	u	s-soċjetà	ċivili.

Bħala	ċentru	Ewropew	ta’	kompetenza	
esperta,	il-konsultazzjoni	għall-EASO	mhix	
sempliċement	laqgħa	annwali	iżda	djalogu	
reċiproku	kontinwu	li	jiġbor	flimkien	l-esperti	
dwar	il-ħafna	aspetti	tal-asil	sabiex	jaqsmu	
l-għarfien	u	l-kompetenza	esperta.	Dan	
il-proċess	jipprovdi	fehim	u	informazzjoni	
addizzjonali	li	jgħinu	lill-EASO	jiżviluppa	
għodod	ta’	kooperazzjoni	prattika	aktar	
komprensivi	u	avvanzati	bil-għan	li	tiġi	
appoġġjata	l-implimentazzjoni	tas-SEKA.

L-EASO	huwa	partikolarment	interessat	
fil-kontribut	relatat	mal-kontenut.	Oqsma	
ta’	interess	partikolari	għall-konsultazzjoni	
jinkludu	twissija	bikrija	u	tħejjija,	taħriġ,	
proċessi	ta’	kwalità,	minorenni	mhux	
akkumpanjati,	traċċar	tal-familja,	sess,	
gruppi	vulnerabbli,	risistemazzjoni,	
rilokazzjoni	u	provvista	ta’	appoġġ	ta’	
emerġenza	lill-Istati	Membri	soġġetti	għal	
pressjoni	partikolari.

Tixtieq	tissieħeb	fil-Forum	Konsultattiv	tal-
EASO?

Ikkuntattja	l-koordinazzjoni	tal-Forum	
Konsultattiv	tal-EASO.

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

