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European	Asylum	Support	OfficeEASO

Evropski	azilni	
	podporni	urad

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

O	nas
Evropski azilni podporni urad (EASO)	je	agencija	Evropske	unije	
(EU),	ustanovljena	na	podlagi	Uredbe	(EU)	št.	439/2010	Evropskega	
parlamenta	in	Sveta.	Agencija	ima	ključno	vlogo	pri	dejanskem	izvajanju	
skupnega	evropskega	azilnega	sistema	(CEAS).	Ustanovljena	je	bila	
s	ciljem	izboljšati	praktično	sodelovanje	na	področju	azila	in	pomagati	
državam	članicam	pri	izpolnjevanju	njihovih	evropskih	in	mednarodnih	
obveznosti,	da	zavarujejo	ljudi,	ki	potrebujejo	zaščito.	Deluje	kot	središče	
za	strokovno	znanje	na	področju	azila.	Poleg	tega	zagotavlja	podporo	
državam	članicam,	katerih	azilni	sistemi	in	sistemi	za	sprejem	azilantov	
so	posebno	obremenjeni.
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Naloge urada EASO

Namen	urada	EASO	je	pospeševanje,	usklajevanje	
in	krepitev	praktičnega	sodelovanja	med	državami	
članicami	glede	številnih	vidikov	azila.	
Urad	zagotavlja:

1.	praktično	in	tehnično	pomoč	državam	članicam;

2.	operativno	pomoč	državam	članicam,	ki	imajo	
posebne	potrebe	ter	katerih	azilni	sistemi	in	sistemi	
za	sprejem	azilantov	so	posebno	obremenjeni,	
vključno	z	usklajevanjem	podpornih	skupin	za	azil,	
ki	jih	sestavljajo	nacionalni	strokovnjaki	za	azil;

3.	na	dokazih	temelječe	prispevke	kot	pomoč	
za	oblikovanje	politik	in	zakonodaje	EU	na	vseh	
področjih,	ki	neposredno	ali	posredno	vplivajo	
na	azil.

Glavne dejavnosti urada EASO

Urad EASO zagotavlja različne oblike pomoči:

stalno pomoč:	podpiranje	in	spodbujanje	
splošne	kakovosti	azilnih	postopkov	s	skupnim	
usposabljanjem,	skupnim	gradivom	za	usposabljanje	
na	področju	azila,	skupnim	zagotavljanjem	kakovosti	
in	skupnimi	informacijami	o	državah	izvora;

posebno pomoč:	prilagojena	pomoč,	krepitev	
zmogljivosti,	organizacija	premestitev,	posebna	
podpora	in	posebna	orodja	za	nadzor	kakovosti;

nujno pomoč:	organizacija	solidarnostnih	projektov	
s	posebno	obremenjenimi	državami	članicami	
z	zagotavljanjem	začasne	podpore	in	pomoči	
pri	izboljševanju	ali	preoblikovanju	azilnega	sistema	
in	sistema	za	sprejem	azilantov;

pomoč pri informacijah in analizi:	izmenjava	in	
združevanje	informacij	in	podatkov,	analiz	in	ocen	
na	ravni	EU,	vključno	z	vseevropskimi	analizami	in	
ocenami	trendov;

pomoč tretjim državam (tj. državam nečlanicam): 
podpora	zunanji	razsežnosti	sistema	CEAS,	podpora	
partnerstvom	s	tretjimi	državami	za	doseganje	
skupnih	rešitev,	tudi	s	krepitvijo	zmogljivosti	in	
regionalnimi	programi	zaščite,	ter	usklajevanje	
ukrepov	držav	članic	glede	ponovne	naselitve	
beguncev.

Stavba	urada	EASO

Poslanstvo	urada	
EASO
Poslanstvo	urada	EASO	je	prispevanje	
k	izvajanju	skupnega	evropskega	azilnega	
sistema	(CEAS),	tako	da	kot	neodvisno	
središče	strokovnega	znanja	o	azilu	podpira	
in	omogoča,	usklajuje	in	krepi	praktično	
sodelovanje	med	državami	članicami.
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Predstavitev	logotipa	urada	EASO,	slovesnost	ob	otvoritvi,	Valletta,	19.	junij	2011

Načela urada EASO pri 
izpolnjevanju njegovih nalog:

•	organiziranje	podpore	in	pomoči	za	splošne	ali	
posebne	potrebe	azilnih	sistemov	držav	članic;

•	usklajevanje	in	spodbujanje	operativnega	
sodelovanja	med	državami	članicami	ter	
izboljševanje	njegove	kakovosti;

•	delovati	kot	neodvisno	središče	strokovnega	
znanja	o	vprašanjih	azila;

•	organiziranje	vseevropskih	analiz	in	ocen	
podatkov	o	azilu;

•	pospeševanje	in	spodbujanje	skupnega	ukrepanja	
in	usklajenosti	na	področju	azila;

•	sodelovanje	pri	zagotavljanju	popolne	zavezanosti	
držav	članic;

•	spoštovanje	odgovornosti	držav	članic	in	njihovih	
odločitev	na	področju	azila;

•	sodelovanje	z	Evropsko	komisijo,	Evropskim	
parlamentom	in	Svetom	Evropske	unije	ter	
drugimi	institucijami,	agencijami	in	organi	EU;

•	vključevanje	mednarodnih	organizacij	in	civilne	
družbe	ter

•	opravljanje	nalog	kot	v	storitve	usmerjena,	
nepristranska	in	pregledna	organizacija	
v	pravnem,	političnem	in	institucionalnem	
okviru	EU.

Prispevek urada EASO 
k mehanizmu za zgodnje 
opozarjanje, pripravljenost na krize 
in njihovo obvladovanje

EU	vzpostavlja	mehanizem	za	zgodnje	opozarjanje,	
pripravljenost	na	krize	in	njihovo	obvladovanje,	da	
se	državam	članicam	omogoči	boljšo	pripravljenost	
na	obvladovanje	spreminjajočih	se	tokov	azilantov.	
Urad	EASO	je	vzpostavil	sistem	zgodnjega	
opozarjanja	in	pripravljenosti	na	krize,	ki	ta	
mehanizem	dopolnjuje	na	naslednji	način:

Zgodnje opozarjanje:
•	urad	EASO	izvaja	redne	regionalne	preglede	
z	analizo	trendov	na	področju	azila	in	dejavnikov	
odbijanja	in	privlačevanja	ter	scenariji	tveganja.	
To	temelji	na	podatkih,	ki	jih	med	drugim	
zagotavljajo	države	članice,	Eurostat,	Evropska	
agencija	za	upravljanje	in	operativno	sodelovanje	
na	zunanjih	mejah	držav	članic	Evropske	unije	
(Frontex),	Urad	Visokega	komisariata	Združenih	
narodov	za	begunce	(UNHCR)	ter	Mednarodna	
organizacija	za	migracije,	in	ki	so	združeni	s	
posodobljenimi	informacijami	o	državah	izvora,	ki	
jih	zagotovi	urad	EASO.

Pripravljenost na krize:
•	urad	EASO	zagotavlja	orodja	za	podporo	
državam	članicam	pri	pripravi	na	pritok	azilantov	
ter	spremembe	tega	pritoka	z	zagotavljanjem	
usposabljanja,	informacij	o	državah	izvora,	orodij	
za	zagotavljanje	kakovosti	ter	podporo	pri	analizi	in	
izvajanju	zakonodaje	EU.

Obvladovanje kriz:
•	glavna	naloga	urada	EASO	je	zagotavljanje	
podpore	posebno	obremenjenim	državam	članicam.	
To	se	izvaja	s	številnimi	operativnimi	ukrepi,	kot	je	
napotitev	podpornih	skupin	za	azil.
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Usposabljanje, ki ga organizira 
urad EASO

Urad	EASO	zagotavlja	usposabljanje	in	pripravlja	
gradivo	zanj	v	podporo	spodbujanju	kakovosti	
in	usklajenosti	na	področju	azila,	kar	prispeva	
k	izvajanju	sistema	CEAS.	Usposabljanje,	ki	ga	
organizira	urad	EASO,	temelji	na	njegovem	učnem	
programu	za	usposabljanje,	skupnem	sistemu	
poklicnega	usposabljanja,	namenjenem	uradnikom,	
odgovornim	za	področje	azila,	ter	drugim	ciljnim	
skupinam,	kot	so	vodstveni	delavci	in	pravniki.	
Tovrstno	usposabljanje	vključuje	temeljne	vidike	
azilnega	postopka	in	prakse	v	interaktivnih	modulih.

Urad	EASO	skrbi	tudi	za	usposabljanje	sodstva	in	
izvaja	druge	ustrezne	pobude	za	usposabljanje.	
Te	vključujejo	pripravo	usposabljanja	v	sodelovanju	
z	drugimi	agencijami	EU.

Urad	EASO	poleg	stalne	pomoči	zagotavlja	tudi	
priložnostno	usposabljanje	v	skladu	s	posebnimi	
potrebami	posebno	obremenjenih	držav	članic.	
Tako	je	zagotovil	usposabljanja	v	Bolgariji,	Grčiji,	
Italiji,	Luksemburgu	in	na	Švedskem.

Usposabljanje,	ki	ga	organizira	urad	EASO

Informacije o državah izvora

Informacije	o	državah	izvora	(COI)	so	informacije	
o	državah,	iz	katerih	prihajajo	prosilci	za	azil.	
Uradniki,	odgovorni	za	področje	azila,	nujno	
potrebujejo	takšne	informacije	med	postopkom	
odločanja	o	azilu.	Informacije	o	državah	izvora	imajo	
lahko	pomembno	vlogo	pri	izvajanju	sistema	CEAS.	
Urad	EASO	na	področju	informacij	o	državah	izvora:

•	pregledno	in	nepristransko	zbira	ciljno	usmerjene,	
ustrezne,	zanesljive,	točne	in	posodobljene	
informacije

•	upravlja	in	razvija	skupni	portal	EU,	ki	vsebuje	
informacije	o	državah	izvora,	kot	skupno	vstopno	
točko	do	informacij,	ki	zagotavlja	dodatne	vire	za	
države	članice;

•	razvija	skupno	obliko	in	metodologijo	za	
raziskovanje	in	predložitev	informacij	o	državah	
izvora	za	krepitev	skladnosti	praks	na	tem	
področju;

•	pripravlja	poročila	o	ključnih	državah	izvora	ob	
upoštevanju	te	skupne	oblike	in	metodologije;	
leta	2012	je	objavil	dve	poročili	o	Afganistanu;

•	za	posamezne	države	organizira	delavnice	
o	praktičnem	sodelovanju	za	izmenjavo	informacij	
o	državah	izvora	ter	razpravo	o	praksah	in	odzivih	
na	različne	potrebe	držav	članic	po	informacijah.



Posebna pomoč in nujna pomoč, 
ki ju zagotavlja urad EASO

Urad	EASO	zagotavlja	državam	članicam	dve	vrsti	
posebne	podpore,	in	sicer	„posebno	pomoč“	
in	„nujno	pomoč“.	Posebna pomoč vključuje	
prilagojeno	pomoč,	krepitev	zmogljivosti,	
omogočanje	in	usklajevanje	premestitev,	posebno	
podporo	in	posebna	orodja	za	nadzor	kakovosti.	
Nujna pomoč vključuje	organizacijo	solidarnostnih	
projektov	s	posebno	obremenjenimi	državami	
članicami	z	zagotavljanjem	začasne	podpore	
in	pomoči	pri	izboljševanju	ali	preoblikovanju	
azilnega	sistema	in	sistema	za	sprejem	azilantov.	
V	nadaljevanju	je	navedenih	nekaj	primerov	
ukrepov	pomoči	urada	EASO.

Nujna pomoč urada EASO Grčiji

Urad	EASO	je	na	zaprosilo	grške	vlade	iz	februarja	
2011	privolil,	da	Grčiji	pomaga	pri	ustanovitvi	
njene	nove	azilne	službe,	službe	za	prvi	sprejem	
azilantov	in	pritožbenega	organa	ter	pri	sprejemanju	
azilantov	na	splošno	in	zmanjšanju	zaostankov	
z	napotitvijo	strokovnjakov	iz	različnih	držav	članic	
EU	prek	tako	imenovanih	podpornih	skupin	za	azil.	
Urad	EASO	je	v	prvi	fazi	zagotavljanja	pomoči	Grčiji,	
ki	se	je	končala	marca	2013,	napotil	in	vodil	70	
strokovnjakov	iz	14	držav	članic.	Ti	strokovnjaki	so	
sestavljali	52	podpornih	skupin	za	azil.	Urad	EASO	
bo	na	zaprosilo	grške	vlade	za	nadaljnjo	pomoč	iz	
začetka	leta	2013	Grčiji	še	naprej	zagotavljal	pomoč	
do	decembra	2014.	V	tej	drugi	fazi	Grčiji	pomaga	
z	napotitvijo	podpornih	skupin	za	azil,	ki	zagotavljajo	
usposabljanje	o	nacionalnih	institucijah	(v	tesnem	
sodelovanju	s	Frontexom)	ter	zagotavljajo	pomoč	
pri	pridobivanju	financiranja	EU,	zbiranju	in	analizi	
statističnih	podatkov	in	na	področju	informacij	
o	državah	izvora.	Urad	EASO	lahko	na	zaprosilo	
grške	vlade	svoje	delovanje	spremeni	ali	okrepi.

Podpis	operativnega	načrta	z	Grčijo,	Atene,	1.	april	2011
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Posebna pomoč urada EASO Italiji

Urad	EASO	in	Italija	sta	4.	junija	2013	podpisala	
načrt	za	posebno	pomoč,	ki	določa,	da	bo	urad	
EASO	do	konca	leta	2014	zagotavljal	Italiji	posebno	
pomoč	na	več	prednostnih	področjih,	kot	so	
zbiranje	in	analiza	podatkov,	informacije	o	državah	
izvora,	Dublinski	sistem,	sistem	za	sprejem	azilantov	
in	zmogljivosti	za	izredne	razmere	ter	usposabljanje	
neodvisnega	sodstva.	Italija	je	v	pričakovanju	
izvajanja	novega	zakonodajnega	svežnja	EU	na	
področju	azila,	ob	soočanju	z	velikim	nihanjem	
v	številu	prihodov	priseljencev	in	zaradi	potrebe	po	
ohranjanju	visokega	standarda	azilnega	postopka	in	
postopka	za	sprejem	azilantov	zaprosila	urad	EASO	
za	pomoč	pri	ponovni	oživitvi	njenega	azilnega	
sistema	in	sistema	za	sprejem	azilantov.

Poleg navedenih dejavnosti je urad EASO ponudil 
posebno in/ali nujno pomoč tudi Bolgariji, 
Luksemburgu in Švedski.

Urad EASO in premestitve 
znotraj EU

Urad	EASO	na	področju	premestitev	spodbuja,	
omogoča	in	usklajuje	izmenjavo	informacij	in	
najboljših	praks	na	področju	premestitev	znotraj	
EU.	Sodeluje	tudi	v	letnem	forumu	o	premestitvah,	
ki	zagotavlja	priložnost	za	pomoč	državam	članicam	
pri	razumevanju	potreb	po	premestitvah	v	bližnji	
prihodnosti.	Leta	2012	je	opravil	poizvedovalno	
raziskavo	o	projektu	za	premestitve	znotraj	
EU	z	Malte	(Eurema	–	fazi	I	in	II)	ter	o	različnih	
dvostranskih	dogovorih	med	državami	članicami	EU,	
pridruženimi	državami	in	Malto.

Podpis	operativnega	načrta	z	Bolgarijo,	17.	oktober	2013



V	središču:	Podporne	
skupine	za	azil

Kaj so podporne skupine za azil?

Podporne	skupine	za	azil	sestavljajo	
nacionalni	strokovnjaki,	ki	jih	urad	EASO	
napoti	v	državo	članico	za	omejen	čas,	
da	zagotavljajo	podporo	azilnemu	sistemu	
zadevne	države	članice.
Takšne	strokovnjake	dajo	na	voljo	države	
članice	in	so	vključeni	v	„intervencijsko	
skupino	za	azil“.

Kakšno podporo lahko zagotavlja 
podporna skupina za azil?

Podporna	skupina	za	azil	lahko	zagotavlja	
kakršno	koli	pomoč,	za	katero	se	dogovorita	
urad	EASO	in	posebno	obremenjena	država	
članica,	katere	namen	je	priprava	njenega	
azilnega	sistema	in	sistema	za	sprejem	
azilantov	ter	obvladovanje	razmer	posebne	
obremenitve.
Podporne	skupine	za	azil	lahko	zagotavljajo	
strokovno	znanje,	med	drugim	v	zvezi	
s	sprejemom	azilantov,	usposabljanjem,	
informacijami	o	državah	izvora	ter	
poznavanje	postopkov	obravnave	in	vodenja	
dokumentacije	o	azilu,	vključno	z	ranljivimi	
skupinami.

Kako se lahko napotijo podporne 
skupine za azil?

Podporne	skupine	za	azil	lahko	napoti	urad	
EASO	na	zaprosilo	države	članice,	katere	
azilni	sistem	(vključno	z	zmogljivostmi	za	
sprejem	azilantov)	je	posebno	obremenjen.	
Izvršni	direktor	urada	EASO	in	minister	
države	članice,	ki	poda	zaprosilo,	nato	
podpišeta	sporazum,	v	katerem	so	določeni	
ukrepi,	ki	jih	bodo	izvedle	podporne	skupine	
za	azil.

Podpis	delovnega	sporazuma	EASO-UNHCR,		
Ženeva,	13.	december	2013

Urad EASO in zunanja razsežnost 
skupnega evropskega azilnega 
sistema

Urad	EASO	opravlja	pomembno	vlogo	pri	zunanji	
razsežnosti	skupnega	evropskega	azilnega	sistema	
(CEAS)	s	krepitvijo	zmogljivosti	za	sprejem	
azilantov	v	tretjih	državah	za	zagotovitev	boljše	
zaščite	azilantov,	omogočanjem,	da	lahko	države	
članice	begunce	iz	tretjih	držav	ponovno	naselijo	
v	EU,	ter	sodelovanjem	s	tretjimi	državami	v	
zadevah,	povezanih	z	obveznostmi	in	dejavnostmi	
urada	EASO.	To	vključuje	zagotavljanje	podpore	
pri	izvajanju	regionalnih	programov	zaščite	in	
drugih	ukrepov,	ki	so	pomembni	za	trajne	rešitve.	
Urad	EASO	je	leta	2013	izdelal	strategijo	zunanje	
razsežnosti,	v	kateri	je	opredeljen	pristop	in	
splošen	okvir,	v	katerem	bo	razvil	svoje	delo	
v	zvezi	z	zunanjo	razsežnostjo	sistema	CEAS.

Urad EASO in ponovna 
naselitev beguncev

Cilj	urada	EASO	je	okrepitev	vloge	EU	na	področju	
ponovne	naselitve	beguncev,	da	bi	zadovoljili	
potrebe	beguncev	v	tretjih	državah	po	mednarodni	
zaščiti	ter	izrazili	solidarnost	z	državami,	ki	jih	
gostijo.	Urad	EASO	v	sodelovanju	z	UNHCR	in	
Mednarodno	organizacijo	za	migracije	(IOM)	
pomaga	državam	članicam	pri	ponovni	naselitvi	
beguncev	iz	tretjih	držav	v	EU.	Še	naprej	razvija	
sedanje	metodologije	in	orodja	za	krepitev	
sposobnosti	držav	članic	za	ponovno	naselitev	
beguncev	ter	prispeva	k	oceni	in	nadaljnjem	
razvoju	skupnega	programa	EU	za	ponovno	
naselitev	beguncev.
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Upravni odbor:	upravni	odbor	je	organ	urada	EASO,	
zadolžen	za	načrtovanje	in	spremljanje.	Sestavljajo	
ga	predstavniki	držav	članic	EU	in	pridruženih	
držav,	Evropske	komisije	ter	predstavnik	Visokega	
komisariata	Združenih	narodov	za	begunce.

Posvetovalni forum:	posvetovalni	forum	je	bil	
ustanovljen	oktobra	2011	z	namenom	spodbujanja	
sodelovanja	urada	EASO	s	civilno	družbo.	
V	okviru	posvetovalnega	foruma	potekajo	redna	
posvetovanja	s	civilno	družbo	(vključno	z	nevladnimi	
organizacijami,	akademskimi	krogi	in	sodstvom)	ter	
drugimi	organi.

Praktično sodelovanje urada EASO:	praktično	
sodelovanje	urada	EASO	je	koncept,	ki	se	uporablja	
za	strokovna	srečanja,	konference	in	mreže,	ki	jih	
organizira	urad	EASO.	Praktično	sodelovanje,	
ki	poteka	na	podlagi	skupne	metodologije,	
je	namenjeno	izboljšanju	in	zagotavljanju	čim	večje	
usklajenosti	pristopov	do	potreb	prosilcev	za	azil	
po	zaščiti	ter	njihove	ocene.

Vodstveni organi  
in organi upravljanja

Izvršni direktor: izvršni	direktor	dr.	Robert	K.	Visser,	
ki	ga	je	imenoval	upravni	odbor,	je	odgovoren	za	
tekoče	upravljanje	urada.	Izvršni	direktor	je	pri	
opravljanju	nalog	neodvisen	in	je	pravni	zastopnik	
urada	EASO.	Odgovoren	je	za	izvajanje	delovnega	
programa	in	uresničevanje	sklepov	upravnega	
odbora.	Pomagajo	mu	vodje	enot/centrov,	
računovodja	in	izvršni	urad.	Trenutno	ga	sestavljajo	
štiri	enote/centri:

•	enota	za	splošne	in	upravne	zadeve;
•	center	za	informacije,	dokumentacijo	in	analizo;
•	center	za	operativno	podporo;
•	center	za	usposabljanje,	kakovost	in	strokovno	
znanje.

10.	seja	upravnega	odbora	urada	EASO,	Malta,	4.	in	5.	februar	2013

Izvršni	urad

Center	za	informacije,	
dokumentacijo	in	analizo

Oddelek	za	informacije		
in	dokumentacijo

Oddelek	o	državah	
izvora

Oddelek	za	analizo	
azila

Center	za	operativno	
podporo

Oddelek	za	posebno		
in	nujno	pomoč

Oddelek	za	zunanjo	
razsežnost	in	ponovno	
naselitev	beguncev

Center	za	usposabljanje,	
kakovost	in	strokovno	znanje

Oddelek	
za	usposabljanje

Oddelek	za	kakovost

Enota	za	splošne	in	upravne	
zadeve

Oddelek	za	splošne	
zadeve

Upravni	oddelek

Računovodstvo

IZVRŠNI	DIREKTOR
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Naša zgodovina

•	Evropski	svet,	ki	je	leta	1999	zasedal	v	Tampereju,	
je	sprejel	sklep	o	vzpostavitvi	skupnega	
evropskega	azilnega	sistema	(CEAS).

•	EU	je	v	Haaškem	programu,	ki	ga	je	sprejela	
leta	2004,	predlagala	ustanovitev	Evropskega	
azilnega	podpornega	urada	(EASO).	Urad	naj	bi	
imel	ključno	vlogo	pri	zagotavljanju	praktičnega	
sodelovanja	med	državami	članicami	pri	zadevah	
na	področju	azila.

•	Evropska	komisija	je	18.	februarja	2009	predlagala	
ustanovitev	urada	EASO.

•	Evropski	parlament	in	Svet	sta	v	prvi	četrtini	
leta	2010	odobrila	ustanovitev	urada	EASO.	
Uredba	o	ustanovitvi	urada	EASO	je	začela	veljati	
19.	junija	2010.

•	Urad	EASO	je	1.	februarja	2011	začel	delovati	kot	
agencija	EU.

•	Dne	1.	aprila	2011	je	bil	podpisan	prvi	operativni	
načrt	urada	EASO	za	pomoč	pri	preoblikovanju	
grškega	azilnega	sistema.

•	Dne	24.	maja	2011	je	bil	podpisan	„sporazum	
o	sedežu“	med	vlado	Malte	in	uradom	EASO.	
Sporazum	ureja	odnos	med	državo	gostiteljico	in	
uradom	EASO.

•	Dne	19.	junija	2011	je	bil	uradno	slovesno	odprt	
urad	EASO	na	Malti.

•	Dne	7.	septembra	2012	se	je	urad	EASO	preselil	
v	nove	prostore	v	Velikem	pristanišču	Vallette	
na	Malti.

•	Leta	2012	so	Italija,	Luksemburg	in	Švedska	urad	
EASO	zaprosile	za	pomoč	in	jo	tudi	dobile.

•	Leta	2013	je	Bolgarija	zaprosila	za	pomoč	urada	
EASO	in	jo	tudi	dobila.

BZ-02-13-822-SL-C

Več	informacij	o	Evropski	uniji	je	na	voljo	na	spletnem	naslovu	
(http://europa.eu).
Luxembourg:	Urad	za	publikacije	Evropske	unije,	2014
ISBN	978-92-9243-339-0	
doi:10.2847/38772
©	Evropski	azilni	podporni	urad,	2014
Niti	urad	EASO	niti	osebe,	ki	delujejo	v	njegovem	imenu,	niso	odgovorni	za	
uporabo	informacij	iz	te	publikacije.	Reprodukcija	je	dovoljena	z	navedbo	vira.
Printed in Belgium
Tiskano	na	belem	papirju,	ki	ne	vsebuje	klora	v	elementarni	obliki	(ECF)

V	središču:	
Posvetovalni	forum

Za dodatne informacije se obrnite na urad EASO:
E-naslov:	info@easo.europa.eu	
Spletna	stran:	www.easo.europa.eu	
Facebook:	www.facebook.com/easo.eu	
Telefon:	+356	22487500
Naslov:	MTC	Block	A,	Winemakers	Wharf,	Grand	Harbour	Valletta,	MRS	1917,	
Malta

3.	posvetovalni	forum,	Malta,	27.	in	28.	november	2013

Posvetovalni	forum	urada	EASO	je	stalen	
dvostranski	dialog,	ki	omogoča	izmenjavo	
informacij	ter	združevanje	znanja	med	
uradom	EASO	in	civilno	družbo.

Za	urad	EASO	kot	evropsko	središče	
strokovnega	znanja	posvetovanje	ni	zgolj	
letno	zasedanje,	temveč	nenehen	dvosmerni	
dialog,	ki	združuje	strokovnjake	pri	izmenjavi	
znanja	in	izkušenj	glede	številnih	vidikov	
azila.	Ta	proces	zagotavlja	dodaten	vpogled	
in	informacije,	kar	uradu	EASO	pomaga	
pri	razvoju	celovitejših	in	naprednih	orodij	
za	praktično	sodelovanje,	namenjenih	za	
zagotavljanje	pomoči	pri	izvajanju	sistema	
CEAS.

Urad	EASO	je	zainteresiran	zlasti	za	
vsebinske	prispevke.	Področja,	ki	so	
še	posebej	zanimiva	za	posvetovanje,	
vključujejo	zgodnje	opozarjanje	in	
pripravljenost,	usposabljanje,	postopke	za	
zagotavljanje	kakovosti,	mladoletnike	brez	
spremstva,	iskanje	družin,	spol,	ranljive	
skupine,	ponovno	naselitev	beguncev,	
premestitev	in	zagotavljanje	nujne	pomoči	
posebno	obremenjenim	državam	članicam.

Bi	se	želeli	pridružiti	posvetovalnemu	
forumu	urada	EASO?

Obrnite	se	na	usklajevalno	skupino	
posvetovalnega	foruma	urada	EASO.

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

