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1. EASO 2014 m. darbo programos projektas

1.1. Įvadas
Atsižvelgiant į organizacijos strategiją, Europos 
prieglobsčio paramos biuro (EASO) darbo programoje 
apibrėžiami metų uždaviniai, kurie sudaro 
biudžeto planavimo pagrindą. Šiame dokumente 
glaustai aprašomi EASO veiklos planai. Kartu šis 
dokumentas yra 2014 m. bendrasis finansavimo 
sprendimas. Tačiau, atsižvelgdamas į EASO 
darbo pobūdį ir būtinybę laiku aktyviai reaguoti 
į kintančius scenarijus, aplinkybes ir prioritetus, 
vykdomasis direktorius 2014 m. turėtų išlaikyti 
reikiamą lankstumą, kad būtų galima imtis tinkamų 
atsakomųjų veiksmų įgyvendinant 2014 m. darbo 
programą.

EASO 2014 m. darbo programa yra susijusi su 
EASO 2014–2016 m. daugiamete darbo programa, 
kurioje šiam laikotarpiui apibrėžtas strateginis EASO 
kontekstas.

Atsižvelgdamas į šį kontekstą, 2014 m. EASO dės 
visas pastangas, kad padėtų ES valstybėms narėms ir 
Europos Komisijai nuosekliai įgyvendinti atnaujintą 
ES prieglobsčio acquis (t. y. bendrųjų teisių ir pareigų, 
kurios vienodai taikomos visoms ES valstybėms 
narėms, rinkinį), priimtą 2013 m. birželio mėn. 
Siekdamas padėti valstybėms narėms įgyvendinti šį 
procesą, EASO atliks svarbų vaidmenį, parengdamas 
daugybę šio tikslo siekimo priemonių.

EASO vis dar rengia savo biudžeto ir stebėsenos 
procedūras. Todėl, vadovaujantis bendru požiūriu į 
ES decentralizuotąsias Europos parlamento, Europos 
Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos agentūras, į 
šią darbo programą įtrauktas naujas skirsnis (1.4) dėl 
pagrindinio veiklos rodiklio (2012 m. liepos mėn.). 
Be to, į šią darbo programą įtrauktas naujas skirsnis 
(9.5) dėl EASO vidaus kontrolės sistemų ir valdymo. 
Šis skirsnis glaudžiai susijęs su EASO įgyvendinamu 
planu, pagal kurį toliau diegiamas bendras požiūris 
į ES decentralizuotąsias agentūras. Šį planą EASO 
įgyvendins glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos 
Komisija.

EASO darbo programa rengiama pagal 2010 m. 
gegužės 19 d. Europos parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos 
prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (EASO 
reglamentas) 29 straipsnio 1 dalies f punktą. EASO 
valdyba darbo programą priėmė 2013 m. rugsėjo 
16 d., atsižvelgdama į 2013 m. rugsėjo 9 d. gautą 
Europos Komisijos nuomonę. Darbo programą EASO 
nusiuntė Europos parlamentui, Europos Sąjungos 
Tarybai ir Europos Komisijai. pagal 41 straipsnio 2 dalį 
EASO 2014 m. darbo programa bus parengta visomis 
ES institucijų oficialiomis kalbomis.

1.2. 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.

1.3. EASO uždaviniai
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, patiriančioms ypatingų sunkumų, 
susijusių su prieglobsčio ir priėmimo sistemomis, 
įskaitant prieglobsčio paramos grupių, sudarytų iš 
nacionalinių prieglobsčio ekspertų, koordinavimą, ir

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

EASO pagrindines veiklos sritis galima suskirstyti 
taip:

— nuolatinė parama: remti ir skatinti bendrą 
prieglobsčio suteikimo proceso kokybę, rengiant 
bendrus mokymus ir bendrą mokymo medžiagą 
prieglobsčio klausimais, užtikrinant bendrą 
informaciją apie kilmės šalį ir vienodą jos kokybę;

— speciali parama: poreikiams pritaikyta pagalba, 
pajėgumų didinimas, perkėlimas Europos 
Sąjungoje, konkreti parama ir specialūs kokybės 
kontrolės procesai;

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

— parama informacijos ir analizės srityje: dalijimasis 
informacija ir duomenimis, jų jungimas, analizė 
ir vertinimas ES lygmeniu, įskaitant bendrą 
tendencijų analizę ir bendrus vertinimus;

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

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 bendrą 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.

1.4. EASO pagrindinis veiklos 
rodiklis

EASO bendrasis pagrindinis veiklos rodiklis 
išreiškiamas valstybių narių ir ES institucijų 
nurodytais EASO paramos ir veiklos poreikiais ir EASO 
gebėjimu teikti tokią paramą bei įgyvendinti reikiamą 
veiklą pagal bendrą Europos prieglobsčio sistemą, 
atsižvelgiant į tuos poreikius.

Todėl EASO pagrindinis veiklos rodiklis išreiškiamas 
kaip kokybinis rodiklis, skirtas EASO paramos 
įgyvendinant bendrą Europos prieglobsčio sistemą 
poveikiui parodyti.

EASO kuria realią pridėtinę vertę užtikrinant 
kryptingą 28 valstybių narių sąveiką, sudarydamas 
sąlygas praktiniam bendradarbiavimui prieglobsčio 
klausimais ir sutelkdamas valstybių narių pajėgas 
siekiant rasti bendrus sprendimus, kaip įveikti 
bendrus sunkumus prieglobsčio suteikimo srityje.

EASO darbo poreikis ir jo poveikis bus vertinami 
atsižvelgiant į šiuos aspektus:

— EASO reglamente nustatytus uždavinius, 
atnaujintą prieglobsčio acquis ir kitus susijusius 

ES dokumentus, EASO pažangą įgyvendinant 
veiksmus, skirtus šiems uždaviniams įvykdyti;

— valstybių narių, Europos Komisijos, Europos 
Sąjungos Tarybos, Europos parlamento ir kitų ES 
institucijų, agentūrų ir įstaigų pateiktus prašymus 
parengti ir įvykdyti papildomus EASO veiksmus, 
kuriais būtų siekiama padėti įgyvendinti bendrą 
Europos prieglobsčio sistemą;

— valstybių narių, Europos Komisijos, Europos 
Sąjungos Tarybos, Europos parlamento ir kitų ES 
institucijų, agentūrų ir įstaigų pateiktas nuomones 
dėl EASO darbo įvertinimo.

EASO darbo programoje nustatyta keletas metinių 
tikslų, pagrįstų SmArT principais (angl. – specific, 
measurable, achievable, realistic, time-based) 
(„konkretus, išmatuojamas, pasiekiamas, realus, per 
nustatytą laiką įvykdytinas“). Siekiant įvertinti EASO 
veiklą, kiekvienam tikslui nustatyti rodikliai, kartu 
nurodant numatomą rezultatą ir laiką.

1.5. EASO 2014 m. prioritetai
2014 m. EASO daugiausia sieks padėti valstybėms 
narėms įgyvendinti penkis atnaujintus teisės aktus, 
kuriais nustatomi bendros Europos prieglobsčio 
sistemos diegimo antrojo etapo pagrindai, t. y. 
priskyrimo direktyvą (Direktyva 2011/95/ ES), Trečiąjį 
Dublino reglamentą (reglamentas (ES) Nr. 604/2013), 
priėmimo sąlygų direktyvą (Direktyva 2013/33/ ES), 
prieglobsčio tvarkos direktyvą (Direktyva 2013/32/ ES) 
ir Eurodac reglamentą (reglamentas (ES) 
Nr. 603/2013). Siekdamas padėti valstybėms 
narėms įgyvendinti šį procesą, EASO atliks svarbų 
vaidmenį, parengdamas daugybę šio tikslo siekimo 
priemonių. rengdamas šias priemones, EASO 
atsižvelgė į jau sukauptą geriausią patirtį ir praktinio 
bendradarbiavimo priemones, padėsiančias užtikrinti 
papildomumą ir išvengti dubliavimosi.

EASO 2014 m. prioritetai

— padėti valstybėms narėms įgyvendinti atnaujintą 
prieglobsčio teisės aktų rinkinį, organizuojant 
mokymus, praktinio bendradarbiavimo veiklą, 
rengiant informaciją apie kilmės šalį ir kokybės 
ataskaitas.

— Tobulinti EASO išankstinio perspėjimo ir 
parengties sistemą.

— Teikti operatyvinę paramą graikijai pagal veiklos 
plano II etapą ir specialią paramą Italijai.

EASO 2014 m. pagrindinių veiklos sričių santrauka

— EASO stiprins ir didins savo nuolatinės paramos 
struktūras, kad padėtų pagrindą tęstinumui. 
EASO toliau naujins savo mokymo modulius 
ir medžiagą, atsižvelgdamas į atnaujinto ES 
prieglobsčio acquis pokyčius, taip pat į kitus 
pokyčius, pvz., teismų praktikos ir teisės mokslo 
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pažangą. Taip pat bus kuriami nauji mokymo 
moduliai, skirti šioje srityje dirbančių prieglobsčio 
pareigūnų reikmėms ir poreikiams patenkinti. 
Bus toliau stiprinamas ekspertų ir mokytojų 
rezervas, referencinė grupė. 2014 m. EASO 
toliau stiprins bendradarbiavimą su valstybėmis 
narėmis, Europos Komisija ir Europos bendrosios 
kompetencijos bei specializuotais teismais, šiuo 
tikslu rengdamas profesinio tobulėjimo medžiagą 
ir organizuodamas aukšto lygio praktinį seminarą. 
EASO toliau įgyvendins kokybės planavimo veiklą 
ir teiks ekspertines žinias apie kokybės užtikrinimo 
procedūras ir metodiką. Be to, EASO, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis, 
Europos Komisija ir, jeigu reikės, Jungtinių Tautų 
vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru (angl. 
UNHCr), parengs žinynų ir vadovų, susijusių su 
atnaujinto ES prieglobsčio acquis įgyvendinimu, 
projektus. EASO sukurs dokumentų sistemą, 
kuri bus bendras informavimo apie valstybių 
narių prieglobsčio sistemas ir organizacijas, 
taip pat apie nacionalinius ir Europos faktinius, 
teisinius ir teismų praktikos pokyčius, šaltinis. 
EASO toliau teiks informaciją apie kilmės šalį, 
nuolat tobulindamas informavimo apie kilmės 
šalį portalą, plėtodamas informavimo apie 
kilmės šalį tinklą, rengdamas informacijos apie 
kilmės šalį dokumentus ir stiprindamas praktinį 
bendradarbiavimą. EASO aktyviau vykdys 
praktinio bendradarbiavimo veiklą (susijusią su 
konkrečiomis šalimis, teisinę ir teminę) ir stiprins 
savo specialiuosius tinklus. Visi EASO praktiniai 
seminarai, ekspertų posėdžiai, konferencijos ir 
tinklai bus priskiriami praktinio bendradarbiavimo 
veiklai. EASO praktinio bendradarbiavimo veikla 
vykdoma pagal tokią pat metodiką ir siekiama 
rezultatų, kurie galėtų būti gerinami ir stebimi 
atsižvelgiant į platesnį EASO darbo kontekstą.

— EASO toliau plėtos specialiosios paramos 
priemones, kaip tikslines priemones, skirtas 
valstybėms narėms, turinčioms tam tikrų nustatytų 
konkrečių poreikių, susijusių su atnaujinto ES 
prieglobsčio acquis įgyvendinimu (poreikiams 
pritaikyta pagalba, pajėgumų didinimas, 
perkėlimas Europos Sąjungoje, konkreti parama 
ir specialus kokybės kontrolės procesas). 2014 m. 
EASO toliau teiks specialiąją paramą Italijai pagal 
šiai valstybei narei skirtą EASO specialiosios 
paramos planą. Be to, prireikus veiksmai, taikomi 
pagal Trečiojo Dublino reglamento 33 straipsnyje 
nustatytą mechanizmą, bus papildyti EASO 
specialiosios paramos veiksmais.

— Įgyvendindamas atnaujintą ES prieglobsčio 
acquis ir remdamasis valstybės narės prašymu 
bei veiklos planu, EASO valstybėms narėms 
teiks neatidėliotiną paramą, atsižvelgdamas 
į įgyvendinančiosios valstybės narės ekspertų 
patiriamus ypatingus sunkumus, steigdamas 
prieglobsčio paramos grupes arba prireikus 
teikdamas kitokią paramą. Šiuo požiūriu EASO yra 
pasirengęs tęsti veiklą graikijoje pagal graikijai 
parengtą prieglobsčio ir migracijos veiksmų planą. 

prireikus veiksmai, taikomi pagal Trečiojo Dublino 
reglamento 33 straipsnyje nustatytą mechanizmą, 
bus papildyti EASO neatidėliotinos paramos 
veiksmais.

— EASO toliau plėtos ir tobulins savo išankstinio 
perspėjimo ir parengties sistemą (IPPS). 
IppS yra visiškai suderinama su atnaujinto 
Dublino reglamento 33 straipsnyje numatytu 
„išankstinio įspėjimo, parengties ir krizių valdymo 
mechanizmu“ ir padeda jį įgyvendinti. Ji suteikia 
galimybę:

 – greitai iš visų valstybių narių reguliariai gauti 
palyginamus duomenis apie pagrindinius srautų 
ir nacionalinės parengties aspektus;

 – laiku gauti tikslias EASO analizes, pagrįstas 
visapusišku nacionalinių prieglobsčio sistemų 
skirtumų ir panašumų išmanymu;

 – EASO veiksmingiau iškelti svarbius klausimus 
tiesiogiai bendraujant su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis ir siūlyti pritaikytą paramą, 
kol problemos netapo krizėmis;

 – užtikrinti gerokai didesnę darną ir padidinti 
pajėgumus duomenų rinkimo srityje, ir

 – analizuoti kuriant ir plėtojant specialius tinklus.

— EASO pradės veiklą, susijusią su parama 
trečiosioms šalims. Šiuo požiūriu tikimasi, kad 
EASO biudžetas taps tokio dydžio, kad bus galima 
vykdyti funkcijas, susijusias su parama trečiosioms 
šalims pagal susitarimą su Europos Komisija. 
Ši veikla apims veiksmus, susijusius su parama 
išorės subjektams, parama partnerystėms su 
trečiosiomis šalimis siekiant bendrų sprendimų, 
pvz., didinant pajėgumus, kuriant regionines 
apsaugos programas ir koordinuojant valstybių 
narių vykdomus perkėlimo į ir iš ES veiksmus.

— EASO bus pasirengęs dalyvauti galimose 
iniciatyvose, susijusiose su prieglobsčio prašymų 
nagrinėjimu, bendrai vykdomu įvairių valstybių 
narių ekspertų.

1.6. EASO išorės vertinimas
2013 m. Europos Komisija atliko EASO vidaus 
vertinimą. Šio vertinimo dėmesio centre buvo EASO 
poveikis praktiniam bendradarbiavimui prieglobsčio 
srityje ir apskritai bendrai Europos prieglobsčio 
sistemai. Vertinimo sritis buvo ribota: siekta pasiūlyti 
greitai įgyvendinamus veiksmus, skirtus padėti 
apibrėžti išorės vertinimo, kurį 2014 m. EASO paves 
atlikti pagal EASO reglamento 46 straipsnį, sritį. 
rengiant šią darbo programą vidaus vertinimo 
rezultatai dar nebuvo gauti. Įgyvendindamas 2014 m. 
darbo programą, EASO stengsis atsižvelgti į šio 
vertinimo rekomendacijas.

Kaip jau minėta, pagal EASO reglamento 46 straipsnį 
EASO ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 19 d. paves 
atlikti išorės vertinimą. Atliekant šį vertinimą, 
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naudojantis įgaliojimais, 2013 m. valdybos 
suteiktais pritariant Komisijai, bus išnagrinėti 
pasiekimai. Bus įvertintas EASO poveikis praktiniam 
bendradarbiavimui prieglobsčio srityje ir bendrai 
Europos prieglobsčio sistemai, deramai atsižvelgiant 
į pagal įgaliojimus padarytą pažangą. Visų pirma 

bus išnagrinėta, ar reikia keisti EASO įgaliojimus 
atsižvelgiant į tokio keitimo finansines pasekmes, 
ir įvertinta, ar valdymo struktūra pritaikyta vykdyti 
EASO pareigas. Vertinant bus atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų subjektų nuomones tiek ES, tiek 
nacionaliniu lygiu.
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2. EASO personalo apžvalga ir biudžeto 
struktūra (1)

2.1. EASO 2014 m. organizacinė 
struktūra(1)

Vykdomasis direktorius savarankiškai vykdo jam 
pavestus uždavinius ir yra EASO teisinis atstovas. 
Vykdomasis direktorius, be kitų dalykų, yra atsakingas 
už EASO administracinį valdymą ir 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 (BrAD);

(1) Visi šiame skyriuje pateikti su personalu susiję skaičiai ir asignavimai 
priklausys nuo to, kokį ES 2014 m. bendrąjį biudžetą patvirtins biudžeto 
valdymo institucija.

— Informacijos, dokumentacijos ir analizės centro 
(IDAC);

— Operatyvinės paramos centro (OpC);

— mokymo, kokybės ir kompetencijos centro 
(mKKC).

2.2. 2014 m. personalo apžvalga
pagal 2014–2016 m. daugiametį personalo politikos 
planą EASO darbuotojų skaičius 2014 m. padidės nuo 
77 iki 84. Daugelis iš 2014 m. numatytų papildomų 
aštuonių personalo narių, atsižvelgiant į naujus 
įgyvendintinus uždavinius, bus priimti į EASO centrus.

2014 m. numatoma tokia darbuotojų struktūra:

— 35 administracijos darbuotojai, įskaitant visus 
padalinių vadovus ir visą būrį darbuotojų, kurie 

VYKDOMASIS
DIREKTORIUS

Bendrųjų reikalų ir
administracijos

padalinys

Bendrųjų reikalų
skyrius

Administracijos
skyrius

Informacijos,
dokumentacijos

ir analizės
centras

Informacijos ir
dokumentacijos

skyrius

Informavimo apie
kilmės šalį skyrius

Prieglobsčio
analizės skyrius

Operatyvinės
paramos centras

Specialiosios ir
neatidėliotinos

paramos skyrius

Išorės subjektų
ir perkėlimo

skyrius

Mokymo,
kokybės ir

kompetencijos centras

Mokymo
skyrius

Kokybės
skyrius

Vykdomojo
direktoriaus

biuras

Buhalterinė apskaita,
vidaus auditas

ir kontrolė
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yra praktinio bendradarbiavimo prieglobsčio 
srityje specialistai, numatant keletą paaukštinimo 
galimybių; pagrindinių operatyvinių funkcijų 
pareigybės visų pirma apima informacijos, 
dokumentacijos, analizės, operatyvinės paramos, 
mokymo, kokybės srities specialistus ir IT 
ekspertus;

— 14 asistentų pagalbinėms užduotims atlikti;

— 14 deleguotųjų nacionalinių ekspertų 
bendradarbiavimo prieglobsčio srityje reikmėms; 
samdomi deleguotieji nacionaliniai ekspertai, 
turintys specialių praktinių žinių apie operatyvinį 
bendradarbiavimą prieglobsčio klausimais įvairiose 
EASO veiklos srityse;

— 21 pagal sutartį dirbantis darbuotojas – jie vykdys 
operatyvines ir administracines užduotis ir yra 
priskiriami šioms kategorijoms: aštuoni pagal 
sutartį dirbantys darbuotojai IV funkcijų grupėje, 
trys – II funkcijų grupėje ir du – I funkcijų grupėje.

palyginti su 2013 m., 2014 m. EASO įdarbins dar 
tris administratorius, vieną asistentą ir keturis 
pagal sutartį dirbančius darbuotojus, o deleguotųjų 
nacionalinių ekspertų bus vienu mažiau.

pagal centrus ir padalinius personalas paskirstytas taip:

Subjektas
2013 m. 
darbuotojų 
skaičius

2014 m. 
darbuotojų 
skaičius

Vykdomasis direktorius 1 1

Vykdomojo direktoriaus 
biuras 6 5

Bendrųjų reikalų ir 
administracijos padalinys 27 27

Buhalterinė apskaita, 
vidaus auditas ir kontrolė 2 2

Informacijos, 
dokumentacijos ir analizės 
centras

16
Turi būti 
nustatyta 
(*)

Operatyvinės paramos 
centras 12

Turi būti 
nustatyta 
(*) 

Mokymo, kokybės ir 
kompetencijos centras 13

Turi būti 
nustatyta 
(*)

IŠ VISO 77 84

(*) Tikslus darbuotojų pasiskirstymas pagal centrus bus nustatytas priėmus 
2014 m. ES bendrąjį biudžetą ir biudžeto valdymo institucijai priėmus 
sprendimą dėl EASO įgaliotojo personalo.

2.3. EASO 2014 m. biudžetas
Europos Sąjungos 2014 m. biudžeto projekte 
nurodyta, kad administracinėms ir veiklos išlaidoms, 
kurios bus patirtos vykdant darbo programoje 

nustatytus uždavinius, padengti būtini finansiniai 
ištekliai yra 14 526 000 EUr. Toliau pateiktoje 
lentelėje Sąjungos subsidija išskaidyta pagal išlaidų 
antraštines dalis.

2014 m. išlaidos
Skaičiai eurais

Įsipareigojimų 
asignavimai

Mokėjimų
asignavimai

1 antraštinė 
dalis. Personalo 
išlaidos

6 013 000 6 013 000

2 antraštinė dalis. 
Infrastruktūros ir 
veiklos išlaidos

2 486 000 2 486 000

3 antraštinė dalis. 
Veiklos išlaidos 6 027 000 6 027 000

Iš viso išlaidų 14 526 000 14 526 000

Biudžetas bus vykdomas pagal EASO reglamentą 
ir EASO valdybos sprendimą Nr. 2 dėl EASO 
finansinio reglamento. Valdybai bus pranešama apie 
reikšmingus EASO operatyvinės veiklos pakeitimus 
arba naujo pobūdžio operatyvinę veiklą.

I antraštinė dalis. Personalo išlaidos

I antraštinė dalis susijusi su personalo išlaidomis, 
darbuotojų patiriamomis išlaidomis (pvz., 
komandiruočių išlaidomis) ir algomis. Atsižvelgiant į 
EASO veiklos pobūdį, kai kurios veiklos sąnaudos taip 
pat patenka į I antraštinę dalį. I antraštinė dalis apima 
EASO darbuotojų komandiruočių, kurios yra tiesiogiai 
susijusios su EASO veikla, sąnaudas ir operatyvinio 
bei administracinio personalo, padedančio vykdyti 
tokią EASO veiklą, kaip prieglobsčio paramos grupių 
darbas, ekspertų posėdžiai ir mokymai, sąnaudas.

II antraštinė dalis. Infrastruktūros ir veiklos išlaidos

II antraštinė dalis susijusi su išlaidomis, skirtomis 
administracinėms sąnaudoms padengti, pvz.:

— pastatų nuomos ir susijusios sąnaudos: 
665 000 EUr;

— IrT: 540 000 EUr; reikėtų atkreipti dėmesį, kad 
į II antraštinę dalį neįtrauktos IT veiklos išlaidos, 
pvz., žiniatinklio portalų sąnaudos (jos įtraukiamos 
į III antraštinės dalies išlaidas);

— EASO valdybos posėdžių ir kitos susijusios 
administracinės išlaidos: 326 000 EUr; reikėtų 
atkreipti dėmesį, kad į II antraštinę dalį neįtrauktos 
ekspertų posėdžių, skirtų operatyvinei veiklai, 
sąnaudos ir Konsultacijų forumo sąnaudos (jos 
įtraukiamos į III antraštinės dalies išlaidas);

— vertimas, informavimas ir leidyba: 300 000 EUr; 
reikėtų pabrėžti, kad į II antraštinę dalį įtrauktos 
organizacijos komunikacinės veiklos sąnaudos, bet 
neįtrauktos ataskaitų pagal įvairias operatyvinės 
veiklos rūšis leidybos sąnaudos, pvz., metinių 
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ataskaitų apie prieglobsčio padėtį Europos 
Sąjungoje ir informavimo apie kilmės šalį ataskaitų 
skelbimo sąnaudos (jos įtraukiamos į III antraštinės 
dalies išlaidas);

— veiklos konsultacijos ir EASO vertinimas: 
200 000 EUR.

III antraštinė dalis. Veiklos išlaidos

Toliau lentelėje pateikta biudžeto projekto 
III antraštinės dalies asignavimų įvairioms užduotims 
vykdyti apžvalga (išlaidos paaiškintos kituose 
skyriuose).

III antraštinė dalis Veiklos išlaidos 6 027 000

31 sk. parama bendrai Europos prieglobsčio sistemai įgyvendinti 380 000
3101 Horizontalioji parama prieglobsčio sistemai įgyvendinti –
3102 metinė prieglobsčio ataskaita 130 000
3103 Išankstinis perspėjimas ir duomenų analizė 250 000
32 sk. parama praktiniam valstybių narių bendradarbiavimui 3 450 000

3201 Horizontalioji parama praktiniam valstybių narių 
bendradarbiavimui (*1) 150 000

3202 EASO mokymas 1 450 000
3203 Kokybės procesai (*2) 800 000
3204 Informacija apie kilmės šalį 600 000
3205 perkėlimas ir išorės aspektai 450 000
33 sk. parama ypatingų sunkumų patiriančioms valstybėms narėms 2 047 000

3301 Horizontalioji parama ypatingų sunkumų patiriančioms valstybėms 
narėms 150 000

3302 Neatidėliotina parama 1 897 000
34 sk. Bendradarbiavimas su partneriais ir suinteresuotaisiais subjektais 150 000
3401 Bendradarbiavimas su partneriais ir suinteresuotaisiais subjektais 150 000

(*1) Įskaitant vertimo kalbų sąrašą.
(*2) Įskaitant nelydimus nepilnamečius ir prekybą žmonėmis.
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3. Nuolatinė parama

Nuolatinės EASO paramos valstybėms narėms 
tikslas – remti bendros Europos prieglobsčio sistemos 
įgyvendinimą, kelti ir gerinti prieglobsčio procesų ir 
sistemų kokybę. Šia parama siekiama, kad bendra 
Europos prieglobsčio sistema būtų nuosekliai 
įgyvendinama visoje ES ir kad būtų dalijamasi 
bendromis žiniomis ir įgūdžiais, organizavimo būdais 
ir procedūromis, informacija, ištekliais ir geriausia 
patirtimi. EASO nuolatinė parama apima:

— EASO mokymą;

— valstybių narių prieglobsčio sistemų kokybės 
valdymo paramą;

— informavimą apie kilmės šalį;

— EASO praktinį bendradarbiavimą ir

— konkrečias programas, pvz., EASO 
bendradarbiavimą su valstybių narių ir Europos 
bendrosios kompetencijos bei specializuotais 
teismais, veiklą, susijusią su nelydimais 
nepilnamečiais, vertimo kalbų sąrašu, ir 
bendradarbiavimą prekybos žmonėmis prevencijos 
srityje.

3.1. EASO mokymas
EASO mokymas

EASO
tikslas (-ai)

EASO, rengdamas bendruosius mokymus, siekia padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad 
jų personalas įgytų įgūdžių ir kompetencijos bei juos ugdytų. EASO mokymas apima įvairius 
bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektus ir yra skirtas padėti įgyvendinti bendrą 
Europos prieglobsčio sistemą remiant bendro kokybės lygio sukūrimą visoje ES. Siekdamas 
šio tikslo, EASO dirba dviem kryptimis: pirma, rengia susijusią mokymo medžiagą, antra, 
organizuoja mokymą pagal dėstytojų rengimo sistemą.
mokymo srityje EASO bendradarbiauja su kitomis ES agentūromis, pirmiausia su Europos 
operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo 
agentūra (FrONTEX), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FrA) ir Europos policijos 
koledžu (CEpOL).

2014 m. 
naujovės

EASO užtikrins, kad 2014 m. parengta mokymo medžiaga ir priemonės atitiktų atnaujintą 
ES prieglobsčio acquis. Šiuo procesu EASO siekia sustiprinti savo bendradarbiavimą su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, pirmiausia su Europos Komisija ir kitomis ES 
įstaigomis, ES teisingumo ir vidaus reikalų (TVr) agentūromis, pvz., FrONTEX, FrA ir CEpOL. 
Deramas dėmesys bus skiriamas glaudžiam bendradarbiavimui su UNHCr klausimais, 
susijusiais su lytimi, pažeidžiamumo aspektais ir moterų lyties organų žalojimu. Todėl 
naujas personalo narys dirbs būtent tais klausimais, kurie susiję su lytimi ir pažeidžiamomis 
grupėmis. 2014 m. bus sukurtas lyčių klausimams skirtas mokymo modulis. Be to, EASO 
užtikrins, kad jo mokymo medžiagoje būtų aiškiau išdėstytos su lytimi susijusios temos.
Ypatingo dėmesio susilauks teismų praktikos pažanga ES ir tarptautiniu lygmeniu.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Surengti 12–14 dėstytojų rengimo kursų, per kuriuos 
būtų parengta 120–160 naujų dėstytojų.

I–IV ketv. Surengtų dėstytojų rengimo kursų 
skaičius;
parengtų naujų dėstytojų skaičius;
dėstytojų pasitenkinimo lygis.

Surengti tris regioninius dėstytojų rengimo kursus. I–IV ketv. Surengtų dėstytojų rengimo kursų 
skaičius;
dėstytojų pasitenkinimo lygis.

Suteikti ekspertų paramą valstybėms narėms 
vykdant EASO mokymus, rengiamus naudojant biuro 
e. mokymosi platformą ir nacionaliniu lygmeniu.

I–IV ketv. Valstybių narių į ES nacionalines kalbas 
išverstų ir naudojant EASO e. mokymosi 
platformą įgyvendintų EASO mokymo 
modulių skaičius;
EASO e. mokymosi platformoje 
administruojamų nacionalinių mokymo 
kursų skaičius.
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Atnaujinti, pageidautina, šešis modulius. I–IV ketv. Atnaujintų ir į e. mokymosi platformą 
įdiegtų modulių skaičius;
laikas, per kurį atnaujinti moduliai.

parengti, pageidautina, du mokymo modulius. I–IV ketv. Inicijuotų mokymo modulių skaičius;
parengtų ir į mokymo platformą įdiegtų 
modulių skaičius;
laikas, per kurį parengti moduliai.

Surengti metinį mokomąjį seminarą. IV ketv. mokomajame seminare dalyvavusių 
dėstytojų skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis.

Surengti, pageidautina, du EASO mokymo nacionalinių 
informacijos centrų (NIC) susitikimus. 

II, IV ketv. NIC susitikimų dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
susitikimų rezultatų naudojimas.

Surengti vieną metinį referencinės grupės posėdį. IV ketv. Dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
posėdžio rezultatų naudojimas.

parengti, pageidautina, du EASO mokymo vadovus. I–IV ketv. parengtų EASO mokymo vadovų skaičius;
vadovų naudojimas.

Išanalizuoti dabartinę mokymo duomenų rinkimo 
sistemą (mokymo bazę) ir parengti ataskaitų apie 
EASO mokymų naudojimą ES ir nacionaliniu lygmeniu 
teikimo sistemą, kaip bendros EASO dokumentų 
sistemos dalį. 

II ketv. Ataskaitų sistemai skirtų duomenų 
naudojimas;
dabartinio mokymo analizės rezultatų 
naudojimas.

Biudžetas 3202 mokymas 
Žmogiškieji ištekliai mokymo, kokybės ir kompetencijos centras 

3.2. Kokybės užtikrinimas
EASO kokybės užtikrinimas

EASO
tikslas (-ai)

EASO parengs procedūras, nustatys geriausios patirties pavyzdžius, dalysis jais ir prisidės prie 
jų nustatymo.
Atsižvelgdamas į valstybių narių poreikius, EASO padės joms gerinti savo prieglobsčio 
procedūrų kokybę, parengdamas praktines priemones ir dalydamasis jomis.
Šio proceso metu EASO išnagrinės visus susijusius informacijos šaltinius ir prireikus 
konsultuosis su kompetentingais suinteresuotaisiais subjektais.

2014 m. 
naujovės

EASO, glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos Komisija, parengs kokybės užtikrinimo 
priemones ir medžiagą (pvz., vadovus, šablonus, kontrolinius sąrašus), skirtus padėti 
valstybėms narėms įgyvendinti atnaujintą ES prieglobsčio teisės aktų rinkinį.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Surengti, pageidautina, tris posėdžius EASO teminio 
praktinio bendradarbiavimo klausimais, skirtus su 
kokybe susijusioms bendros Europos prieglobsčio 
sistemos temoms arba aspektams.

I–IV ketv. posėdžių skaičius;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
posėdžių rezultatų naudojimas.

Nustatyti praktines priemones, įskaitant stebėsenos 
sistemas, ir dalytis jomis siekiant užtikrinti valstybių 
narių sprendimų dėl prieglobsčio priėmimo arba 
kitų bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektų 
kokybę.

Atnaujinti kokybės užtikrinimo projektų ir iniciatyvų 
sąrašą.

I–IV ketv. Nustatytų kokybės užtikrinimo 
priemonių ir mechanizmų skaičius;
atnaujintas kokybės užtikrinimo projektų 
ir iniciatyvų sąrašas.
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Surengti, pageidautina, šešis ekspertams skirtus EASO 
praktinio bendradarbiavimo seminarus, siekiant 
paremti kokybės užtikrinimo priemonių rengimą ir 
padėti valstybėms narėms įgyvendinti bendrą Europos 
prieglobsčio sistemą.

paskelbti, pageidautina, dvi kokybės procesų 
priemones.

I–IV ketv. Ekspertams skirtų praktinių seminarų 
skaičius;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
parengtų ir paskelbtų praktinių 
priemonių skaičius;
kokybės procesų priemonių naudojimas. 

Biudžetas 3203 Kokybės procesai
Žmogiškieji ištekliai mokymo, kokybės ir kompetencijos centras 

3.3. Informavimas apie kilmės šalį
Informavimas apie kilmės šalį

EASO
tikslas (-ai)

EASO siekia sukurti išsamią ES informavimo apie kilmės šalį sistemą, darbo tinkle principu 
griežtindamas ir derindamas standartus su valstybėmis narėmis ir Europos Komisija.
Kai bus įmanoma, EASO, dirbdamas informavimo apie kilmės šalį srityje, pasitelks 
kompetentingų tarptautinių organizacijų, pvz., UNHCr, akademinės ir pilietinės visuomenės 
ekspertines žinias.

2014 m. 
naujovės

EASO ir toliau stiprins ES informavimo apie kilmės šalį pajėgumus, didindamas tokio 
informavimo galimybes, veiksmingumą ir darnumą. EASO, įtraukdamas valstybių narių 
ekspertus, steigs ir koordinuos specialius informavimo apie kilmės šalį tinklus, skirtus ES 
lygmeniu svarbioms kilmės šalims. Informavimo apie kilmės šalį tinklai sistemins esamus 
informavimo apie kilmės šalį produktus ir galbūt rengs informavimo apie kilmės šalį 
medžiagą (pvz., ataskaitas, informacinius lapus), vadovaudamiesi EASO informavimo apie 
kilmės šalį metodika. Tinklų veiklos rezultatai bus skelbiami informavimo apie kilmės šalį 
portale, priklausančiame bendrai EASO dokumentacijos sistemai.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Tobulinti informavimo apie kilmės šalį portalą 
susiejant nacionalines ir tarptautines informacijos 
apie kilmės šalį duomenų bazes, parengiant žodynus ir 
atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.

I–IV ketv. per portalą susietų dokumentų skaičius;
su portalu susietų duomenų bazių 
skaičius;
naudotojų skaičius.

Susisteminti visus turimus informavimo apie kilmės 
šalį tyrimus ir nustatyti šalintinus trūkumus.

I–IV ketv. Valstybių narių lygmeniu susistemintų 
informavimo apie kilmės šalį produktų 
skaičius ir pobūdis.

Įsteigti, pageidautina, penkis specialius EASO praktinio 
bendradarbiavimo tinklus, skirtus tam tikroms kilmės 
šalims, ir surengti įžanginius susitikimus su kiekviena 
iš jų.

I–IV ketv. Įsteigtų tinklų skaičius;
tinklų narių skaičius;
įžanginių susitikimų skaičius.

Įvertinti 2013 m. įsteigtų informavimo apie kilmės šalį 
tinklų darbą.

IV ketv. Vertinimų skaičius;
vertinimų rezultatų naudojimas. 

Naudojantis šiais tinklais sukurti, pageidautina, penkis 
informavimo apie kilmės šalį produktus remiantis 
EASO informavimo apie kilmės šalį ataskaitų teikimo 
metodika.

I–IV ketv. Naudojantis tinklais sukurtų informavimo 
apie kilmės šalį produktų skaičius ir 
pobūdis;
produktų naudojimas.

peržiūrėti ir patobulinti EASO informavimo apie kilmės 
šalį metodiką.

II–III ketv. peržiūrėta EASO informavimo apie 
kilmės šalį metodika;
peržiūros rezultatų naudojimas;
EASO informavimo apie kilmės šalį 
metodikos taikymas.

Surengti, pageidautina, keturis EASO praktinio 
bendradarbiavimo posėdžius, skirtus specialioms 
temoms, kurios yra svarbios tinklams.

I–IV ketv. posėdžių skaičius;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
posėdžių rezultatų naudojimas.
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Surengti, pageidautina, du strateginius informavimo 
apie kilmės šalį tinklų posėdžius.

II, IV ketv. posėdžių skaičius;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
posėdžių rezultatų naudojimas.

Surengti, pageidautina, du nacionalinių informavimo 
apie kilmės šalį portalų administratorių posėdžius ir 
dvejus mokymo kursus.

II, IV ketv. posėdžių skaičius;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
posėdžių rezultatų naudojimas.

parengti, pageidautina, dvi EASO informavimo apie 
kilmės šalį ataskaitas arba kitokius su informavimu 
apie kilmės šalį susijusius produktus.

II, IV ketv. Informavimo apie kilmės šalį ataskaitų 
skaičius ir pobūdis;
informavimo apie kilmės šalį ataskaitų 
naudojimas.

Biudžetas 3204 Informavimas apie kilmės šalį
Žmogiškieji ištekliai Informacijos, dokumentacijos ir analizės centras 

3.4. EASO praktinis bendradarbiavimas
Praktinis bendradarbiavimas

EASO
tikslas (-ai)

EASO organizuos valstybių narių, Europos Komisijos ir kitų suinteresuotųjų subjektų praktinio 
bendradarbiavimo veiklą, įskaitant konferencijas, praktinius seminarus, ekspertų posėdžius ir 
specialius tinklus, skirtus įvairiems ES svarbos klausimams, susijusiems su prieglobsčiu, aptarti 
(pvz., politikos, ES prieglobsčio teisės aktų aiškinimo, padėties kilmės šalyse, geriausios patirties, 
nenumatytų srautų ir t. t.) ir imtis atitinkamų veiksmų.

2014 m. 
naujovės

Visi EASO tam tikroms šalims skirti seminarai, teisiniai ir teminiai praktiniai seminarai, ekspertų 
posėdžiai, konferencijos ir tinklai bus priskiriami praktinio bendradarbiavimo veiklai ir, glaudžiai 
bendradarbiaujant su Europos Komisija, bus suderinti su atnaujintu ES prieglobsčio teisės aktų 
rinkiniu. EASO praktinio bendradarbiavimo principas ir metodika, padedant darbo grupei, sukurti 
per pirmuosius dvejus EASO veiklos metus. Ši veikla vykdoma pagal tokią pat metodiką ir yra 
skirta siekti rezultatų, kurie galėtų būti gerinami ir stebimi atsižvelgiant į platesnį EASO darbo 
kontekstą. 

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. When Indicators
Įgyvendinti 28 praktinio bendradarbiavimo 
veiksmus (*1).

I–IV ketv. Veiksmų skaičius;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
kiekvieno veiksmo rezultatų naudojimas. 

(*1)  Išsami informacija apie kiekvieną EASO praktinio bendradarbiavimo 
veiksmą, jo biudžetą ir žmogiškuosius išteklius pateikta įvairiuose darbo 
programos skyriuose.

3.5. Specialiosios programos
EASO dalyvaus specialiosiose programose ir rengs 
specialius veiksmus, siekdamas padėti vykdyti 
veiklą pagal atnaujintą prieglobsčio teisės aktų 
rinkinį konkrečiose bendros Europos prieglobsčio 
sistemos srityse, tokiose kaip bendradarbiavimas su 
bendrosios kompetencijos ir specializuotais teismais, 
nelydimi nepilnamečiai ir prekyba žmonėmis.
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3.5.1. Bendradarbiavimas su bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų nariais

EASO bendradarbiavimas su bendrosios kompetencijos ir specializuotais teismais

EASO
tikslas (-ai)

Siekdamas padėti išsamiai ir nuosekliai įgyvendinti bendrą Europos prieglobsčio sistemą, 
EASO teikia valstybių narių bendrosios kompetencijos ir specializuotiems teismams paramą 
bendrai rengdamas profesinio rengimo medžiagą, skatindamas Europos ir valstybių narių 
bendrosios kompetencijos bei specializuotų teismų tarpusavio dialogą ir organizuodamas 
aukšto lygio praktinius seminarus Europos ir valstybių narių bendrosios kompetencijos ir 
specializuotų teismų nariams.
EASO veikla bus plėtojama atsižvelgiant į bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų 
savarankiškumą bei Europos ir valstybių narių teismų praktiką ir daugiausia dėmesio 
skiriant bendros Europos prieglobsčio sistemos teisės aktams. Ši veikla bus vykdoma 
bendradarbiaujant su Europos Komisija.

2014 m. 
naujovės

2014 m. EASO stiprins bendradarbiavimą su Europos ir valstybių narių bendrosios 
kompetencijos ir specializuotais teismais. EASO surengs Europos ir valstybių narių bendrosios 
kompetencijos ir specializuotiems teismams skirtą konferenciją, kuria bus inicijuota jos 
veikla, paskelbta pirmoji EASO profesinio rengimo medžiaga ir toliau lengvinamas Europos 
ir valstybių narių bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarpusavio dialogas ir 
bendradarbiavimas.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
EASO paramos valstybių narių bendrosios 
kompetencijos ir specializuotiems teismams 
koncepcijos dokumento priėmimas.

I ketv. priimtas koncepcijos dokumentas;
procese dalyvaujančių bendrosios 
kompetencijos ir specializuotų teismų 
skaičius.

Surengti vieną EASO praktinio bendradarbiavimo 
konferenciją bendrosios kompetencijos ir 
specializuotų teismų nariams.

II, III ketv. Surengtos konferencijos;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
konferencijos rezultatų naudojimas.

Surengti vieną metinį aukšto lygio EASO praktinio 
bendradarbiavimo posėdį bendrosios kompetencijos 
ir specializuotų teismų nariams.

IV ketv. posėdžių ir praktinių seminarų skaičius;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
EASO veikloje dalyvaujančių bendrosios 
kompetencijos ir specializuotų teismų 
skaičius;
metinio posėdžio ir aukšto lygio praktinio 
seminaro rezultatų naudojimas.

Surengti, pageidautina, tris EASO praktinio 
bendradarbiavimo ekspertų posėdžius EASO paramos 
bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų 
nariams klausimais.

I–IV ketv. posėdžių skaičius;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
posėdžių rezultatų naudojimas.

parengti ir bendrosios kompetencijos ir specializuotų 
teismų nariams išplatinti, pageidautina, dvi paramos 
priemones. 

I–IV ketv. parengtų ir išplatintų paramos priemonių 
skaičius;
publikacijų skaičius;
paramos priemonių naudojimas.

Biudžetas 3202 mokymas
Žmogiškieji ištekliai mokymo, kokybės ir kompetencijos centras
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3.5.2. EASO veikla pagal veiksmų planą dėl nelydimų nepilnamečių

EASO veikla pagal veiksmų planą dėl nelydimų nepilnamečių

EASO
tikslas (-ai)

EASO, vadovaudamasis Europos Komisijos veiksmų planu dėl nelydimų nepilnamečių 
(2010–2014 m.) ir atsižvelgdamas į, be kitų institucijų, Europos Komisijos ir FrA atliktą 
bendrą darbą vaikų apsaugos ir vaiko teisių apsaugos srityje, rems ir plėtos valstybių narių 
tarpusavio praktinį bendradarbiavimą su nelydimais nepilnamečiais susijusiais klausimais. 
EASO daugiausia dėmesio skirs geriausios patirties, susijusios su nelydimais nepilnamečiais, 
vertinimo kriterijų nustatymui ir tobulinimui, kaip bendros Europos prieglobsčio sistemos 
įgyvendinimo aspektui. 

2014 m. 
naujovės

2014 m. EASO daugiau dėmesio skirs jau sprendžiamiems teminiams klausimams ir padės 
valstybėms narėms kitais svarbiais klausimais, nurodytais veiksmų plane. EASO siekia 
pagerinti praktinį bendradarbiavimą ir darbą su kitomis svarbiomis ekspertų grupėmis, 
papildančiomis ES institucijų, pirmiausia Europos Komisijos ir kitų ES agentūrų ir įstaigų, pvz., 
CEpOL, FrA, FrONTEX ir Europos policijos biuro (Europolo), darbą. 

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Surengti metinę EASO praktinio bendradarbiavimo 
konferenciją nelydimų nepilnamečių klausimu.

IV ketv. Dalyvių skaičius ir pobūdis;
konferencijos rezultatų naudojimas.

Surengti, pageidautina, keturis EASO teminio praktinio 
bendradarbiavimo ekspertų posėdžius nelydimų 
nepilnamečių klausimu.

I–IV ketv. posėdžių skaičius;
dalyvių skaičius ir pobūdis;
posėdžių rezultatų naudojimas.

parengti ir paskelbti dokumentą šeimos paieškų 
klausimu.

I–IV ketv. parengtas ir paskelbtas dokumentas 
šeimos paieškų klausimu;
dokumento šeimos paieškų klausimu 
naudojimas.

Įvertinti ir atnaujinti amžiaus nustatymo vadovėlį. I–II ketv. Įvertintas ir atnaujintas amžiaus 
nustatymo vadovėlis;
vertinimo rezultatų naudojimas.

Biudžetas 3203 Kokybės procesai 
Žmogiškieji ištekliai mokymo, kokybės ir kompetencijos centras 

3.5.3. Prekyba žmonėmis

EASO veikla siekiant panaikinti prekybą žmonėmis

EASO
tikslas (-ai)

EASO siekia paremti prekybos žmonėmis Europos Sąjungoje panaikinimo strategiją (2012–
2016 m.) ir nuoseklų jos įgyvendinimą.

2014 m. 
naujovės

EASO visose savo veiklos srityse kryptingiau spręs su prieglobsčiu susijusius prekybos 
žmonėmis klausimus ir rems politikos nuoseklumą.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Dalyvauti teisingumo ir vidaus reikalų koordinavimo ir 
kitoje bendradarbiavimo veikloje siekiant užkirsti kelią 
prekybai žmonėmis ir kovoti su šiuo reiškiniu.

I–IV ketv. posėdžių, kuriuose dalyvauta, skaičius;
bendrų veiksmų skaičius;
posėdžių rezultatų naudojimas.

Surengti vieną EASO praktinio bendradarbiavimo 
ekspertų susitikimą su valstybių narių atstovais ir 
Europos Komisija prekybos žmonėmis klausimu.

I ketv. Susitikimų skaičius;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
susitikimų rezultatų naudojimas.

Biudžetas 3203 Kokybės procesai
Žmogiškieji ištekliai mokymo, kokybės ir kompetencijos centras
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3.6. Priėmimas
Priėmimo sistemos ir sąlygos

EASO
tikslas (-ai)

EASO pradės stiprinti vidaus pajėgumus, susijusius su valstybių narių 
priėmimo sistemoms ir sąlygomis, ir apibrėš savo vaidmenį, atsižvelgdamas 
į turimas šios srities ekspertines žinias ir, be kitų dalykų, Europos migracijos 
tinklo (angl. EmN) atliktus šio dalyko tyrimus. 

2014 m. naujovės EASO strategijos, susijusios su EASO vaidmeniu remiant valstybių narių 
priėmimo sistemas ir sąlygas, rengimas atsižvelgiant į atnaujintą prieglobsčio 
teisės aktų rinkinį.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
parengti EASO strategiją, susijusią su priėmimo 
sistemomis.

IV ketv. parengta strategija, susijusi su EASO 
vaidmeniu diegiant priėmimo sistemas.

Surengti vieną EASO praktinio bendradarbiavimo 
ekspertų posėdį priėmimo sistemų ir sąlygų 
klausimais.

II ketv. Surengtas posėdis;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
posėdžio rezultatų naudojimas.

Biudžetas 3301 Horizontalioji parama ypatingų sunkumų 
patiriančioms valstybėms narėms

Žmogiškieji ištekliai Operatyvinės paramos centras

3.7. EASO vertimo kalbų sąrašas
EASO vertimo kalbų sąrašas

EASO
tikslas (-ai)

EASO padės valstybėms narėms kitose valstybėse narėse lengvai gauti vertimus į visas 
kalbas pasinaudojant vertimo kalbų sąrašu.

2014 m. naujovės Vertimo kalbų sąrašo peržiūra ir atnaujinimas.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
peržiūrėti ir atnaujinti vertimo kalbų sąrašą. I–IV ketv. peržiūrų ir atnaujinimų skaičius;

peržiūros rezultatų naudojimas;
vertimo kalbų sąrašo naudojimas 
valstybėje narėje.

Biudžeto eilutė 3301 Horizontalioji parama ypatingų sunkumų 
patiriančioms valstybėms narėms 

Žmogiškieji ištekliai Operatyvinės paramos centras
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4. Specialioji parama

EASO išankstinio perspėjimo ir parengties sistema 
gali rodyti, kad valstybių narių prieglobsčio 
sistemoms reikia specialiosios paramos ir dėl to 
reikia specialių paramos priemonių, kurios suteiktų 
valstybėms narėms galimybę geriau pasirengti 
prieglobsčio suteikimo procesui pagal bendrą 
Europos prieglobsčio sistemą ir pagerinti šio proceso 
kokybę. 2014 m. EASO toliau teiks specialiąją 
paramą Italijai pagal šiai valstybei narei skirtą EASO 
specialiosios paramos planą. Be to, prireikus pagal 

Trečiojo Dublino reglamento 33 straipsnyje nustatytą 
mechanizmą taikomi veiksmai bus papildyti EASO 
specialiosios paramos veiksmais. 

Į specialiąją paramą įeina:

— specialiai konkrečiam atvejui pritaikyta parama;

— pajėgumų stiprinimas ir

— perkėlimas Europos Sąjungoje.

4.1. Specialiai konkrečiam atvejui pritaikyta parama ir pajėgumų 
stiprinimas

Parama valstybėms narėms, kurioms kyla ypatingų sunkumų

EASO
tikslas (-ai)

EASO parengs priemones, skirtas padėti valstybių narių sistemoms, kurioms reikia 
specialiosios paramos, susijusios su jų prieglobsčio ir priėmimo sistemomis.
Biuras parengs EASO paramos valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sistemoms pagrindus.

2014 m. 
naujovės

Teikti pajėgumų stiprinimo paslaugas remiant atitinkamose valstybėse narėse labai svarbias 
sritis, atsižvelgiant į atnaujinto bendros Europos prieglobsčio sistemos teisės aktų rinkinio 
įgyvendinimą.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Teikti valstybėms narėms, kurioms kyla ypatingų 
sunkumų, specialiai konkrečiam atvejui pritaikytos 
paramos planus, skirtus jų gebėjimui valdyti 
prieglobsčio sistemas.

I–IV ketv. Įgyvendintų specialiosios paramos planų 
skaičius;
laikas, per kurį EASO gali suteikti 
specialiąją paramą;
valstybių narių pasitenkinimo 
specialiomis paramos priemonėmis lygis.

parengti EASO paramos valstybių narių prieglobsčio ir 
priėmimo sistemoms pagrindus.

IV ketv. parengti EASO paramos pagrindai.

Biudžetas 3302 Neatidėliotina parama
Žmogiškieji ištekliai Operatyvinės paramos centras
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4.2. Perkėlimas Europos Sąjungoje
Perkėlimo Europos Sąjungoje veikla ES ir nacionaliniu lygmenimis

EASO
tikslas (-ai)

EASO skatins, sudarys sąlygas ir koordinuos keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi 
perkėlimo Europos Sąjungoje klausimais.

2014 m. 
naujovės

Vadovaujantis Tarybos išvadomis dėl tikro ir praktinio solidarumo su valstybėmis narėmis, 
kurių prieglobsčio sistemos patiria ypač didelį spaudimą, be kita ko, dėl mišrių migracijos 
srautų, bendros sistemos ir Europos Komisijos komunikatu dėl ES valstybių narių solidarumo 
(COm(2011) 835 final), parengti specialius perkėlimo Europos Sąjungoje metodus ir 
priemones.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
parengti perkėlimo Europos Sąjungoje metodus ir 
priemones remiantis ES bandomojo projekto, susijusio 
su perkėlimu Europos Sąjungos viduje iš maltos 
(„Eurema“), ir įvairių kitų dvišalio perkėlimo Europos 
Sąjungoje priemonių įgyvendinimo patirtimi.

I–IV ketv. parengtų metodų ir priemonių skaičius;
metodų ir priemonių naudojimas.

Dalyvauti metiniame perkėlimo Europos Sąjungoje 
forume, be kita ko, teikiant duomenis. 

III ketv. pateiktų duomenų kiekis ir pobūdis;
pateiktų duomenų naudojimas.

paremti galimas perkėlimo Europos Sąjungoje 
priemones, dėl jų susitarus ES lygmeniu.

I–IV ketv. pateiktų priemonių skaičius ir pobūdis.

Surengti, pageidautina, du EASO praktinio 
bendradarbiavimo ekspertų susitikimus su valstybių 
narių, Europos Komisijos, UNHCr ir Tarptautinės 
migracijos organizacijos (TmO) atstovais.

II, IV ketv. Susitikimų skaičius;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
susitikimų rezultatų naudojimas.

Biudžetas 3205 perkėlimas ir išorės aspektai
Žmogiškieji ištekliai Operatyvinės paramos centras
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5. Neatidėliotina parama

Vadovaudamasis EASO steigimo reglamentu, EASO 
yra pasirengęs remti valstybes nares neatidėliotinais 
atvejais. Valstybės narės, patiriančios ypatingų 
sunkumų, gali kreiptis į EASO dėl neatidėliotinos 
paramos.

remdamasis graikijai parengtu prieglobsčio ir 
migracijos planu, EASO tęs veiklą graikijoje pagal 
EASO veiklos plano II etapą.

EASO naudojasi visais jam suteiktais įgaliojimais 
remti kitas valstybes nares, kurios patiria ypatingų 
sunkumų, ir, teikiant tokią paramą, bendradarbiauti 
su atitinkamomis institucijomis, pvz., FrONTEX. 
prireikus veiksmai, taikomi pagal Trečiojo Dublino 
reglamento 33 straipsnyje nustatytą mechanizmą, 
bus papildyti EASO neatidėliotinos paramos 
veiksmais.

5.1. Prieglobsčio pagalbos rezervas
Sudaryti ir išlaikyti EASO prieglobsčio pagalbos rezervą

EASO
tikslas (-ai)

EASO išlaikys atnaujintą ekspertų grupę, kad turėtų veiksmingą prieglobsčio pagalbos 
rezervą (ppr), palaikys ryšį su ppr nacionaliniais ryšių punktais (Nrp) visais klausimais, 
kuriuos sprendžia prieglobsčio pagalbos grupės, ir teiks pagalbą visais klausimais, susijusiais 
su šių grupių panaudojimo sąlygomis.

2014 m. 
naujovės

2014 m. EASO taip pat išnagrinės ES ir tarptautinę geriausią patirtį ir priemones ekspertų 
panaudojimo srityje. 

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Surengti, pageidautina, du metinius susitikimus su 
valstybių narių ppr Nrp.

II ketv. Susitikimų skaičius;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
metinio susitikimo rezultatų naudojimas.

Biudžetas 3301 Horizontalioji parama ypatingų sunkumų 
patiriančioms valstybėms narėms

Žmogiškieji ištekliai Operatyvinės paramos centras

5.2. Graikija
EASO parama Graikijai

EASO
tikslas (-ai)

EASO teiks neatidėliotiną paramą graikijai, jeigu ši jos paprašys. Visa EASO paramos veikla 
išdėstyta aprašant graikijai skirtą EASO veiklos plano II etapą (Vp II), truksiantį nuo 2013 m. 
balandžio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. 2013–2014 m. EASO graikijoje valdys ir panaudos 
daugiau kaip 70 ekspertų, kuriuos į 55 prieglobsčio paramos grupes (ppg) paskyrė valstybės 
narės.

2014 m. 
naujovės

graikijos prašymu, gali būti padaryta Vp II pakeitimų.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
ppg panaudojimas ir kitų paramos priemonių 
taikymas graikijoje pagal Vp II.

I–IV ketv. ppg skaičius;
kitų paramos priemonių skaičius;
graikijos pasitenkinimo neatidėliotinos 
paramos priemonėmis lygis.

Biudžetas 3302 Neatidėliotina parama
Žmogiškieji ištekliai Operatyvinės paramos centras
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5.3. Pasirengimas neatidėliotinai paramai
Remti valstybes nares, kurių prieglobsčio sistemos patiria ypatingų sunkumų

EASO
tikslas (-ai)

EASO parengs išsamias veiklos procedūras ir metodikas, taikytinas teikiant neatidėliotiną 
paramą. Jos papildys procedūras ir metodikas, nurodytas Trečiojo Dublino reglamento 
33 straipsnyje nustatyto mechanizmo taikymo tikslais. 

2014 m. 
naujovės

Atsižvelgiant į atnaujintą prieglobsčio teisės aktų rinkinį, parengti būsimos EASO paramos 
valstybėms narėms, kurios patiria ypatingų sunkumų, suteikimo planą. Daug dėmesio bus 
skiriama asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, galimybei veiksmingai pasinaudoti 
prieglobsčio procedūromis.
Siekiant suderinti paramos priemones, ypatingas dėmesys bus skiriamas operatyviniam 
bendradarbiavimui su FrONTEX ir kitais suinteresuotaisiais subjektais.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Bandomosios bendradarbiavimo neatidėliotinais 
atvejais procedūros.

I–IV ketv. Išbandytų procedūrų skaičius;
bandymų rezultatų naudojimas.

Surengti, pageidautina, du EASO praktinio 
bendradarbiavimo seminarus, kuriuose dalyvautų 
valstybių narių ir Europos Komisijos atstovai ir 
kiti išorės ekspertai, siekiant parengti ir išbandyti 
bandomąsias procedūras ir parengti neatidėliotinos 
paramos planą. 

II, IV ketv. Susitikimų skaičius;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
parengtų ir išbandytų procedūrų 
skaičius.

Biudžetas 3302 Neatidėliotina parama
Žmogiškieji ištekliai Operatyvinės paramos centras
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6. parama informacijai ir analizei

Norint suvokti bendrą padėtį ES prieglobsčio srityje, 
kad valstybės narės galėtų kuo geriau pasirengti 
ir kad prireikus EASO galėtų suteikti veiksmingą 
paramą, labai svarbu laiku gauti tikslią informaciją 
apie dabartinius ir galimus prieglobsčio prašytojų 
srautus į ES ir pačioje ES, taip pat patikimą 
informaciją, kaip nacionalinėms sistemoms pavyksta 
suvaldyti šiuos srautus.

2014 m. EASO toliau kurs dokumentacijos 
sistemą, kuri apims dokumentus apie valstybių 
narių prieglobsčio sistemas ir organizacijas, taip 
pat apie nacionalinę ir Europos faktinę, teisinę ir 
teismų praktikos pažangą. Kurdamas šią bendrą 
dokumentacijos sistemą, EASO imsis pirmųjų 
veiksmų, kad sudarytų teismų praktikos duomenų 
bazę, apimančią Europos ir valstybių narių teismų 
praktiką, susijusią su ES prieglobsčio acquis 
nuostatomis.

Be to, EASO, bendradarbiaudamas su statistinių 
duomenų teikimo grupe (SDTg), sukurs 
veikiančią duomenų rinkimo ir analizės sistemą 
ir, pasinaudodamas tinklu, surinks atsiliepimus ir 
tobulinimo pasiūlymus.

Naujajame (Trečiajame) Dublino reglamente išplėsta 
EASO kompetencija. Vykdydamas šias naujas 
funkcijas, EASO privalo skirti daugiau išteklių, kad 
pasiektų šioje srityje nustatytus tikslus. Naujojo 
Dublino reglamento 33 straipsnyje reikalaujama, kad 
EASO atliktų svarbų vaidmenį nustatant išankstinio 
perspėjimo, parengties ir krizės valdymo prieglobsčio 
srityje mechanizmą.

Be to, EASO metinėje ataskaitoje dėl padėties ES 
prieglobsčio srityje bus pateikta bendros prieglobsčio 
padėties ir bendros Europos prieglobsčio sistemos 
veikimo apžvalga.

6.1. EASO dokumentacijos sistema
EASO dokumentacijos sistema

EASO
tikslas (-ai)

EASO, atsižvelgdamas į atnaujintą prieglobsčio teisės aktų rinkinį, siekia sukurti 
dokumentacijos sistemą, kuri apimtų dokumentus apie valstybių narių prieglobsčio sistemų 
organizavimą, taip pat apie nacionalinę ir Europos faktinę, teisinę ir teismų praktikos 
pažangą.
Kurdamas šią bendrą dokumentacijos sistemą, EASO imsis pirmųjų veiksmų, kad sudarytų 
teismų praktikos duomenų bazę, apimančią Europos ir valstybių narių teismų praktiką, 
susijusią su ES prieglobsčio acquis nuostatomis.

2014 m. 
naujovės

EASO toliau kurs šią sistemą, imdamasis pirmųjų veiksmų, kad sudarytų teismų praktikos 
duomenų bazę.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Iš valstybių narių reguliariai rinkti duomenis apie jų 
prieglobsčio sistemas.

I–IV ketv. prašomus duomenis teikiančių valstybių 
narių skaičius;
laikas, per kurį pateikiami duomenys.

Imtis veiksmų, kad sudarytų teismų praktikos 
duomenų bazę, apimančią Europos ir valstybių narių 
teismų praktiką, susijusią su ES prieglobsčio acquis.

Atrinkti ir išplatinti susijusią Europos ir nacionalinę 
teismų praktiką. 

I–IV ketv. pažanga sudarant teismų praktikos 
duomenų bazę;
atrinktų ir išplatintų nacionalinių ir (arba) 
ES sprendimų skaičius;
teismų praktikos duomenų bazės 
naudojimas.

Biudžetas 3103 Išankstinis perspėjimas ir duomenų analizė
Žmogiškieji ištekliai Informacijos, dokumentacijos ir analizės centras
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6.2. Metinė ataskaita apie prieglobsčio padėtį ES
Metinė ataskaita apie prieglobsčio padėtį ES

EASO
tikslas (-ai)

EASO siekia teikti nacionaliniams ir ES politikams bei suinteresuotiesiems subjektams 
išsamias metines prieglobsčio padėties Europos Sąjungoje apžvalgas. Ataskaita rengiama ją 
derinant su Europos Komisijos metine imigracijos ir prieglobsčio ataskaita.

2014 m. 
naujovės

metinėje ataskaitoje pateikiama išankstinio perspėjimo ir parengties sistemos, bendros 
Europos prieglobsčio sistemos veikimo ir teisinės bei politinės pažangos pagrindinių 
analizių apžvalga, pagrįsta EASO tinklo, pirmiausia – Vidaus reikalų gD, Eurostato, valstybių 
narių, UNHCr, FrONTEX, kitų tarptautinių organizacijų ir NVO, pateiktais duomenimis ir 
informacija. 

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
parengti, patvirtinti ir paskelbti metinę ataskaitą apie 
prieglobsčio padėtį ES.

II ketv. patvirtinta ir paskelbta metinė ataskaita;
suinteresuotųjų subjektų, prisidėjusių 
prie metinės ataskaitos rengimo, 
skaičius;
metinės ataskaitos naudojimas.

Biudžetas 3102 metinė prieglobsčio ataskaita
Žmogiškieji ištekliai Informacijos, dokumentacijos ir analizės centras
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6.3. Išankstinio perspėjimo ir parengties sistema
Išankstinio perspėjimo ir parengties sistema (IPPS)

EASO
tikslas (-ai)

EASO siekia laiku pateikti valstybėms narėms, Europos Komisijai, Europos Sąjungos Tarybai 
ir Europos parlamentui tikslią informaciją ir analizes, susijusias su prieglobsčio prašytojų 
srautais į ES ir pačioje ES ir valstybių narių gebėjimu imtis atitinkamų veiksmų.
Šiuo tikslu EASO bendradarbiaus su Vidaus reikalų gD, Eurostatu, FrONTEX, kitomis 
institucijomis partnerėmis ir suinteresuotaisiais subjektais.
EASO išankstinio perspėjimo ir parengties sistema (IppS) padės įgyvendinti išankstinio 
perspėjimo, parengties ir krizės valdymo mechanizmą, nustatytą atnaujinto Trečiojo Dublino 
reglamento 33 straipsnyje.

2014 m. 
naujovės

reguliariai rinkti ir analizuoti duomenis, siekiant įspėti apie naujus arba pasikeitusius 
srautus ir valstybių narių gebėjimą juos valdyti, renkant duomenis ir atliekant analizę pagal 
kiekybinių ir kokybinių rodiklių rinkinį. rengti ketvirčio ir mėnesines ataskaitas apie bendrą 
prieglobsčio padėtį ES ir ad hoc ataskaitas konkrečiomis rūpimomis temomis.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Iš valstybių narių reguliariai rinkti duomenis 
pasinaudojant bendrąja EASO dokumentacijos 
sistema.

I–IV ketv. prašomus duomenis teikiančių valstybių 
narių skaičius;
laikas, per kurį pateikiami duomenys.

rengti periodines ataskaitas (ketvirčio ir mėnesines). I–IV ketv. Ataskaitų skaičius;
laikas, per kurį parengiamos ataskaitos;
ataskaitų naudojimas.

rengti ad hoc ataskaitas. I–IV ketv. Ataskaitų skaičius;
ataskaitų naudojimas.

Surengti du SDTg posėdžius. II, IV ketv. posėdžių skaičius;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
posėdžio rezultatų naudojimas.

Su IppS susijusius veiksmus derinti su kitais 
svarbiausiais suinteresuotaisiais subjektais.

I–IV ketv. Kartu su kitais svarbiausiais 
suinteresuotaisiais subjektais parengtų 
veiksmų skaičius;
dalyvaujančių svarbiausių 
suinteresuotųjų subjektų skaičius ir 
pobūdis.

Biudžetas 3103 Išankstinis perspėjimas ir duomenų analizė
Žmogiškieji ištekliai Informacijos, dokumentacijos ir analizės centras
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7. parama trečiosioms šalims

2014 m. EASO galės imtis numatytų veiksmų, skirtų 
padėti įgyvendinti bendros Europos prieglobsčio 
sistemos išorės aspektus. Su parama trečiosioms 
šalims susijusi veikla bus techninio pobūdžio ir 

bus vykdoma siekiant palengvinti valstybių narių ir 
trečiųjų šalių operatyvinį bendradarbiavimą vykdant 
ES išorės santykių politiką. Šios iniciatyvos bus 
plėtojamos bendradarbiaujant su Europos Komisija. 

7.1. Perkėlimas į ES ir iš jos
EASO veikla perkėlimo į ES ir iš jos srityje

EASO
tikslas (-ai)

EASO, bendradarbiaudamas su UNHCr ir TmO, koordinuos keitimąsi informacija ir kitus 
veiksmus, susijusius su perkėlimu į ES ir iš jos, kurių imasi valstybės narės.
EASO siekia stiprinti ES vaidmenį šioje srityje, siekdamas patenkinti pabėgėlių tarptautinės 
apsaugos poreikius trečiosiose šalyse ir parodyti solidarumą su juos priimančiomis šalimis.

2014 m. 
naujovės

EASO parengs metodikas ir priemones, skirtas valstybių narių gebėjimui perkelti pabėgėlius 
stiprinti.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Toliau rengti metodikas ir priemones, skirtas valstybių 
narių gebėjimą perkelti pabėgėlius stiprinti, ir padėti 
nuolat vertinti bei toliau plėtoti bendrą ES perkėlimo 
programą.

I–IV ketv. parengtų metodų ir priemonių skaičius;
metodų ir priemonių naudojimas.

Surengti vieną EASO praktinio bendradarbiavimo 
ekspertų posėdį, kuriame dalyvautų valstybės narės, 
Europos Komisija, UNHCr, TmO ir kiti svarbūs 
partneriai.

III ketv. Surengtas metinis ekspertų posėdis;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
posėdžio rezultatų naudojimas.

Biudžetas 3205 perkėlimas ir išorės aspektai
Žmogiškieji ištekliai Operatyvinės paramos centras



EASO  2014 m. DArBO prOgrAmA — 27

7.2. Išorės veikla
Su išorės aspektais susijusi EASO veikla

EASO
tikslas (-ai)

EASO, derindamas veiksmus su Europos Komisija ir vadovaudamasis ES išorės santykių 
politika, sieks paremti bendros Europos prieglobsčio sistemos išorės subjektus.

2014 m. 
naujovės

EASO parengs išorės veiklos strategiją ir įtrauks ją į 2014–2016 m. daugiametę darbo 
programą (DDp) 

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Surengti vieną EASO praktinio bendradarbiavimo 
seminarą su EASO išorės veiklos strategija susijusiais 
klausimais.

I ketv. Surengtas praktinis seminaras;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
praktinio seminaro rezultatų naudojimas.

pradėti įgyvendinti EASO išorės veiklos strategiją, 
įtrauktą į 2014–2016 m. DDp.

I ketv. pagal išorės veiklos strategiją 
įgyvendintų veiksmų skaičius.

padėti didinti ES kaimyninių trečiųjų šalių prieglobsčio 
ir priėmimo sistemų pajėgumus, pirmiausia jų 
pajėgumą teikti veiksmingą apsaugą.

I–IV ketv. Dalyvaujančių trečiųjų šalių skaičius;
įgyvendintų paramos priemonių skaičius 
ir pobūdis.

padėti ES kaimyninėms trečiosioms šalims patenkinti 
pabėgėlių tarptautinės apsaugos poreikius trečiosiose 
šalyse ir parodyti solidarumą su juos priimančiomis 
šalimis.

II–IV ketv. Dalyvaujančių trečiųjų šalių skaičius;
įgyvendintų paramos priemonių skaičius 
ir pobūdis.

padėti įgyvendinti regioninės apsaugos programas 
ir kitus veiksmus, susijusius su tvariais sprendimais 
trečiosiose šalyse.

III–IV ketv. Susijusių regioninės apsaugos programų 
skaičius;
įgyvendintų paramos priemonių skaičius 
ir pobūdis.

Biudžetas 3205 perkėlimas ir išorės aspektai
Žmogiškieji ištekliai Operatyvinės paramos centras
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8. EASO sistema ir tinklas

EASO aplinką galima pavaizduoti taip:

VALDYBOS
NARIAI EUROPOS

KOMISIJA

ES
TARYBA

EUROPOS
PARLAMENTAS

ES
ĮSTAIGOS

EUROPOS
IŠORĖS

VEIKSMŲ
TARNYBA

TARPTAUTINĖS
ORGANIZACIJOS

PILIETINĖ
VISUOMENĖ

UNHCR

AKADEMINĖ
BENDRUOMENĖ

BENDROSIOS
KOMPETENCIJOS

IR SPECIALIZUOTŲ
TEISMŲ NARIAI

VALSTYBĖS
STEBĖTOJOS /

ASOCIJUOTOSIOS
ŠALYS

EASO

8.1. Valdyba
Valdyba yra EASO valdymo ir planavimo organas. 
Valdybos pagrindinės funkcijos nustatytos EASO 
reglamento 29 straipsnyje, joms priklauso vykdomojo 
direktoriaus skyrimas ir EASO darbo programų, 
biudžeto ir metinių ataskaitų priėmimas. Valdybai 
tenka bendra atsakomybė už tai, kad EASO 
veiksmingai vykdytų savo pareigas. Į EASO valdybą 
įeina po vieną kiekvienos valstybės narės (išskyrus 
Daniją, kuri pakviesta kaip stebėtoja) atstovą, du 

Europos Komisijos nariai ir vienas balsavimo teisės 
neturintis UNHCr narys. Visi nariai paskiriami 
atsižvelgiant į jų patirtį, profesinę atsakomybę ir 
didelę kompetenciją prieglobsčio srityje. Danija 
pakviesta dalyvauti visuose valdybos ir kituose 
svarbiuose posėdžiuose kaip stebėtoja.

Taigi EASO valdyba yra sudaryta iš 29 visateisių narių, 
vieno nario, kuris neturi balsavimo teisės (UNHCr 
atstovo), ir vienos valstybės stebėtojos.
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Laikantis 2013 m. sudarytų susitarimų, asocijuotosios 
šalys (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija) 
pakviestos dalyvauti diskusijose kaip stebėtojos.

FrONTEX pakviesta prisidėti ir dalyvauti tam tikrose 
valdybos diskusijose, ypač kai jos susijusios su 

prieglobsčio padėtimi ES, išankstinio perspėjimo ir 
parengties sistema bei padėtimi graikijoje. 

2014 m. EASO planuoja surengti tris valdybos 
posėdžius, bet pasilieka teisę prireikus – pirmininko 
iniciatyva arba trečdalio valdybos narių reikalavimu – 
rengti papildomus posėdžius.

EASO valdyba

EASO
tikslas (-ai)

EASO siekia užtikrinti, kad jo valdyba veiksmingai vykdytų jai, kaip EASO valdymo ir 
planavimo organui, pavestas funkcijas. 

2014 m. 
naujovės

Laikantis 2013 m. sudarytų susitarimų, asocijuotosios šalys dalyvaus valdybos posėdžiuose 
kaip stebėtojos.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Surengti tris valdybos posėdžius pasiliekant teisę 
pirmininko iniciatyva arba trečdalio valdybos narių 
reikalavimu rengti papildomus posėdžius.

II–IV ketv. posėdžių skaičius;
dalyvių skaičius;
posėdžių rezultatų naudojimas.

Biudžetas 2306 Administracinių vidaus ir išorės posėdžių išlaidos
Žmogiškieji ištekliai Vykdomojo direktoriaus biuras

8.2. EASO bendradarbiavimo 
tinklas

8.2.1. Bendradarbiavimas su Europos 
Parlamentu, Europos Sąjungos 
Taryba ir Europos Komisija

Kaip decentralizuota ES reguliavimo agentūra, 
turinti savo valdymo struktūrą, EASO vykdo veiklą 
pagal ES politiką ir institucinę sistemą. Atsižvelgiant 
į tai, politinė atsakomybė už prieglobsčio sritį tenka 
už vidaus reikalus atsakingam Europos Komisijos 
nariui, todėl visa EASO veikla vykdoma glaudžiai 
bendradarbiaujant su Europos Komisija. 2014 m. 
Europos Komisijos bus paprašyta pareikšti savo 
nuomonę dėl konkrečių dokumentų, kuriuos EASO 
valdyba turėtų priimti pagal atitinkamas EASO 
reglamento nuostatas. 2014 m. bus reguliariai 
rengiami posėdžiai ir su politika susijusios vaizdo 
konferencijos, kuriuose dalyvaus Vidaus reikalų 
gD. Be to, 2014 m. rengdamas ataskaitas EASO 
derins veiksmus su Europos Komisija. EASO ir EmT, 
rengdami ataskaitas, pvz., EASO metinę ataskaitą, 
visą informaciją grįs tais pačiais iš valstybių narių 
gautais duomenimis. EASO dalyvaus EmT Nrp 
posėdžiuose ir EmT valdančiosios tarybos bei 
susijusiuose teminiuose posėdžiuose.

Laikydamasis EASO reglamento, EASO nusiųs savo 
metinę darbo programą ir metinę veiklos ataskaitą 
Europos parlamentui, Europos Sąjungos Tarybai ir 
Europos Komisijai. Vykdomojo direktoriaus reguliariai 
prašoma atsiskaityti Teisingumo ir vidaus reikalų 
tarybai bendros Europos prieglobsčio sistemos 
klausimais. Be to, vykdomasis direktorius kviečiamas 

pristatyti EASO darbo programą ir su EASO darbu 
susijusius konkrečius klausimus Europos parlamentui.

2014 m. EASO atliks pagalbinį vaidmenį rengiant 
daugiametę finansinę programą ir naujus susitarimus 
dėl ES finansavimo prieglobsčio ir migracijos 
srityje. Todėl EASO teiks informaciją apie ES veiklos 
prioritetus ir konkrečius valstybių narių prioritetus, 
į kuriuos galėtų būti atsižvelgta skiriant specialų 
finansavimą.

EASO atliks savo institucinį vaidmenį, susijusį su 
Trečiojo Dublino reglamento 33 straipsnyje nustatytu 
mechanizmu, – imsis veiksmų ir informuos susijusias 
institucijas, dalyvaujančias įgyvendinant įvairius šio 
mechanizmo diegimo etapus. 

8.2.2. Bendradarbiavimas su UNHCR 
ir kitomis tarptautinėmis 
organizacijomis

Vykdydamas savo funkcijas, EASO glaudžiai 
bendradarbiauja su Jungtinių Tautų vyriausiojo 
pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCr) ir kitomis 
svarbiomis tarptautinėmis ir tarpvyriausybinėmis 
organizacijomis.

Kiek tai susiję su UNHCr, EASO glaudžiai 
bendradarbiauja su šiuo biuru ir įtraukia jį į visas 
sritis, kurioms taikomas EASO reglamentas. 
2013 m. EASO ir UNHCr pasirašė darbo 
susitarimą. Šiuo pagrindu 2014 m. bus stiprinamas 
bendradarbiavimas, pirmiausia mokymo, kokybės 
procesų, nelydimų nepilnamečių, perkėlimo į ES ir 
iš jos, bendros Europos prieglobsčio sistemos išorės 
aspektų, taip pat specialiosios ir neatidėliotinos 
paramos srityse. Visose srityse bus tęsiamas 
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struktūrinis bendradarbiavimas. UNHCr dalyvauja 
EASO valdybos veikloje kaip balsavimo teisės 
neturintis jos narys ir prireikus bus kviečiamas į EASO 
darbo grupių posėdžius. Be to, reikėtų pabrėžti, kad 
2014 m. savo veiklą tęs maltoje įsikūręs UNHCr 
nuolatinis ryšių su EASO palaikymo biuras.

2014 m. EASO taip pat palaikys glaudžius 
ryšius su kitomis svarbiomis tarptautinėmis ir 
tarpvyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis 
prieglobsčio srityse, pvz., Europos Taryba, Imigracijos 
tarnybų generalinių direktorių konferencija (angl. 
gDISC), Tarpvyriausybinėmis konsultacijomis 
migracijos, prieglobsčio ir pabėgėlių reikalų 
klausimais (angl. IgC) ir Tarptautine migracijos 
organizacija (TmO). Bendradarbiaudamas su 
Europos Taryba ir TmO, 2014 m. EASO reguliariai 
keisis nuomonėmis ir prisidės prie jų darbo. 
Bendradarbiaudamas su gDISC, EASO aktyviai 
prisidės prie jos darbo – dalyvaus keliose gDISC 
konferencijose ir praktiniuose seminaruose; be 
to, susirašinėjant su IgC, EASO bus reguliariai 
kviečiamas dalyvauti kelių IgC darbo grupių veikloje, 
o vykdomasis direktorius bus kviečiamas dalyvauti 
IgC direktorių susitikimuose.

8.2.3. Bendradarbiavimas su ES ir TVR 
agentūromis

ES agentūrų tinklas

EASO, kaip agentūrų tinklo narys, remia glaudų 
bendradarbiavimą su kitomis ES agentūromis. 
2014 m. veikla daugiausia bus orientuojama į 
keitimąsi informacija apie darbo metodus ir geriausia 
patirtimi administravimo ir bendrųjų reikalų srityje, 
pirmiausia veiklos rezultatų, biudžeto sudarymo 
ir valdymo pagal veiklos rūšis ir interesų konflikto 
srityse.

2014 m. EASO, bendradarbiaudamas su Europos 
Komisija, toliau įgyvendins bendrą požiūrį į 
ES decentralizuotąsias agentūras ir vykdys jo 
įgyvendinimo planą.

EASO dalyvaus susijusioje veikloje, kuri 2014 m. 
bus organizuojama remiantis veiklos tinklu ir 
tarpagentūriniu teisės tinklu (angl. IALN), prie kurio 
EASO oficialiai prisijungė 2013 m.

TVR agentūrų tinklas

Be to, EASO kartu su FrONTEX, FrA, Europolu, 
Eurojustu, CEpOL, Europos didelės apimties IT 
sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje 
operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“), Europos 
narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru 
(ENNSC), Europos lyčių lygybės institutu (EIgE) 
ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) 
dalyvauja agentūroms bendradarbiaujant teisingumo 
ir vidaus reikalų srityje.

2014 m. EASO perims pirmininkavimą tinklui ir 
surengs vieną TVr agentūrų vadovų susitikimą. 

Be to, įvyks galbūt net keturi TVr kontaktinės 
grupės posėdžiai ir susiję renginiai. 2014 m. tinklas 
daugiausia dėmesio skirs keitimuisi informacija 
su TVr susijusiais klausimais siekiant įgyvendinti 
bendrą požiūrį į ES decentralizuotąsias agentūras 
ir į galimybių koordinuoti veiksmus pagal TVr 
daugiametes programas tyrimą.

FRONTEX

remiantis FrONTEX ir EASO 2012 m. rugsėjo mėn. 
pasirašytu darbo susitarimu, 2014 m. bus tęsiamas 
jau pradėtas bendradarbiavimas. FrONTEX ir EASO 
toliau užtikrins ilgalaikį bendradarbiavimą mokymo 
programų, kokybės iniciatyvų ir informavimo 
apie kilmės šalį srityse, taip pat neatidėliotinos 
paramos programų srityje, pvz., bendradarbiavimą 
su graikija. Be to, FrONTEX ir EASO stiprins savo 
analizės padalinių bendradarbiavimą išankstinio 
perspėjimo ir parengties sistemos srityje. 2014 m. 
EASO bendradarbiaus su FrONTEX, plėtodamas 
atitinkamą veiklą išorės aspektų srityje. FrONTEX ir 
EASO tęs bendradarbiavimą įtraukdami vienas kitą 
į savo veiklą, susijusią su pilietine visuomene, be 
kitų dalykų, dalyvaudami vienas kito atitinkamuose 
konsultacijų forumuose. 2014 m. EASO toliau kaip 
narys dalyvaus FrONTEX konsultacijų forume.

FRA

2014 m. FrA ir EASO stiprins dabartinį 
bendradarbiavimą pagal darbo susitarimą, abiejų 
agentūrų pasirašytą 2013 m. birželio mėn. FrA ir 
EASO toliau dalysis informacija, teiks duomenis 
tyrimų veiklai ir dalysis mokslinių tyrimų bei 
duomenų rinkimo metodikomis. Abi organizacijos 
tęs bendradarbiavimą mokymo srityje. 2014 m. bus 
tęsiamas bendradarbiavimas dalyvaujant vienas kito 
konsultacinėje veikloje.

Europolas

2014 m. Europolas ir EASO stiprins bendradarbiavimą, 
visų pirma išankstinio perspėjimo ir parengties 
sistemos bei prekybos žmonėmis ir nelydimų 
nepilnamečių srityse. Kitos bendradarbiavimo sritys 
bus mokymas, pvz., mokant nustatyti dalyvavimą 
organizuotoje nusikalstamoje veikloje, kuria siekiama 
palengvinti netikrų arba suklastotų dokumentų 
naudojimą teikiant prieglobsčio prašymus, ir 
keičiantis patirtimi, įgyta EASO konsultacijų forume, 
bei konsultavimosi metodais.

CEPOL

CEpOL ir EASO toliau stiprins bendradarbiavimą 
keisdamiesi mokymo metodais; EASO yra pasirengęs 
bendradarbiauti pagal policijos pareigūnams skirtas 
mainų programas. EASO dalyvaus galimuose CEpOL 
mokymuose, susijusiuose su neteisėta imigracija ir 
prekyba žmonėmis.
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Eurojustas

EASO ir Eurojustas toliau palaikys bendrus kontaktus 
ir ryšius, pirmiausia per bendradarbiavimo 
teisingumo ir vidaus reikalų srityje kanalus.

TVR agentūrų tinklas

EASO
tikslas (-ai)

EASO siekia stiprinti daugiašalį agentūrų bendradarbiavimą TVr srityje, daugiausia dėmesio 
skirdamas keitimuisi informacija su TVr susijusiais klausimais siekiant įgyvendinti bendrą 
požiūrį į ES decentralizuotąsias agentūras ir į galimybių koordinuoti veiksmus pagal TVr 
daugiametes programas tyrimą. 

2014 m. 
naujovės

2014 m. EASO pirmininkaus TVr agentūrų tinklui.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Surengti vieną TVr agentūrų vadovų susitikimą. IV ketv. Surengtas TVr agentūrų vadovų 

susitikimas;
dalyvių skaičius;
susitikimo rezultatų naudojimas.

Surengti, pageidautina, tris TVr kontaktinės grupės 
posėdžius arba renginius.

I–IV ketv. Surengtų posėdžių arba renginių 
skaičius;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
posėdžių arba renginių rezultatų 
naudojimas.

Biudžetas 2306 Administracinių vidaus ir išorės posėdžių išlaidos
Žmogiškieji ištekliai Vykdomojo direktoriaus biuras

8.2.4. Bendradarbiavimas su akademine 
bendruomene ir teismų nariais

EASO ypatingą dėmesį skiria ryšiams su akademiniu 
pasauliu ir Europos bei valstybių narių bendrosios 
kompetencijos ir specializuotų teismų nariais.

2014 m. akademinės bendruomenės atstovai per 
įvairius forumus bus įtraukti į EASO darbą , pvz., į 
mokymo kursų rengimą. Akademinei bendruomenei 
ir toliau teks svarbiausias vaidmuo konsultacijų 
forume ir ekspertų susitikimuose.

2014 m. EASO glaudžiai bendradarbiaus su 
bendrosios kompetencijos bei specializuotų teismų 
nariais, įskaitant bendradarbiavimą su Europos 
pabėgėlių teisės teisėjų asociacija (angl. EArLJ) 
ir jos padaliniu Europoje, taip pat su Europos 
administracinės teisės teisėjų asociacija (angl. AEAJ).

Konkretūs veiksmai, kurie bus plėtojami 2014 m., jau 
aprašyti 3.5.1 skirsnyje.

8.3. Konsultacijų forumas
Konsultacijų forumas yra specialus mechanizmas, 
skirtas tam, kad EASO keistųsi informacija su 

susijusiais suinteresuotaisiais subjektais ir kauptų 
žinias. per pastaruosius dvejus metus EASO sustiprino 
ryšį su pilietine visuomene ir kreipdavosi į ją paramos 
įvairiais klausimais. 2014 m., atsižvelgdamas į 
2014 m. EASO konsultacijų kalendorių, EASO toliau 
konsultuosis su atitinkamomis organizacijomis 
konkrečiais klausimais, taikydamas konsultacijų 
forumo veiklos plane aprašytus atrankos kriterijus. 
Be to, EASO konsultuosis su pilietine visuomene 
rengdamas 2015 m. darbo programą, metinę 
ataskaitą ir kitus dokumentus, naudodamasis 
įvairiomis priemonėmis, kurios iki šiol pasirodė 
esančios tinkamos ir veiksmingos.

2014 m. EASO, toliau tobulindamas savo interneto 
svetainės konsultacijų puslapį, kurs e. konsultacijų 
platformą. Ši platforma bus naudojama 
konsultacijoms žiniatinklyje ir kitokiam bendravimui 
su pilietine visuomene. Internetas ir toliau bus 
pagrindinė konsultacijų su pilietine visuomene 
priemonė. remiantis per pirmuosius dvejus 
veiklos metus įgyta patirtimi bus organizuojama 
speciali konsultacinė veikla tikslinėms grupėms, 
pvz., bendrosios kompetencijos ir specializuotų 
teismų nariams. remdamasis 2012 ir 2013 m. 
renginių organizavimo patirtimi, 2014 m. ketvirtąjį 
ketvirtį EASO surengs pilietinei visuomenei skirtą 
konferenciją ir plenarinį posėdį.



32 — EASO  2014 m. DArBO prOgrAmA

EASO konsultacijų forumo veikla

EASO
tikslas (-ai)

EASO dalyvaus tarpusavio dialoge su atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir 
dalysis ekspertinėmis žiniomis ir patirtimi. 

2014 m. 
naujovės

EASO ištirs naujas bendradarbiavimo su pilietinės visuomenės organizacijomis sritis ir sukurs 
e. konsultacijų platformą.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
EASO konsultuosis su atitinkamomis pilietinės 
visuomenės organizacijomis. 

I–IV ketv. Surengtų konsultacijų skaičius ir pobūdis;
organizacijų, su kuriomis konsultuotasi, 
skaičius;
gautų konsultacijų skaičius;
gautų konsultacijų naudojimas.

Surengti konsultacijų forumo metinį plenarinį posėdį. IV ketv. Surengtas plenarinis posėdis;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
plenarinio posėdžio rezultatų 
naudojimas.

pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas EASO 
metinėje praktinio bendradarbiavimo konferencijoje 
nelydimų nepilnamečių klausimu.

IV ketv. Dalyvavusių pilietinės visuomenės 
organizacijų atstovų skaičius.

E. konsultacijų platformos sukūrimas. IV ketv. Sukurta e. konsultacijų platforma;
naudojantis e. konsultacijų platforma 
pradėtų konsultacijų skaičius;
gautų konsultacijų skaičius;
gautų konsultacijų naudojimas.

Biudžetas 3401 Bendradarbiavimas su partneriais ir 
suinteresuotaisiais subjektais

Žmogiškieji ištekliai Vykdomojo direktoriaus biuras
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9. EASO administravimas

9.1. Žmogiškųjų išteklių 
valdymas

Numatoma, kad 2014 m. darbuotojų padaugės iki 84, 
įskaitant aštuonis papildomus darbuotojus, kurie bus 
priimti 2014 m. pirmąjį pusmetį.

2013 m. pradėtas įgyvendinti metinis darbuotojų 
darbo rezultatų vertinimas. 2014 m. EASO plėtos 
savo vidaus personalo politiką ir personalo valdymą, 
pvz., personalo vertinimą ir mokymo veiklą, pagal 
profesines grupes.

9.2. Finansų valdymas
EASO, siekdamas racionaliai vykdyti dabartines ir 
galimas naujas teisės aktuose nustatytas funkcijas 
ir deramai atsižvelgdamas į numatomus išteklių 
apribojimus, prašys pagrįstų ir proporcingų įplaukų 
bei užtikrins veiksmingą ir naudingą išlaidų valdymą. 
Tobulindamas veiklos rezultatų valdymą, EASO 
toliau planuos racionalų laipsnišką nulinės bazės 
principu pagrįstą biudžeto rengimo pagal veiklos rūšis 
įgyvendinimą.

Dėl EASO įplaukų numatyta, kad, be Sąjungos 
asignavimų, įtrauktų į ES bendrąjį biudžetą, 
nuo 2014 m. asocijuotosios šalys prisidės pagal 
susitarimus, sudarytus su šiomis šalimis.

EASO išlaidų srityje daugiausia dėmesio ir toliau 
bus skiriama tam, kad būtų užtikrintas optimalus 
turimų finansinių išteklių naudojimas atsižvelgiant į 
ekonomiškumo, veiksmingumo ir naudingumo, taip 
pat į išlaidų tvarkingumo principus. Todėl išlaidos 
bus daromos griežtai laikantis ES ir EASO taisyklių. 
prireikus EASO finansinis reglamentas bus peržiūrėtas 
priimant naują ES agentūroms skirtą finansinį 
pagrindų reglamentą. Norminė sistema bus toliau 
plėtojama ją papildant EASO sprendimais, prireikus 
priimant sprendimus dėl išlaidų esamiems arba 
kviestiniams ekspertams kompensavimo.

9.3. Sutarčių valdymas
2013 m. nustačius keletą daugiamečių teisinių 
įpareigojimų, visų pirma susijusių su EASO strateginės 
svarbos projektais, daug dėmesio bus skiriama 
susijusioms dotacijoms ir viešųjų pirkimų sutartims. 

9.4. IT administravimas
Siekiant sustiprinti EASO vaidmenį bendradarbiaujant 
su valstybėmis narėmis su prieglobsčio paslaugomis 
susijusios taikomosios programinės įrangos 
naudojimo, mokymo ja naudotis ir jos bandymo 

srityje, daug dėmesio bus skiriama IrT sektoriui. 
Be to, reikės toliau stiprinti ir gerinti IrT veiklos 
tęstinumą ir infrastruktūrą, nes vis daugės naudotojų 
(EASO ir valstybių narių) ir taikoma programinė įranga 
taps vis sudėtingesnė.

2014 m. EASO IrT sistemos bus visiškai 
automatizuotos ir labai plačiai prieinamos. 
pagalbos tarnyba bus valdoma pagal procedūras, 
bus užtikrintas IrT paslaugų dubliavimas. Bus 
vertinamas naudotojų pasitenkinimas. Visos sistemos 
ir infrastruktūros bus dubliuojamos, paslaugomis 
bus patogu naudotis, bus užtikrinta labai plati 
prieiga. Siekiant patenkinti naudotojų lūkesčius 
ir pagal EASO procedūras parengti metodines 
taikomąsias priemones ir naudingas ataskaitas, būtini 
patobulinimai. Be to, turėtų būti apibrėžta nauja 
tyrimų sritis, suteikiant galimybę IrT personalui 
nustatyti trūkumus ir toliau tirti, kaip IrT sistemos, 
atsižvelgiant į saugumo priemones, galėtų padėti 
dirbti EASO personalui ir siekti misijos tikslų.

Turėtų būti atlikta rizikos analizė šiose svarbiausiose 
IrT administracinės veiklos srityse: pagalbos 
tarnybos, sistemų administravimo, plėtros, projektų 
valdymo, nelaimių padarinių šalinimo plano 
rengimo ir duomenų atsarginių kopijų darymo. 
paskui, atsižvelgiant į rizikos analizės rezultatus, 
bus periodiškai atliekamos peržiūros, atnaujinimo 
arba kūrimo procedūros, darbai ir vertinimai. Be 
to, siekiant suderinti ir palyginti vidaus išvadas su 
naujausiomis tendencijomis IrT srityse, numatoma 
pasitelkti išorės konsultacinę paramą ir atlikti 
bandomuosius veiksmus. Bus atlikta veikiančių 
programinės įrangos sistemų rizikos analizė ir pradėta 
rengtis atlikti įsilaužimo bandymus.

2014 m. IrT srityje daugiausia dėmesio bus skiriama:

— dokumentų valdymo sistemai;

— saugumo standartų ir taisyklių įgyvendinimui;

— nelaimių padarinių šalinimo planui;

— veiklos tęstinumo planui;

— pasirengimui steigti pagalbinį operatyvinį IT 
centrą;

— išorinio IT saugumo bandymų planavimui.

9.5. Komunikacinė veikla
EASO, remdamasis 2012–2013 m. viešųjų ryšių veikla, 
sieks skleisti informaciją apie agentūros vaidmenį, 
vertybes, veiklą ir darbą, grindžiamą jo komunikacijos 
strategijoje aprašytais principais. EASO komunikacine 
veikla taip pat bus siekiama stiprinti valstybių 
narių praktinį bendradarbiavimą. pagrindinis EASO 
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komunikacijos kanalas – EASO interneto svetainė 
(http://www.easo.europa.eu) – bus papildytas 
įvairiais kitais kanalais, padėsiančiais aiškiau perteikti 
EASO pagrindines idėjas, t. y.:

— mūsų misija – parama;

— praktinis solidarumo principo įgyvendinimas;

— bendros vertybės, kokybė ir solidarumas;

— pridėtinės vertės kūrimas Europos Sąjungai ir jos 
valstybėms narėms.

EASO pagrindinės idėjos bus skaidriai perduodamos 
keliais kanalais siekiant užtikrinti kuo didesnę 
aprėptį ir taip užtikrinti jos pagrįstumą. EASO 
interneto svetainė bus EASO komunikacinės 
veiklos centras. EASO, atsižvelgdamas į naudotojų 

atsiliepimus ir pasinaudodamas panašių interneto 
svetainių geriausia patirtimi, ieškos būdų tobulinti ir 
modernizuoti savo interneto svetainę. Kiti kanalai:

— rašytinė ir garso ir vaizdo žiniasklaida;

— dalyvavimas renginiuose (pvz., ES atvirų durų 
dienose ir kituose renginiuose, skirtuose didelėms 
ir politiniu požiūriu svarbioms progoms);

— EASO darbo ir veiklos pristatymai ir parodos;

— publikacijos ir ataskaitos;

— EASO mėnesiniai informaciniai biuleteniai;

— pranešimai spaudai;

— kasdienės spaudos ištraukos (vidaus naudojimui).

EASO komunikacinė veikla

EASO
tikslas (-ai)

pagal EASO komunikacijos strategiją skleisti informaciją apie agentūros vaidmenį, vertybes, 
veiklą ir darbą.
EASO daugiausia dėmesio skirs agentūros uždaviniui lengvinti, koordinuoti ir stiprinti 
valstybių narių tarpusavio praktinį bendradarbiavimą daugeliu prieglobsčio aspektų.

2014 m. 
naujovės

EASO atnaujins savo komunikacijos strategiją, užtikrins savo vaizdinio identiteto diegimą ir 
tobulins savo interneto svetainės funkcines galimybes.

Veiklos rezultatai

EASO veikla 2014 m. Kada Rodikliai
Ne mažiau kaip devynių EASO informacinių biuletenių 
išleidimas.

I–IV ketv. EASO informacinių biuletenių skaičius.

Surengti vieną posėdį informavimo ir ryšių klausimais, 
skirtą ES valstybių atstovams spaudai, atsakingiems už 
vidaus reikalų klausimus.

III–IV ketv. Surengtas posėdis informavimo ir ryšių 
klausimais;
dalyvių skaičius;
dalyvių pasitenkinimo lygis;
posėdžio rezultatų naudojimas.

EASO komunikacijos strategijos atnaujinimas. I–II ketv. priimta atnaujinta komunikacijos 
strategija.

Informacinių biuletenių prenumeratorių skaičiaus 
padidėjimas.

I–IV ketv. procentinis informacinių biuletenių 
prenumeratorių skaičiaus padidėjimas.

Ne mažiau kaip aštuonių pranešimų spaudai 
paskelbimas.

I–IV ketv. pranešimų spaudai skaičius;
pranešimų spaudai naudojimas.

Stebėti EASO pristatymą spaudoje ir skelbti 
svarbiausius straipsnius interneto svetainėje.

I–IV ketv. Į spaudos archyvą įtrauktų straipsnių 
skaičius;
interneto svetainėje paskelbtų straipsnių 
skaičius. 

Vidinių kasdienės spaudos ištraukų paskelbimas. I–IV ketv. Vidinių kasdienės spaudos ištraukų 
skaičius.

Surengti ne mažiau kaip šešis aukšto lygio pokalbius 
su žiniasklaidos atstovais. 

I–IV ketv. Aukšto lygio pokalbių su žiniasklaidos 
atstovais skaičius.

Užtikrinti, kad visos EASO publikacijos ir vertimai būtų 
aukščiausios kokybės.

I–IV ketv. Užtikrinta aukšta EASO publikacijų ir 
vertimų kokybė.

Užtikrinti visišką EASO vaizdinio identiteto įdiegimą. I–IV ketv. EASO vaizdinio identiteto naudojimas. 
padidinti EASO interneto svetainės lankytojų skaičių. I–IV ketv. procentinis EASO interneto svetainės 

lankytojų skaičiaus padidėjimas. 
Užtikrinti, kad būtų laiku teikiami atsakymai į 
visuomenės ir žiniasklaidos atstovų užklausas.

I–IV ketv. Laikas, per kurį atsakoma į užklausas;
atsakymų naudojimas.

http://www.easo.europa.eu
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Veiksmingas EASO informacinio pašto valdymas. I–IV ketv. Užklausų ir atsakymų skaičius;
laikas, per kurį atsakoma į užklausas;
EASO informacinio pašto naudojimas.

Biudžetas 2309 Administracinės vertimo raštu ir žodžiu 
sąnaudos
2310 Administracinės publikacijos
2311 Komunikacinė veikla

Žmogiškieji ištekliai Vykdomojo direktoriaus biuras

9.6. Vidaus kontrolės sistemos 
ir valdymas

9.6.1. EASO įgyvendinamas bendras 
požiūris į ES decentralizuotąsias 
agentūras

2014 m. EASO toliau įgyvendins bendrą požiūrį 
į ES decentralizuotąsias agentūras ir vykdys jo 
įgyvendinimo planą, kurie buvo patvirtinti 2012 m.

Nors EASO gana neseniai pradėjo veiklą, ankstesniais 
metais jis jau pasiekė daug tikslų, nustatytų 
atsižvelgiant į bendrą požiūrį ir jo įgyvendinimo planą, 
ir pradėjo įgyvendinti susijusius veiksmus.

Be to, 2014 m. EASO daug dėmesio skirs šiems 
dalykams:

— interesų konfliktams;

— tolesniems veiksmams, atsižvelgiant į vertinimus;

— kovai su sukčiavimu;

— biudžeto sudarymui ir valdymui pagal veiklos rūšis.

9.6.2. Vidaus kontrolės sistemos ir Audito 
Rūmų (ECA) bei Vidaus audito 
tarnybos (IAS) rekomendacijų 
įgyvendinimas 

2012 m. lapkričio 23 d. EASO valdyba patvirtino 
veiksmingo valdymo vidaus kontrolės standartus 
(VKS) (1).

2013 m. gegužės 20–24 d. ir spalio 21–25 d. Audito 
rūmų (ECA) atstovai lankėsi EASO ir atliko pirmąjį 
auditą. Atsižvelgdamas į ECA rekomendacijas, 
EASO įgyvendino tobulinimo priemones, visų pirma 

(1) EASO taiko šiuos veiksmingo valdymo vidaus kontrolės standartus (VKS): 
1. misija; 2. Etinės ir organizacijos vertybės; 3. personalo paskirstymas 
ir judumas; 4. personalo vertinimas ir tobulinimas; 5. Tikslai ir 
veiklos rodikliai; 6. rizikos valdymo procesas; 7. Veiklos struktūra; 
8. procesai ir procedūros; 9. Valdymo priežiūra; 10. Veiklos tęstinumas; 
11. Dokumentų valdymas; 12. Informacinė ir komunikacinė veikla; 
13. Apskaita ir finansinė atskaitomybė; 14. Veiklos vertinimas; 15. Vidaus 
kontrolės sistemų vertinimas; 16. Vidaus audito pajėgumas.

biudžeto vykdymo ir personalo atrankos procedūrų 
srityse.

2014 m. EASO toliau derins savo veiklą ir procesus, 
atsižvelgdamas į ECA rekomendacijas.

Be to, 2012 m. lapkričio 7–8 d. ir 2013 m. balandžio 
11–19 d. EASO lankėsi Europos Komisijos Vidaus 
audito tarnyba (IAS), kad parengtų EASO vertinimą. 
Atsižvelgdamas į vertinimą, EASO sudarė VKS, kuriuos 
įgyvendinti buvo pradėta 2013 m., įgyvendinimo 
veiksmų planą. Be to, 2013 m. valdyba priėmė išsamų 
2014–2016 m. strateginį vidaus audito planą.

Laikydamasis VKS įgyvendinimo veiksmų plano 
ir 2014–2016 m. strateginio vidaus audito plano, 
2014 m. EASO toliau gerins VKS įgyvendinimą šiomis 
priemonėmis:

— nustatydamas etikos principus;

— parengdamas personalo metinio vertinimo ir 
tobulinimo sistemą;

— plačiau naudodamas veiklos rodiklius;

— įgyvendindamas rizikos valdymo procesą;

— stiprindamas EASO IT administravimo struktūrą;

— nustatydamas veiklos tęstinumo principus.
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10. priedai
10.1. EASO viešųjų sutarčių sudarymas ir teisiniai įsipareigojimai 

2014 metais

Operatyvinė veikla
Darbo 

programoje 
numatyta 

veikla
Sutarties dalykas Sutarties 

vertė
Sutarties 
pobūdis

Viešųjų pirkimų 
ir (arba)
sutarčių 

sudarymo 
procedūra

Inicijavimo 
laikas

Bendradarbiavimas 
su partneriais ir 
suinteresuotaisiais 
subjektais

8.3 skirsnis renginių 
organizavimas 
ir susijusios 
paslaugos, skirtos 
konsultacijų 
forumui

150 000 EUr Specialiosios 
paslaugų 
sutartys

EASO 
bendrosios 
sutartys 
EASO/2013/113 
EASO/2013/116 
EASO/2013/117 
EASO/2013/121

III ketv.

mokymas 3.1 skirsnis IT pagalbos 
paslaugos, skirtos 
EASO mokymo 
modulio II daliai 
parengti

130 000 EUr Bendroji 
paslaugų 
sutartis

Atviro konkurso 
procedūra

I ketv.

mokymas 3.1 skirsnis EASO mokymo 
platformos 
II dalies prieglobos 
paslaugos

120 000 EUR Bendroji 
paslaugų 
sutartis

Atviro konkurso 
procedūra

I ketv.

mokymas 3.1 skirsnis EASO mokymo 
modulio I dalies 
įsigijimas

60 000 EUR Tiesioginė 
tiekimo ir 
paslaugų 
sutartis

mažos vertės 
derybų 
procedūra

I ketv.

Specialios 
programos 

3.5.1 skirsnis Ekspertas 
pranešėjas, 
siunčiamas į 
Liuksemburge 
rengiamą 
bendrosios 
kompetencijos 
ir specializuotų 
teismų 
konferenciją

15 000 EUr Tiesioginė 
paslaugų 
sutartis

mažos vertės 
derybų 
procedūra

II ketv.

Specialios 
programos 

3.5.1 skirsnis Liuksemburge 
rengiamos 
bendrosios 
kompetencijos 
ir specializuotų 
teismų 
konferencijos 
dalyvių maitinimas

15 000 EUr Tiesioginė 
paslaugų 
sutartis

mažos vertės 
derybų 
procedūra

II ketv.

Informavimas apie 
kilmės šalį

3.3 skirsnis IT priežiūros 
ir plėtros 
paslaugos, skirtos 
informavimo apie 
kilmės šalį portalui

150 000 EUr Specialiosios 
paslaugų 
sutartys

EASO bendroji 
sutartis 
EASO/2013/101

II ketv.

Išankstinis 
perspėjimas ir 
parengtis

6.3 skirsnis programinės 
įrangos licencijos

150 000 EUr Specialiosios 
tiekimo 
sutartys

Europos 
Komisijos 
preliminarioji 
sutartis (DIgIT) 
SACHA II

I ketv.
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10.2. EASO 2014 m. publikacijos ir vertimai
Publikacija Kalbų skaičius

1 EASO 2014 m. darbo programa 24
2 EASO metinė veiklos ataskaita 24
3 EASO biudžetas 24
4 metinė ataskaita apie prieglobsčio padėtį ES 5
5 Dvi informavimo apie kilmės šalį ataskaitos arba produktai 5
6 Dvi EASO profesinio tobulinimosi priemonės, skirtos bendrosios 

kompetencijos ir specializuotų teismų nariams
5

7 Dvi EASO kokybės procesų priemonės 5
8 Amžiaus nustatymo vadovėlis 5
9 Šeimos paieškų dokumentas 5
10 Keturi EASO mokymo moduliai 1
11 Keturi EASO mokymo moduliai 1
12 EASO mokymo brošiūra 1
13 Du EASO mokymo vadovėliai 1





Europos prieglobsčio paramos biuras

EASO 2014 m. darbo programa

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2013

2013 — 37 p. — 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9243-037-5
doi:10.2847/11128

KAIP ĮSIGYTI EUROPOS SĄJUNGOS LEIDINIŲ

Nemokamų leidinių galite įsigyti:
• vieną egzempliorių:

svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• daugiau negu vieną egzempliorių / plakatą / žemėlapį:

Europos Sąjungos atstovybėse (http://ec.europa.eu/represent_lt.htm), 
ES nepriklausančių šalių delegacijose (http://eeas.europa.eu/delegations/index_lt.htm), 
susisiekę su tarnyba Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm)
arba paskambinę numeriu 00 800 6 7 8 9 10 11 (nemokamai visoje ES (*).

(*)  Informacija teikiama nemokamai, daugelis skambučių taip pat nemokami (nors kai kurie ryšio paslaugų teikėjai 
gali imti  mokestį , taip pat gali reikėti  mokėti , jeigu skambinsite taksofonu arba viešbučio telefonu).

Parduodamų leidinių galite įsigyti:
• svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Prenumeruoti leidinius galite:
• susisiekę su Europos Sąjungos leidinių biuro platintojais 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm).
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