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European	Asylum	Support	OfficeEASO

Biroul	European	de	
Sprijin	pentru	Azil

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

Despre	noi
EASO este	o	agenție	a	Uniunii	Europene	(UE)	înființată	în	temeiul	
Regulamentului	(UE)	nr.	439/2010	al	Parlamentului	European	și	al	
Consiliului.	Agenția	joacă	un	rol	important	în	punerea	în	aplicare	în	
mod	concret	a	sistemului	european	comun	de	azil	(SECA).	EASO	a	fost	
înființat	în	vederea	intensificării	cooperării	practice	pe	probleme	de	azil	
și	a	sprijinirii	statelor	membre	în	îndeplinirea	obligațiilor	ce	le	revin,	la	
nivel	european	și	internațional,	de	a	oferi	protecție	persoanelor	aflate	
în	nevoie.	EASO	acționează	ca	centru	de	expertiză	în	materie	de	azil.	De	
asemenea,	oferă	sprijin	statelor	membre	ale	căror	sisteme	de	azil	și	de	
primire	se	confruntă	cu	presiuni	deosebite.
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Sarcinile EASO

Obiectivul	EASO	este	acela	de	a	facilita,	a	coordona	
și	a	îmbunătăți	cooperarea	practică	dintre	statele	
membre	cu	privire	la	numeroasele	aspecte	legate	
de	azil.

EASO	oferă:

1.	sprijin	practic	și	tehnic	statelor	membre;

2.		sprijin	operațional	statelor	membre	cu	nevoi	
specifice	și	statelor	membre	care	se	confruntă	
cu	presiuni	deosebite	asupra	sistemelor	lor	de	
azil	și	de	primire,	inclusiv	coordonarea	unor	
echipe	de	sprijin	pentru	azil,	formate	din	experți	
naționali	în	materie	de	azil;

3.		informații	bazate	pe	dovezi	pentru	procesul	de	
elaborare	a	politicilor	și	a	legislației	UE	în	toate	
domeniile	care	au	impact	direct	sau	indirect	
asupra	azilului.

Activitățile principale ale EASO

EASO oferă mai multe tipuri de sprijin:

sprijin permanent:	sprijinirea	și	stimularea	calității	
comune	a	procesului	de	azil	prin	formare	comună,	
un	program	comun	de	formare	în	materie	de	azil,	
calitate	comună	și	informații	comune	privind	țara	
de	origine	(ITO);

sprijin special:	asistență	personalizată,	consolidarea	
capacităților,	relocare,	sprijin	specific	și	instrumente	
speciale	de	control	al	calității;

sprijin pentru situații de urgență:	organizarea	
solidarității	pentru	statele	membre	care	se	
confruntă	cu	presiuni	deosebite,	prin	acordarea	de	
sprijin	temporar	și	asistență	pentru	restaurarea	sau	
reconstruirea	sistemelor	de	azil	și	de	primire;

sprijin pentru informare și analiză:	partajarea	
și	compilarea	de	informații	și	date,	analize	și	
evaluări	la	nivelul	UE,	inclusiv	analize	și	evaluări	ale	
tendințelor	la	nivelul	UE;

sprijin pentru țările terțe (țările care nu sunt 
membre ale UE): sprijinirea	dimensiunii	externe	
a	SECA,	sprijinirea	parteneriatelor	cu	țări	terțe	
pentru	găsirea	unor	soluții	comune,	inclusiv	prin	
consolidarea	capacităților	și	programe	regionale	de	
protecție,	precum	și	coordonarea	măsurilor	statelor	
membre	privind	reinstalarea.

Clădirea	EASO

Misiunea	EASO
Misiunea	EASO	este	de	a	contribui	la	
punerea	în	aplicare	a	unui	sistem	european	
comun	de	azil	(SECA),	prin	acordarea	de	
sprijin	și	prin	facilitarea,	coordonarea	și	
consolidarea	cooperării	practice	dintre	
statele	membre,	în	calitate	de	centru	
independent	de	expertiză	în	materie	de	azil.
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Dezvelirea	emblemei	EASO,	ceremonia	inaugurală,	Valletta,	19	iunie	2011

Principiile EASO în îndeplinirea 
sarcinilor care îi revin:

•	organizarea	sprijinului	și	asistenței	pentru	
necesitățile	specifice	sau	generale	ale	sistemelor	
de	azil	ale	statelor	membre;

•	coordonarea	și	stimularea	cooperării	operaționale	
între	statele	membre	și	îmbunătățirea	calității;

•	asumarea	rolului	de	centru	independent	de	
expertiză	în	materie	de	azil;

•	organizarea	de	analize	și	evaluări	la	nivelul	UE	ale	
datelor	privind	azilul;

•	facilitarea	și	stimularea	acțiunii	comune	și	a	
consecvenței	în	domeniul	azilului;

•	implicarea	cu	angajamentul	total	al	statelor	
membre;

•	respectarea	responsabilității	statelor	membre	și	
a	deciziilor	acestora	privind	azilul;

•	cooperarea	cu	Comisia	Europeană,	cu	Parlamentul	
European	și	cu	Consiliul	Uniunii	Europene,	
precum	și	cu	alte	instituții,	agenții	și	organisme	
ale	UE;

•	atragerea	participării	organizațiilor	internaționale	
și	a	societății	civile;

•	îndeplinirea	atribuțiilor	care	îi	revin	în	calitate	de	
organizație	imparțială,	transparentă	și	axată	pe	
prestarea	de	servicii,	care	face	parte	din	cadrul	
juridic,	politic	și	instituțional	al	UE.

Contribuția EASO la Mecanismul 
de alertă timpurie, pregătire și 
gestionare a crizelor

Pentru	a	permite	statelor	membre	să	fie	mai	bine	
pregătite	în	gestionarea	evoluției	permanente	
a	fluxurilor	de	solicitanți	de	azil,	UE	este	în	curs	de	
a	institui	un	Mecanism	de	alertă	timpurie,	pregătire	
și	gestionare	a	crizelor.	EASO	a	creat	un	Sistem	
de	alertă	timpurie	și	de	pregătire	(SAP)	care	oferă	
informații	în	sprijinul	acestui	mecanism,	după	cum	
urmează.

Alertă timpurie:

•		EASO	furnizează,	în	mod	regulat,	o	prezentare	
generală	care	conține	o	analiză	a	tendințelor	
și	a	factorilor	care	influențează	azilul,	precum	
și	a	scenariilor	de	risc.	Aceasta	se	bazează	pe	
date	furnizate	de	statele	membre,	Eurostat,	
Agenția	Europeană	pentru	Gestionarea	Cooperării	
Operative	la	Frontierele	Externe	ale	Statelor	
Membre	ale	Uniunii	Europene	(Frontex),	Biroul	
Înaltului	Comisar	al	Organizației	Națiunilor	
Unite	pentru	Refugiați	(ICONUR)	și	Organizația	
Internațională	pentru	Migrație,	printre	altele,	
împreună	cu	date	actualizate	ITO	generate	de	
EASO.

Pregătire:

•		EASO	pune	la	dispoziție	instrumente	destinate	
sprijinirii	statelor	membre	pentru	ca	acestea	
să	fie	pregătite	pentru	gestionarea	afluxului	
de	solicitanți	de	azil	și	a	fluctuației	numărului	
acestora,	prin	oferirea	de	formare,	ITO,	
instrumente	privind	calitatea	și	sprijin	privind	
analiza	și	punerea	în	aplicare	a	legislației	UE.

Gestionarea crizelor:

•		Una	dintre	principalele	sarcini	ale	EASO	este	
sprijinirea	statelor	membre	care	se	confruntă	
cu	presiuni	deosebite.	Acest	sprijin	constă	într-o	
serie	de	măsuri	operaționale,	precum	detașarea	
echipelor	de	sprijin	pentru	azil	(AST).
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Formarea EASO

EASO	organizează	și	elaborează	programe	de	
formare	pentru	a	veni	în	sprijinul	promovării	calității	
și	armonizării	în	domeniul	azilului,	contribuind	
astfel	la	punerea	în	aplicare	a	SECA.	La	baza	formării	
EASO	se	află	Programa	de	formare	a	EASO,	un	
sistem	comun	de	formare	profesională,	destinat	
funcționarilor	din	domeniul	azilului	și	altor	grupuri-
țintă,	precum	directorii	și	ofițerii	de	aplicare	a	legii	
din	întreaga	UE.	Formarea	EASO	vizează	aspecte	de	
bază	ale	procedurii	și	practicii	în	materie	de	azil	prin	
module	interactive.

EASO	elaborează,	de	asemenea,	module	de	formare	
pentru	membrii	sistemului	judiciar	și	se	implică	și	în	
alte	inițiative	relevante	de	formare.	Printre	acestea	
se	numără	elaborarea	de	module	de	formare	în	
cooperare	cu	alte	agenții	ale	UE.

Pe	lângă	activitățile	de	sprijin	permanent,	EASO	
organizează	și	sesiuni	de	formare	ad-hoc	pentru	
a	răspunde	nevoilor	specifice	ale	statelor	membre	
care	se	confruntă	cu	presiuni	deosebite.	În	acest	
sens,	EASO	a	organizat	sesiuni	de	formare	în	
Bulgaria,	Grecia,	Italia,	Luxemburg	și	Suedia.

Sesiune	de	formare	a	EASO

Informații privind țara de origine

Informațiile	privind	țara	de	origine	(ITO)	înseamnă	
informațiile	referitoare	la	țările	din	care	provin	
solicitanții	de	azil.	Acest	tip	de	informații	este	
esențial	pentru	funcționarii	din	domeniul	azilului	
în	timpul	procedurii	de	prelucrare	a	cererilor	de	
azil.	ITO	pot	avea	un	rol	important	în	punerea	în	
aplicare	a	SECA.	În	domeniul	ITO,	EASO	desfășoară	
următoarele	activități:

•	colectează	ITO	specifice,	relevante,	fiabile,	exacte	
și	actualizate	în	mod	transparent	și	imparțial;

•	gestionează	și	dezvoltă	în	continuare	portalul	ITO	
comun	al	UE,	care	oferă	acces	comun	la	informații	
și	furnizează	resurse	suplimentare	statelor	
membre;

•	elaborează	un	format	comun	și	o	metodologie	
comună	pentru	cercetarea	și	prezentarea	
informațiilor	privind	țara	de	origine,	în	vederea	
armonizării	practicilor	în	materie	de	ITO;

•	întocmește	rapoarte	privind	principalele	țări	de	
origine,	care	reflectă	formatul	și	metodologia	
comune;	în	2012,	EASO	a	publicat	două	rapoarte	
referitoare	la	Afganistan;

•	organizează	ateliere	de	cooperare	practică	
specifice	fiecărei	țări,	în	vederea	partajării	ITO	și	
discutării	practicilor,	și	răspunde	diferitelor	nevoi	
de	informare	ale	statelor	membre.



Sprijinul special și sprijinul pentru 
situații de urgență oferite de EASO
EASO	oferă	două	tipuri	de	sprijin	specific	statelor	
membre,	și	anume	„sprijinul	special”	și	„sprijinul	
pentru	situații	de	urgență”.	Sprijinul special 
înseamnă	asistență	personalizată,	consolidarea	
capacităților,	facilitarea	și	coordonarea	relocării,	
sprijin	specific	și	instrumente	speciale	de	control	al	
calității.	Sprijinul pentru situații de urgență	se	referă	
la	organizarea	solidarității	pentru	statele	membre	
care	se	confruntă	cu	presiuni	deosebit	de	puternice	
prin	acordarea	de	sprijin	temporar	și	asistență	
pentru	a	restaura	sau	a	reconstrui	sistemele	de	azil	și	
de	primire.	Mai	jos	sunt	prezentate	câteva	exemple	
de	acțiuni	de	sprijin	ale	EASO.

Sprijinul pentru situații de urgență acordat de 
EASO Greciei

În	urma	unei	cereri	adresate	de	guvernul	elen,	în	
februarie	2011,	EASO	a	convenit	să	sprijine	Grecia	
în	instituirea	de	către	această	țară	a	noului	Serviciu	
de	azil,	a	Serviciului	de	primă	primire,	a	Autorității	
de	apel,	precum	și	pentru	procesul	de	primire	în	
general	și	pentru	reducerea	volumului	de	cazuri	
nesoluționate,	prin	detașarea	de	experți	din	diferite	
state	membre	ale	UE	în	cadrul	așa-numitelor	echipe	
de	sprijin	pentru	azil.	În	prima	etapă	a	sprijinului	
oferit	Greciei,	care	s-a	încheiat	în	martie	2013,	
EASO	a	detașat	și	a	gestionat	70	de	experți	din	
14	state	membre.	Acești	experți	au	format	52	de	
echipe	de	sprijin	pentru	azil.	În	urma	unei	cereri	
adresate	de	guvernul	elen	la	începutul	anului	2013	
privind	acordarea	în	continuare	a	sprijinului,	EASO	
continuă	să	sprijine	Grecia	până	în	decembrie	2014.	
În	această	a	doua	etapă,	EASO	sprijină	Grecia	prin	
detașarea	de	echipe	de	sprijin	pentru	azil	care	oferă	
formare	privind	stabilirea	naționalității	(în	strânsă	
cooperare	cu	Frontex)	și	sprijin	privind	finanțarea	

Semnarea	planului	operațional	cu	Grecia,	Atena,	1	aprilie	2011
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UE,	sprijin	privind	colectarea	și	analiza	datelor	
statistice	și	sprijin	în	domeniul	ITO.	În	funcție	de	
cererile	guvernului	elen,	EASO	își	poate	reorganiza	
sau	accelera	operațiunile.

Sprijinul special acordat de EASO Italiei

La	4	iunie	2013,	EASO	și	Italia	au	semnat	un	
plan	de	sprijin	special	care	prevede	acordarea	
de	sprijin	special	de	către	EASO	Italiei	până	la	
finele	anului	2014,	în	mai	multe	zone	prioritare,	
precum	colectarea	și	analiza	datelor,	ITO,	sistemul	
Dublin,	sistemul	de	primire	și	capacitatea	pentru	
situații	de	urgență	și	formarea	sistemului	judiciar	
independent.	În	anticiparea	punerii	în	aplicare	
a	noului	pachet	legislativ	al	UE	în	materie	de	azil	
și	confruntându-se	cu	fluctuații	foarte	mari	ale	
numărului	de	sosiri	de	imigranți,	concomitent	
cu	nevoia	de	a	menține	un	standard	ridicat	al	
procesului	de	azil	și	de	primire,	Italia	a	solicitat	
asistența	EASO	pentru	a-și	revigora	sistemele	de	azil	
și	de	primire.

Pe lângă activitățile menționate mai sus, EASO a 
oferit, de asemenea, sprijin special și/sau sprijin 
pentru situații de urgență Bulgariei, Luxemburgului 
și Suediei.

EASO și relocarea pe teritoriul UE

În	domeniul	relocării,	EASO	promovează,	facilitează	
și	coordonează	schimbul	de	informații	și	de	bune	
practici	cu	privire	la	relocarea	pe	teritoriul	UE.	
EASO	participă,	de	asemenea,	la	Forumul	anual	
de	relocare,	care	reprezintă	o	oportunitate	de	
a		oferi	asistență	statelor	membre	în	înțelegerea	
nevoilor	de	relocare	în	viitorul	imediat.	În	2012,	
EASO	a	desfășurat	un	exercițiu	de	colectare	de	
informații	privind	Proiectul	de	relocare	pe	teritoriul	
UE	din	Malta	(Eurema	–	faza	I	și	faza	II)	și	acordurile	
bilaterale	dintre	statele	membre	ale	UE,	țările	
asociate	și	Malta.

Semnarea	planului	operațional	cu	Bulgaria,	17	octombrie	2013



În	detaliu:	Echipele	
de	sprijin	pentru	azil
Ce sunt echipele de sprijin pentru 
azil?
Echipele	de	sprijin	pentru	azil	sunt	formate	
din	experți	naționali	detașați	de	EASO	
într-un	stat	membru	pe	o	perioadă	limitată	
pentru	a	oferi	sprijin	sistemului	de	azil	al	
statului	membru	respectiv.

Acești	experți	sunt	puși	la	dispoziție	de	
statele	membre	și	fac	parte	dintr-o	„rezervă	
de	intervenție	pentru	azil”.

Ce fel de sprijin poate oferi o echipă 
de sprijin pentru azil?

Echipele	de	sprijin	pentru	azil	pot	oferi	orice	
tip	de	sprijin	convenit	între	EASO	și	statul	
membru	care	se	confruntă	cu	o	presiune	
deosebită,	având	ca	scop	pregătirea	
sistemului	de	azil	și	de	primire	al	acelui	
stat	și	gestionarea	situației	de	presiune	
deosebită.

Echipele	de	sprijin	pentru	azil	pot	oferi	
expertiză,	printre	altele,	în	legătură	cu	
primirea,	formarea,	informațiile	privind	țara	
de	origine,	și	cunoștințe	privind	tratarea	și	
gestionarea	cazurilor	de	azil,	inclusiv	cele	
care	implică	grupuri	vulnerabile.

Cum pot fi detașate echipele de 
sprijin pentru azil?

Echipele	de	sprijin	pentru	azil	pot	fi	detașate	
de	EASO	la	cererea	unui	stat	membru	care	
se	confruntă	cu	o	presiune	deosebită	asupra	
sistemului	său	de	azil,	inclusiv	în	ceea	ce	
privește	centrele	sale	de	primire.	Directorul	
executiv	al	EASO	și	ministrul	de	resort	al	
statului	membru	solicitant	semnează	apoi	
un	acord	care	prevede	acțiunile	care	vor	fi	
întreprinse	de	echipele	de	sprijin	pentru	azil.

Semnarea	acordului	de	lucru	EASO-ICONUR,		
Geneva,	13	decembrie	2013

EASO și dimensiunea externă a 
sistemului european comun de azil

EASO	are	un	rol	importat	în	ceea	ce	privește	
dimensiunea	externă	a	sistemului	european	comun	
de	azil	(SECA)	prin	consolidarea	capacității	de	azil	
și	de	primire	în	țările	terțe,	în	vederea	unei	mai	
bune	protecții	a	solicitanților	de	azil,	facilitarea	
reinstalării	de	către	statele	membre	a	refugiaților	
din	țări	terțe	în	UE	și	cooperarea	cu	țările	terțe	în	
privința	aspectelor	legate	de	atribuțiile	și	activitățile	
EASO.	Aceasta	include	sprijinirea	punerii	în	aplicare	
a	programelor	regionale	de	protecție	și	alte	acțiuni	
care	au	în	vedere	soluții	durabile.	În	2013,	EASO	
a	elaborat	o	strategie	privind	dimensiunea	externă	
care	definește	abordarea	și	cadrul	general	în	care	
agenția	își	va	derula	activitatea	în	legătură	cu	
dimensiunea	externă	a	SECA.

EASO și reinstalarea

EASO	urmărește	consolidarea	rolului	UE	în	
domeniul	reinstalării,	pentru	a	răspunde	nevoilor	
de	protecție	internațională	ale	refugiaților	în	
țările	terțe	și	pentru	a	manifesta	solidaritate	
cu	țările	gazdă.	EASO	facilitează	reinstalarea	
de	către	statele	membre	a	refugiaților	din	
țări	terțe	în	UE	în	cooperare	cu	ICONUR	și	cu	
Organizația	Internațională	pentru	Migrație	(OIM).	
EASO	dezvoltă	în	continuare	metodologiile	și	
instrumentele	existente	pentru	a	consolida	
capacitatea	statelor	membre	de	reinstalare	
a	refugiaților	și	contribuie	la	evaluarea	și	
dezvoltarea	continuă	a	programului	comun	de	
reinstalare	al	UE.
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Consiliul de administrație:	Consiliul	de	
administrație	este	autoritatea	de	planificare	
și	monitorizare	a	agenției.	Este	format	din	
reprezentanți	ai	statelor	membre	ale	UE	și	țărilor	
asociate,	ai	Comisiei	Europene	și	un	reprezentant	
al	Înaltului	Comisar	al	Organizației	Națiunilor	Unite	
pentru	Refugiați.

Forumul consultativ:	Forumul	consultativ	a	fost	
instituit	în	octombrie	2011	pentru	a	promova	relația	
EASO	cu	societatea	civilă.	Forumul	consultativ	
este	consultat	în	mod	regulat	și	este	format	din	
reprezentanți	ai	societății	civile	[inclusiv	organizații	
neguvernamentale	(ONG-uri),	cadre	universitare	și	
membri	ai	sistemului	judiciar]	și	ai	altor	organisme.

Cooperarea practică a EASO:	Cooperarea	practică	
a	EASO	este	un	concept	aplicat	reuniunilor	de	
experți,	conferințelor	și	rețelelor	organizate	de	
EASO.	Activitățile	desfășurate	sub	egida	cooperării	
practice	a	EASO	urmăresc	o	metodologie	comună	și	
vizează	îmbunătățirea	și	maximizarea	convergenței	
privind	abordările	și	evaluarea	protecției	nevoilor	
solicitanților	de	azil.

Structura administrativă și de 
gestiune

Directorul executiv: Directorul	executiv,	
dr.	Robert	K.	Visser,	a	fost	numit	de	Consiliul	de	
administrație	și	este	responsabil	pentru	gestiunea	
de	zi	cu	zi	a	agenției.	Directorul	executiv	este	
independent	în	executarea	sarcinilor	sale	și	este	
reprezentantul	legal	al	EASO.	Directorul	executiv	
este	responsabil	pentru	punerea	în	aplicare	
a	programului	de	lucru	și	a	deciziilor	Consiliului	de	
administrație.	Directorul	executiv	este	asistat	de	
șefii	de	unitate/centru,	de	contabil	și	de	un	Birou	
executiv.	În	prezent,	EASO	este	alcătuit	din	patru	
unități/centre,	și	anume:

•	Serviciul	administrație	și	afaceri	generale;
•	Centrul	de	informare,	documentare	și	analiză;
•	Centrul	de	sprijin	operațional;
•	Centrul	de	formare,	calitate	și	expertiză.

Cea	de	a	zecea	reuniune	a	Consiliului	de	administrație	al	EASO,	Malta,	4	și	5	februarie	2013

Biroul	executiv

Centrul	de	informare,	
documentare	și	analiză

Direcția	de	informare	
și	documentare

Direcția	ITO

Direcția	pentru	analiză	
în	materie	de	azil

Centrul	de	sprijin	
operațional

Direcția	pentru	sprijin	
special	și	în	situații	

de	urgență

Direcția	pentru	
dimensiunea	externă	

și	reinstalare

Centrul	de	formare,	calitate	
și	expertiză

Direcția	pentru	formare

Direcția	pentru	calitate

Serviciul	administrație	
și	afaceri	generale

Direcția	de	afaceri	
generale

Direcția	administrativă

Contabilitate

DIRECTOR	EXECUTIV
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Istoria instituției noastre

•	Consiliul	European	de	la	Tampere	din	1999	
a	convenit	asupra	creării	unui	sistem	european	
comun	de	azil	(SECA).

•	Programul	UE	de	la	Haga	din	2004	a	propus	
instituirea	Biroului	European	de	Sprijin	pentru	Azil	
(EASO).	Instituția	a	fost	înființată	pentru	a	juca	un	
rol	esențial	în	asigurarea	cooperării	practice	între	
statele	membre	pe	probleme	legate	de	azil.

•	Comisia	Europeană	a	propus	crearea	EASO	la	
18	februarie	2009.

•	În	primul	trimestru	al	anului	2010,	Parlamentul	
European	și	Consiliul	au	convenit	asupra	creării	
EASO.	Regulamentul	EASO	a	intrat	în	vigoare	la	
19	iunie	2010.

•	La	1	februarie	2011,	EASO	început	să	funcționeze	
ca	agenție	a	UE.

•	La	1	aprilie	2011,	a	fost	semnat	primul	
plan	operațional	al	EASO	pentru	sprijinirea	
reconstrucției	sistemului	de	azil	al	Greciei.

•	La	24	mai	2011,	a	fost	semnat	„acordul	privind	
sediul”	între	guvernul	Maltei	și	EASO.	Acordul	
reglementează	relația	dintre	statul	membru	gazdă	
și	EASO.

•	La	19	iunie	2011,	EASO	a	fost	inaugurat	oficial	în	
Malta.

•	La	7	septembrie	2012,	EASO	s-a	mutat	în	noul	
sediu	situat	în	Marele	Port	din	Valletta,	Malta.

•	În	2012,	Italia,	Luxemburg	și	Suedia	au	solicitat	și	
au	obținut	sprijinul	EASO.

•	În	2013,	Bulgaria	a	solicitat	și	a	obținut	sprijinul	
EASO.

BZ-02-13-822-RO
-C

Mai	multe	informații	privind	Uniunea	Europeană	sunt	disponibile	pe	internet	
(http://europa.eu).
Luxemburg:	Oficiul	pentru	Publicații	al	Uniunii	Europene,	2014
ISBN	978-92-9243-337-6
doi:10.2847/38334
©	Biroul	European	de	Sprijin	pentru	Azil,	2014
Nici	EASO,	nici	orice	alte	persoane	care	acționează	în	numele	său	nu	pot	fi	
considerate	responsabile	pentru	eventualele	utilizări	ale	informațiilor	din	
prezentul	document.
Reproducerea	este	autorizată	cu	condiția	menționării	sursei.
Printed in Belgium
Tipărit	pe	hârtie	înălbită	fără	clor	elementar	(ECF)

În	detaliu:	
Forumul	consultativ

Pentru mai multe informații, contactați EASO:
E-mail:	info@easo.europa.eu
Site:	www.easo.europa.eu
Facebook:	www.facebook.com/easo.eu
Telefon:	+356	22487500
Adresă:	MTC	Block	A,	Winemakers	Wharf,	Grand	Harbour	Valletta,	
MRS	1917,	MALTA

Cel	de	al	treilea	Forum	consultativ,	Malta,	27	și	28	noiembrie	2013

Forumul	consultativ	al	EASO	este	un	
dialog	permanent	care	permite	schimbul	
de	informații	și	punerea	în	comun	a	
cunoștințelor	între	EASO	și	societatea	civilă.

În	calitate	de	centru	european	de	expertiză,	
consultarea	nu	este	pentru	EASO	doar	o	
reuniune	anuală,	ci	un	dialog	continuu,	care	
aduce	la	aceeași	masă	experți	specializați	în	
numeroasele	aspecte	ale	azilului,	pentru	ca	
aceștia	să	își	poată	împărtăși	cunoștințele	
și	expertiza.	Acest	proces	generează	analize	
și	informații	suplimentare	care	ajută	EASO	
să	dezvolte	instrumente	mai	cuprinzătoare	
și	mai	avansate	de	cooperare	practică	
destinate	sprijinirii	punerii	în	aplicare	a	
SECA.

EASO	este	deosebit	de	interesat	de	
informațiile	privind	conținutul.	Domeniile	de	
interes	special	ale	consultării	includ	alerta	
timpurie	și	pregătirea,	formarea,	procesele	
legate	de	calitate,	minorii	neînsoțiți,	
depistarea	familiei,	aspectele	legate	de	gen,	
grupurile	vulnerabile,	reinstalarea,	relocarea	
și	furnizarea	de	sprijin	pentru	situații	de	
urgență	statelor	membre	care	se	confruntă	
cu	presiuni	deosebit	de	mari.

Doriți	să	vă	alăturați	Forumului	consultativ	
al	EASO?	Contactați	departamentul	EASO	de	
coordonare	a	Forumului	consultativ:

consultative-forum@easo.europa.eu

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

