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1.  EASO darba programmas projekts 
2014. gadam

1.1. Ievads

Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) darba 
programmā organizācijas stratēģija tiek izteikta gada 
mērķos, nodrošinot budžeta plānošanas pamatu. 
Šajā dokumentā ir izklāstīti EASO pasākumu plāni, 
un tas ir uzskatāms par vispārējo finansēšanas 
lēmumu 2014. gadam. Tomēr, ņemot vērā EASO 
darba specifiku un vajadzību laikus un aktīvi reaģēt 
uz mainīgiem scenārijiem, apstākļiem un prioritātēm, 
ir lietderīgi nodrošināt, lai izpilddirektors, īstenojot 
2014. gada darba programmu, saglabātu iespēju 
vajadzības gadījumā elastīgi un atbilstoši reaģēt.

EASO darba programma 2014. gadam ir saistīta 
ar EASO daudzgadu darba programmu 2014.–
2016. gadam, kurā noteikts EASO stratēģiskais 
konteksts šim periodam.

Šajā kontekstā EASO 2014. gadā veltīs pūles, 
lai atbalstītu ES dalībvalstis un Eiropas Komisiju 
2013. gada jūnijā pieņemtā pārskatītā ES patvēruma 
acquis (t. i., kopīgo tiesību un pienākumu kopuma, 
kas ir saistošs visām ES dalībvalstīm) saskaņotā 
īstenošanā. EASO pildīs svarīgu lomu, šajā procesā 
atbalstot dalībvalstis ar plašu rīku klāstu, kas tiek 
izstrādāti šim nolūkam.

EASO joprojām turpina izstrādāt savus budžeta un 
uzraudzības procesus. Tāpēc saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un 
Eiropas Komisijas vienoto pieeju attiecībā uz ES 
decentralizētajām aģentūrām (2012. gada jūlijs) šajā 
darba programmā ir paredzēts jauns 1.4. punkts 
par darbības pamatrādītāju. Šajā darba programmā 
ir iekļauts arī jauns 9.5. punkts par EASO iekšējās 
kontroles sistēmām un pārvaldību. Tas veido ciešu 
saikni ar ceļveža, kurš konkretizē vienoto pieeju 
attiecībā uz ES decentralizētajām aģentūrām, 
īstenošanu, ko EASO veiks ciešā sadarbībā ar Eiropas 
Komisiju.

EASO darba programma ir izstrādāta saskaņā 
ar 29. panta 1. punkta f) apakšpunktu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija 
Regulā (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas 
Patvēruma atbalsta biroju (EASO regula). EASO valde 
pieņēma darba programmu 2013. gada 16. septembrī 
pēc Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanas 
2013. gada 9. septembrī. EASO ir nosūtījis darba 
programmu Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības 
Padomei un Eiropas Komisijai. Saskaņā ar 41. panta 
2. punktu EASO darba programma 2014. gadam būs 
pieejama visās ES iestāžu oficiālajās valodās.

1.2.  EASO misija
EASO ir neatkarīgs kompetences centrs patvēruma 
jautājumos, kura misija ir sniegt ieguldījumu kopējās 
Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) īstenošanā, 
nodrošinot atbalstu un atvieglojot, koordinējot un 
stiprinot dalībvalstu praktisko sadarbību.

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

1) praktisku un tehnisku atbalstu dalībvalstīm;

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

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

EASO darbības galvenie virzieni ir šādi:

— pastāvīgs atbalsts — patvēruma procesa kopējās 
kvalitātes atbalstīšana un stimulēšana, izmantojot 
kopīgu apmācību, kopīgus patvēruma mācību 
materiālus, kopīgus kvalitātes kritērijus un kopīgu 
izcelsmes valsts informāciju (IVI);

— īpašais atbalsts — pielāgota palīdzība, spēju 
veidošana, pārvietošana, konkrēts atbalsts un īpaši 
kvalitātes kontroles procesi;

— ārkārtas atbalsts — solidaritātes pasākumu 
organizēšana īpaši noslogotām dalībvalstīm, 
sniedzot pagaidu atbalstu un palīdzību, lai labotu 
vai atjaunotu patvēruma un uzņemšanas sistēmas;

— informācijas un analīzes atbalsts — dalīšanās 
ar informāciju un datiem un to apvienošana, 
analīze un novērtējums ES līmenī, ietverot kopīgu 
tendenču analīzi un kopīgus novērtējumus;

— atbalsts trešām valstīm (t. i., valstīm, kas 
nav dalībvalstis) — KEPS ārējās dimensijas 
atbalstīšana, atbalsts partnerībām ar trešām 
valstīm, lai rastu kopīgus risinājumus, tostarp 
izmantojot spēju veidošanu un reģionālās 
aizsardzības programmas, un dalībvalstu darbību 
koordinēšana pārcelšanas jomā.
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Uzdevumu izpildē EASO ievēro šādus principus:

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

— koordinē un stimulē dalībvalstu operatīvo 
sadarbību un uzlabo kvalitāti;

— darbojas kā neatkarīgs kompetences centrs 
patvēruma jomā;

— organizē patvēruma datu kopīgu analīzi un kopīgu 
izvērtēšanu;

— veicina un stimulē vienotu rīcību un konsekvenci 
patvēruma jomā;

— pilnīgi iesaista dalībvalstis;

— respektē dalībvalstu atbildību un lēmumus 
patvēruma jomā;

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

— iesaista pilsonisko sabiedrību un starptautiskas 
organizācijas;

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

1.4. EASO darbības 
pamatrādītājs

EASO vispārējais darbības pamatrādītājs atspoguļo 
dalībvalstu un ES iestāžu paustās vajadzības pēc EASO 
atbalsta un pasākumiem un EASO spēju nodrošināt 
atbalstu un īstenot nepieciešamos pasākumus KEPS 
ietvaros, ievērojot šīs vajadzības.

Tātad EASO darbības pamatrādītājs ir kvalitatīvs 
rādītājs, kura mērķis ir demonstrēt EASO atbalsta 
ietekmi KEPS īstenošanā.

EASO nodrošina patiesu pievienoto vērtību, radot 
sinerģijas starp 28 dalībvalstīm, — atvieglojot 
praktisko sadarbību patvēruma jomā un apvienojot 
dalībvalstu spēkus, lai rastu kopīgus risinājumus 
kopējām problēmām patvēruma jomā.

Vajadzība pēc EASO darba un tā ietekme tiks 
novērtēta, ņemot vērā šādus aspektus:

— EASO regulā, pārstrādātajā patvēruma acquis 
un citos saistītos ES dokumentos paredzētos 
uzdevumus un EASO panākto progresu, īstenojot 
šo uzdevumu izpildei nepieciešamās darbības;

— dalībvalstu, Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības 
Padomes, Eiropas Komisijas un citu ES iestāžu, 
aģentūru un struktūru pieprasījumus izstrādāt un 

veikt papildu EASO pasākumus, lai atbalstītu KEPS 
īstenošanu;

— dalībvalstu, Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības 
Padomes, Eiropas Komisijas un citu ES iestāžu, 
aģentūru un struktūru vērtējošos atzinumus par 
EASO darbu.

EASO darba programmā ir izvirzīti vairāki gada 
mērķi, kas strukturēti saskaņā ar SMART (konkrēts, 
izmērāms, sasniedzams, reālistisks un ar noteiktu 
termiņu) principiem. Lai novērtētu EASO sniegumu, 
katram mērķim ir izstrādāti rādītāji kopā ar 
prognozētajiem rezultātiem un termiņu.

1.5. EASO 2014. gada prioritātes 
EASO darbība 2014. gadā būs vērsta galvenokārt 
uz atbalstu dalībvalstu centieniem īstenot piecus 
pārstrādātos tiesību aktus, kas veido KEPS otrā 
posma pamatu, proti, Kvalifikācijas direktīvu 
(Direktīva 2011/95/ES), Dublinas III regulu 
(Regula (ES) Nr. 604/2013), Uzņemšanas nosacījumu 
direktīvu (Direktīva 2013/33/ES), Patvēruma 
procedūru direktīvu (Direktīva 2013/32/ES) un 
Eurodac regulu (Regula (ES) Nr. 603/2013). EASO 
pildīs svarīgu lomu, šajā procesā atbalstot dalībvalstis 
ar plašu rīku klāstu, kas tiek izstrādāti šim nolūkam. 
Izstrādājot šos rīkus, EASO ir ņēmis vērā pastāvošo 
paraugpraksi un praktiskās sadarbības pasākumus, 
lai nodrošinātu papildināmību un izvairītos no 
dublēšanās.

EASO 2014. gada prioritātes

— Atbalstīt dalībvalstu centienus īstenot 
pārstrādāto patvēruma tiesību aktu kopumu, 
izmantojot apmācību, praktiskās sadarbības 
pasākumus, IVI un kvalitātes ziņojumus.

— Turpināt EASO agrīnās brīdināšanas un gatavības 
sistēmas izstrādi.

— Sniegt operatīvu atbalstu Grieķijai saskaņā ar 
operatīvā plāna II posmu un īpašu atbalstu 
Itālijai.

EASO 2014. gadā veicamo galveno darbību 
kopsavilkums

— EASO konsolidēs un stiprinās pastāvīgā 
atbalsta struktūras, lai nodrošinātu pamatu 
nepārtrauktībai. EASO turpinās atjaunināt 
apmācības moduļus un mācību materiālus, lai 
atspoguļotu ar pārstrādāto patvēruma acquis 
saistītās norises, kā arī citas norises, piemēram, 
judikatūrā un tieslietās. Tiks izstrādāti arī jauni 
apmācības moduļi, lai apmierinātu šajā sfērā 
strādājošo patvēruma jomas amatpersonu 
prasības un vajadzības. Tiks turpināta ekspertu 
un pasniedzēju rezerves sarakstu un atsauces 
grupas konsolidācija. EASO 2014. gadā turpinās 
konsolidēt sadarbību ar dalībvalstīm, Eiropas 
Komisiju un Eiropas tiesām un tribunāliem, 
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tostarp izstrādājot profesionālās pilnveides 
materiālus un organizējot augsta līmeņa 
darbsemināru. EASO turpinās kvalitātes kartēšanu 
un nodrošinās arī ekspertu zināšanas par 
kvalitātes procedūrām un kvalitātes metodiku. 
Cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, Eiropas 
Komisiju un attiecīgos gadījumos ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu 
jautājumos biroju (UNHCR), EASO turklāt izstrādās 
pārskatītā ES patvēruma acquis īstenošanai veltītas 
rokasgrāmatas un norādījumus. EASO izveidos 
dokumentācijas sistēmu, nodrošinot vienotu 
informācijas punktu par dalībvalstu patvēruma 
sistēmām un organizācijām, kā arī faktiskajām, 
tiesiskajām un judikatūras izmaiņām dalībvalstu 
un Eiropas līmenī. EASO turpinās nodrošināt IVI, 
pastāvīgi turpinot veidot IVI portālu, IVI tīklu 
un IVI dokumentāciju un praktisko sadarbību. 
EASO veicinās praktiskās sadarbības pasākumus 
(konkrētām valstīm paredzētus, juridiskus un 
tematiskus) un nostiprinās specializētos tīklus. 
Visi EASO darbsemināri, ekspertu sanāksmes, 
konferences un tīkli tiks klasificēti pozīcijā 
“praktiskā sadarbība”. EASO praktiskās sadarbības 
pasākumi tiek izstrādāti saskaņā ar vienotu 
metodiku un ir paredzēti, lai sasniegtu EASO 
darbības plašākā kontekstā kontrolējamus un 
uzraugāmus rezultātus.

— EASO turpinās izstrādāt īpašā atbalsta 
pasākumus — mērķorientētus pasākumus 
dalībvalstīm, kurās ir apzinātas ar pārskatītā ES 
patvēruma acquis īstenošanu saistītas īpašas 
vajadzības (pielāgota palīdzība, spēju veidošana, 
pārvietošana, konkrēts atbalsts un īpašs kvalitātes 
kontroles process). Visu 2014. gadu EASO 
turpinās sniegt īpašu atbalstu Itālijai saskaņā ar 
EASO īpašā atbalsta plānu šai dalībvalstij. Turklāt 
attiecīgos gadījumos EASO īpašā atbalsta pasākumi 
papildinās saskaņā ar Dublinas III regulas 33. pantā 
paredzēto mehānismu veicamos pasākumus.

— Pārskatītā ES patvēruma acquis īstenošanas 
kontekstā, pamatojoties uz dalībvalstu 
pieprasījumiem un operatīvajiem plāniem, 
EASO sniegs ārkārtas atbalstu īpaši noslogotām 
dalībvalstīm, izvietojot tajās patvēruma atbalsta 
grupas, kurās piedalās dalībvalstu eksperti, vai 
atkarībā no apstākļiem sniedzot citādu atbalstu. 
Šajā kontekstā, pamatojoties uz Grieķijai 
paredzēto patvēruma un migrācijas rīcības plānu, 
EASO ir gatavs turpināt darbību Grieķijā. Attiecīgos 
gadījumos EASO ārkārtas atbalsta pasākumi 
papildinās saskaņā ar Dublinas III regulas 33. pantā 
paredzēto mehānismu veicamos pasākumus.

— EASO turpinās izstrādāt un uzlabot agrīnās 
brīdināšanas un gatavības sistēmu (EPS). EPS 
pilnīgi atbalsta pārskatītās Dublinas regulas 
33. pantā paredzēto “agrīnas brīdināšanas, 
sagatavotības un krīžu pārvarēšanas mehānismu” 
un iekļaujas tajā. Tā nodrošina:

1) tūlītēju piekļuvi regulāri atjaunotiem un 
salīdzināmiem visu dalībvalstu datiem, kas 

attiecas uz plūsmu un dalībvalstu gatavības 
galvenajiem aspektiem;

2) laicīgu un precīzu EASO veiktu analīzi, 
pamatojoties uz padziļinātu izpratni par 
dalībvalstu patvēruma sistēmu atšķirībām un 
līdzībām;

3) uzlabotas EASO iespējas risināt svarīgus 
jautājumus tieši ar attiecīgajām dalībvalstīm, 
piedāvājot pielāgotu atbalstu, pirms problēmas 
izvēršas par krīzēm;

4) ievērojamu saskaņošanas pakāpi un spēju 
veidošanu datu vākšanas jomā;

5) analīzi, veidojot un attīstot konkrētus tīklus.

— EASO sāks ar atbalstu trešām valstīm saistītās 
darbības. Šajā kontekstā ir paredzams, ka EASO 
sasniegs tādu budžeta līmeni, kas birojam ļaus 
uzņemties ar atbalstu trešām valstīm saistītus 
uzdevumus, vienojoties ar Eiropas Komisiju. 
Tie ietvers ar atbalstu ārējai dimensijai saistītus 
pasākumus, atbalstu partnerībām ar trešām 
valstīm, lai rastu kopīgus risinājumus, piemēram, 
izmantojot spēju veidošanu un reģionālās 
aizsardzības programmas, un dalībvalstu 
pārcelšanas darbību koordinēšanu.

— EASO būs gatavs uzņemties lomu iespējamās 
iniciatīvās attiecībā uz patvēruma pieteikumu 
kopīgu apstrādi, iesaistot ekspertus no dažādām 
dalībvalstīm.

1.6. EASO ārējais novērtējums
Eiropas Komisija 2013. gadā veica EASO iekšējo 
novērtējumu. Galvenā uzmanība tajā tika pievērsta 
EASO ietekmei uz praktisko sadarbību patvēruma 
jomā un uz KEPS kopumā. Novērtējuma tvērums bija 
ierobežots, tā mērķis bija ierosināt ātri īstenojamus 
korektīvus pasākumus un palīdzēt precizēt tvērumu 
ārējam novērtējumam, ko EASO saskaņā ar EASO 
regulas 46. pantu pasūtīs 2014. gadā. Šīs darba 
programmas pieņemšanas laikā iekšējā novērtējuma 
rezultāti vēl nebija zināmi. Īstenojot 2014. gada 
darba programmu, EASO centīsies ņemt vērā šā 
novērtējuma ieteikumus.

Kā jau teikts, saskaņā ar EASO regulas 46. pantu ne 
vēlāk kā 2014. gada 19. jūnijā EASO pasūtīs ārējo 
novērtējumu. Tajā tiks analizēti EASO sasniegumi, 
pamatojoties uz darba uzdevumu, ko, vienojoties 
ar Komisiju, 2013. gadā izdos valde. Novērtējumā 
tiks izvērtēta EASO ietekme uz praktisko sadarbību 
patvēruma jomā un uz KEPS, pienācīgi ņemot vērā 
saskaņā ar pilnvarām panākto progresu. Tajā tiks 
aplūkota iespējamā vajadzība mainīt EASO pilnvaras, 
tostarp šādas maiņas finansiālās sekas, un tajā tiks 
izvērtēta arī pārvaldības struktūras piemērotība 
EASO uzdevumu veikšanai. Novērtējumā ņems vērā 
ieinteresēto personu viedokli gan ES, gan dalībvalstu 
līmenī.
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2. EASO personāla pārskats un budžeta 
struktūra (1)

2.1. EASO organizatoriskā 
struktūra 2014. gadā(1)

Izpilddirektors savus pienākumus pilda neatkarīgi un 
ir EASO juridiskais pārstāvis. Izpilddirektors, inter alia, 
ir atbildīgs par EASO administratīvo pārvaldību un 
darba programmas un valdes lēmumu īstenošanu.

Izpilddirektoru atbalsta struktūrvienību/centru 
vadītāji, grāmatvedis un izpilddirektora birojs. Pašlaik 
EASO ir četras struktūrvienības/centri, proti:

— Vispārējo lietu un administrācijas struktūrvienība 
(GAAU);

(1) Visi šajā nodaļā minētie skaitļi attiecībā uz personālu un apropriācijām 
ir atkarīgi no ES 2014. gada vispārējā budžeta, ko pieņems budžeta 
lēmējinstitūcija.

— Informācijas, dokumentācijas un analīzes centrs 
(CIDA);

— Operatīvā atbalsta centrs (COS);

— Apmācības, kvalitātes un zināšanu centrs (CTQE).

2.2. Personāla pārskats 
2014. gadā

Saskaņā ar personāla politikas daudzgadu plānu 
2014.–2016. gadam EASO štata darbinieku skaits 
2014. gadā pieaugs no 77 līdz 84 darbiniekiem. 
Astoņus papildu darbiniekus, ko paredzēts pieņemt 
darbā 2014. gadā, nodarbinās galvenokārt EASO 
centros, ņemot vērā biroja jaunos uzdevumus.

Izpilddirektors

Vispārējo lietu un
administrācijas
struktūrvienība

Vispārējo lietu
nodaļa

Administrācijas
nodaļa

Informācijas,
dokumentācijas

un analīzes
centrs

Informācijas
un dokumentācijas

nodaļa

IVI nodaļa

Patvēruma analīzes
nodaļa

Operatīvā atbalsta
centrs

Īpašā un ārkārtas
atbalsta nodaļa

Ārējās
dimensijas un

pārcelšanas nodaļa

Apmācības,
kvalitātes un

zināšanu centrs

Apmācības
nodaļa

Kvalitātes
nodaļa

Izpilddirektora
birojs

Grāmatvedība,
iekšējā revīzija

un kontrole
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Plānotā darbinieku struktūra 2014. gadam ir šāda:

— 35 administratori, ieskaitot visus struktūrvienību 
vadītājus un visus štata darbiniekus, kuru 
specializācija ir praktiskā sadarbība patvēruma 
jomā, un ņemot vērā iespējamu paaugstināšanu 
amatā; galvenie operatīvo funkciju profili ietver 
informācijas, dokumentācijas, analīzes, operatīvā 
atbalsta, apmācības un kvalitātes speciālistus un IT 
ekspertus;

— 14 asistenti atbalsta uzdevumu pildīšanai;

— 14 norīkoti dalībvalstu sadarbības eksperti 
patvēruma jomā; darbā pieņemtajiem 
norīkotajiem dalībvalstu ekspertiem ir īpašas 
zināšanas par operatīvo sadarbību patvēruma 
jomā dažādajās EASO darbības sfērās;

— 21 līgumdarbinieks operatīvu un administratīvu 
uzdevumu pildīšanai šādās kategorijās: astoņi 
līgumdarbinieki IV funkciju grupā (FG), astoņi 
līgumdarbinieki III FG, trīs līgumdarbinieki II FG un 
divi līgumdarbinieki I FG.

Salīdzinājumā ar 2013. gadu EASO 2014. gadā 
papildus nodarbinās trīs administratorus, vienu 
asistentu un četrus līgumdarbiniekus, bet norīkoto 
dalībvalstu ekspertu skaits tiks samazināts par vienu 
amata vietu.

Personāla sadalījums pa centriem/struktūrvienībām 
būs šāds:

Struktūrvienība Personāls 
2013. gadā

Personāls 
2014. gadā

Izpilddirektors 1 1

Izpilddirektora birojs 6 5

Vispārējo lietu un 
administrācijas 
struktūrvienība

27 27

Grāmatvedība, iekšējā 
revīzija un kontrole 2 2

Informācijas, 
dokumentācijas un 
analīzes centrs

16 jānosaka (*)

Operatīvā atbalsta 
centrs 12 jānosaka (*) 

Apmācības, kvalitātes 
un zināšanu centrs 13 jānosaka (*)

KOPĀ 77 84

(*) Precīzu centram iedalīto darbinieku skaitu noteiks pēc tam, kad budžeta 
lēmējinstitūcija būs pieņēmusi ES 2014. gada vispārējo budžetu un 
lēmumu par EASO pilnvaroto personālu.

2.3. EASO 2014. gada budžets
Eiropas Savienības 2014. gada budžeta projektā 
norādītā nepieciešamā finanšu līdzekļu summa 
administratīvajiem un operatīvajiem izdevumiem, 
lai izpildītu šajā programmā minētos uzdevumus, ir 
EUR 14 526 000. Tabulā attēlots Savienības subsīdijas 
sadalījums pa izdevumu sadaļām.

Izdevumi 
2014. gadā

Summas norādītas 
EUR

Saistību 
apropriācijas

Maksājumu
apropriācijas

1. sadaļa. Personāla 
izdevumi 6 013 000 6 013 000

2. sadaļa. 
Infrastruktūras un 
darbības izdevumi

2 486 000 2 486 000

3. sadaļa. 
Operatīvie 
izdevumi

6 027 000 6 027 000

Kopējie izdevumi 14 526 000 14 526 000

Budžetu īstenos saskaņā ar EASO regulu un EASO 
valdes Lēmumu Nr. 2 par EASO finanšu noteikumiem. 
Valde tiks informēta par visām būtiskām izmaiņām 
EASO operatīvajā darbībā un par jaunām 
operatīvajām darbībām.

1. sadaļa. Personāla izdevumi

Izdevumu 1. sadaļa attiecas uz personāla 
izdevumiem, personāla izmaksām (piemēram, 
komandējumu izmaksām) un algām. Ņemot vērā 
EASO darbības specifiku, 1. sadaļā ir iekļautas arī 
vairākas ar operācijām saistītas izmaksas. Budžeta 
1. sadaļa ietver EASO personāla komandējumu 
izmaksas, kas ir tieši saistītas ar EASO operācijām, 
to operatīvo un administratīvo darbinieku izmaksas, 
kuri koordinē EASO operācijas, piemēram, patvēruma 
atbalsta grupu, ekspertu sanāksmju un apmācības 
izmaksas.

2. sadaļa. Infrastruktūras un darbības izdevumi

Izdevumu 2. sadaļa attiecas uz administratīvajām 
izmaksām, to skaitā šādām:

— ēku nomas un saistītās izmaksas — EUR 665 000;

— IKT — EUR 540 000; jāievēro, ka 2. sadaļa neietver 
operatīvās IT izmaksas, piemēram, tīmekļa portāla 
izmaksas, kas ietilpst 3. sadaļas izdevumos;

— EASO valdes sanāksmju izmaksas un citi saistīti 
administratīvie izdevumi — EUR 326 000; jāievēro, 
ka 2. sadaļa neietver ar operatīvajām darbībām 
saistītu ekspertu sanāksmju izmaksas un neattiecas 
uz konsultatīvo forumu, kura izmaksas ietilpst 
3. sadaļas izdevumos;
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— tulkošanas, informēšanas un publicēšanas 
izmaksas — EUR 300 000; jāuzsver, ka 2. sadaļa 
ietver korporatīvās komunikācijas izmaksas, bet 
neietver ar dažādām operatīvajām darbībām 
saistītu ziņojumu, piemēram, gada ziņojuma 
par patvēruma situāciju ES un IVI ziņojumu, 
publicēšanas izmaksas, kas ietilpst 3. sadaļas 
izdevumos;

— komerckonsultāciju un EASO novērtēšanas 
izmaksas — EUR 200 000.

3. sadaļa. Operatīvie izdevumi

Tabulā sniegts pārskats par līdzekļiem, kas saskaņā 
ar budžeta projektu novirzīti izdevumu 3. sadaļai — 
dažādiem uzdevumiem, kuru izdevumi sīkāk skaidroti 
turpmākajās nodaļās.

3. sadaļa Operatīvie izdevumi 6 027 000

31. nod. Atbalsts KEPS īstenošanai 380 000
3101 Horizontāls atbalsts KEPS īstenošanai –
3102 Gada ziņojums par patvērumu 130 000
3103 Agrīnā brīdināšana un datu analīze 250 000
32. nod. Atbalsts dalībvalstu praktiskajai sadarbībai 3 450 000
3201 Horizontāls atbalsts dalībvalstu praktiskajai sadarbībai (*1) 150 000
3202 EASO apmācība 1 450 000
3203 Kvalitātes procesi (*2) 800 000
3204 Izcelsmes valsts informācija 600 000
3205 Pārvietošana, pārcelšana un ārējā dimensija 450 000
33. nod. Atbalsts īpaši noslogotām dalībvalstīm 2 047 000
3301 Horizontāls atbalsts īpaši noslogotām dalībvalstīm 150 000
3302 Ārkārtas atbalsts 1 897 000
34. nod. Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām 150 000
3401 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām 150 000

(*1) Ietverot pieejamo valodu sarakstu.
(*2) Ietverot nepavadītus nepilngadīgos un cilvēku tirdzniecības novēršanu.
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3. Pastāvīgs atbalsts

EASO pastāvīgā atbalsta mērķis ir atbalstīt KEPS 
īstenošanu dalībvalstīs un veicināt un uzlabot 
patvēruma procesu un sistēmu kvalitāti. Šis atbalsts 
paredzēts, lai veicinātu konsekventu KEPS īstenošanu 
ES un dalītos ar kopīgām zināšanām un prasmēm, 
organizāciju un procedūrām, informāciju, resursiem 
un paraugpraksi. EASO pastāvīgais atbalsts ietver:

— EASO apmācību;

— kvalitātes atbalstu dalībvalstu patvēruma 
sistēmām;

— IVI;

— EASO praktisko sadarbību; 

— speciālas programmas, kas attiecas, piemēram, 
uz EASO sadarbību ar dalībvalstu un Eiropas 
tiesām un tribunāliem, pasākumiem attiecībā 
uz nepavadītiem nepilngadīgajiem, pieejamo 
valodu sarakstu un sadarbību cilvēku tirdzniecības 
novēršanas jomā.

3.1. EASO apmācība
EASO apmācība

EASO
mērķi

EASO mērķis ir atbalstīt dalībvalstis, ar kvalitatīvu kopīgu apmācību palīdzot tām attīstīt 
un veidot personāla prasmes un zināšanas. EASO apmācība aptver dažādus KEPS aspektus 
un tās mērķis ir sniegt ieguldījumu KEPS īstenošanā, atbalstot vienota kvalitātes līmeņa 
panākšanu ES. Šajā nolūkā EASO izmanto divvirzienu pieeju — izstrādā attiecīgus mācību 
materiālus un organizē apmācību, pamatojoties uz pasniedzēju apmācības sistēmu.
Apmācības jomā EASO sadarbojas ar citām ES aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas Aģentūru 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex), 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (FRA) un Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL).

Jaunie mērķi 
2014. gadā

EASO gādās, lai 2014. gadā izstrādātie un atjauninātie mācību materiāli un mācību rīki 
atbilstu pārstrādātajam ES patvēruma acquis. Šajā procesā EASO paredz stiprināt sadarbību 
ar attiecīgām ieinteresētajām personām, jo īpaši ar Eiropas Komisiju un citām ES struktūrām 
un ES tieslietu un iekšlietu (TI) aģentūrām, piemēram, Frontex , FRA un CEPOL. Ciešā 
sadarbībā ar UNHCR pienācīga uzmanība tiks veltīta dzimumu līdztiesības un neaizsargātības 
jautājumiem un sieviešu dzimumorgānu kropļošanas problēmai. Šajā nolūkā jaunpieņemts 
darbinieks īpaši nodarbosies ar jautājumiem, kas attiecas uz dzimumu līdztiesību un 
neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Visa 2014. gada garumā tiks izstrādāts dzimumu 
līdztiesības jomai veltīts apmācības modulis. EASO turklāt gādās, lai visos mācību materiālos 
tiktu iekļauts dzimumu līdztiesības aspekts.
Īpaša uzmanība tiks veltīta jaunumiem judikatūrā tiklab ES, kā starptautiskā līmenī.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Nodrošināt 12–14 EASO pasniedzēju apmācības 
sesijas, apmācot 120–160 jaunu pasniedzēju.

1.–4. cet. Nodrošināto pasniedzēju apmācības 
sesiju skaits.
No jauna apmācīto pasniedzēju skaits.
Mācību dalībnieku apmierinātības 
līmenis.

Nodrošināt trīs reģionālas pasniedzēju apmācības 
sesijas.

1.–4. cet. Nodrošināto pasniedzēju apmācības 
sesiju skaits.
Mācību dalībnieku apmierinātības 
līmenis.

Sniegt dalībvalstīm ar EASO apmācības īstenošanu 
saistītu ekspertu atbalstu e-mācību platformā un 
dalībvalstu līmenī.

1.–4. cet. To EASO apmācības moduļu skaits, ko 
dalībvalstis pārtulkojušas ES dalībvalstu 
valodās un EASO īstenojis e-mācību 
platformā.
EASO administrēto dalībvalstu 
apmācības sesiju skaits e-mācību 
platformā.
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Atjaunināt ne vairāk kā sešus moduļus. 1.–4. cet. Atjaunināto un e-mācību platformā 
īstenoto moduļu skaits.
Moduļu atjauninājumu pabeigšanas 
termiņi.

Izstrādāt ne vairāk kā divus apmācības moduļus. 1.–4. cet. Uzsākto apmācības moduļu skaits.
Izstrādāto un mācību platformā 
augšupielādēto moduļu skaits.
Moduļu izstrādes termiņi.

Rīkot gadskārtēju didaktisku semināru. 4. cet. Didaktisko semināru apmeklējušo 
pasniedzēju skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis. 

Rīkot ne vairāk kā divas EASO apmācības valsts 
kontaktpunktu (VKP) sanāksmes. 

2., 4. cet. VKP sanāksmju dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Sanāksmju rezultātu izmantošana.

Rīkot vienu gadskārtēju atsauces grupas sanāksmi. 4. cet. Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Sanāksmes rezultātu izmantošana.

Izstrādāt ne vairāk kā divas EASO apmācības 
rokasgrāmatas.

1.–4. cet. Izstrādāto EASO apmācības 
rokasgrāmatu skaits.
Rokasgrāmatu izmantošana.

EASO vispārējās dokumentācijas sistēmas ietvaros 
analizēt pašreizējo apmācības datu vākšanas sistēmu 
(apmācības “kontrolpulti”) un izstrādāt ziņošanas 
sistēmu par EASO apmācības izmantošanu ES un 
dalībvalstu līmenī. 

2. cet. Datu izmantošana ziņošanas sistēmai.
Pašreizējās apmācības analīzes rezultātu 
izmantošana.

Budžets 3202 Apmācība 
Cilvēkresursi Apmācības, kvalitātes un zināšanu centrs

3.2. Kvalitātes atbalsts
EASO kvalitātes atbalsts

EASO
mērķi

EASO kartēs procedūras, apzinās, apmainīsies ar un palīdzēs veidot paraugpraksi.
Pamatojoties uz dalībvalstu vajadzību analīzi, EASO palīdzēs uzlabot dalībvalstu patvēruma 
procesu kvalitāti, izstrādājot un kopīgi izmantojot praktiskus rīkus.
EASO šajā procesā ņems vērā visus attiecīgos informācijas avotus un vajadzības gadījumā 
konsultēsies ar kompetentām ieinteresētajām personām.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

EASO izstrādās kvalitātes procesu rīkus un materiālus (piemēram, rokasgrāmatas, veidnes, 
kontrolsarakstus), lai ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju atbalstītu dalībvalstis pārstrādātā 
Eiropas patvēruma tiesību aktu kopuma īstenošanā.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Rīkot ne vairāk kā trīs EASO tematiskās praktiskās 
sadarbības sanāksmes par kvalitātei veltītiem 
tematiem vai KEPS kvalitātes aspektiem.

1.–4. cet. Sanāksmju skaits.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Sanāksmju rezultātu izmantošana.

Apzināt un kopīgi izmantot praktiskus rīkus, tostarp 
uzraudzības sistēmas, lai atbalstītu dalībvalstu 
patvēruma lēmumu pieņemšanas procesa un citu 
KEPS aspektu kvalitāti.

Atjaunināt kvalitātes projektu un iniciatīvu sarakstu.

1.–4. cet. Apzināto kvalitātes procesu rīku un 
mehānismu skaits.
Kvalitātes projektu un iniciatīvu saraksta 
atjaunināšana.
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Rīkot ne vairāk kā sešus EASO praktiskās sadarbības 
ekspertu darbseminārus, lai atbalstītu tādu ar kvalitāti 
saistītu rīku izstrādi, kas dalībvalstīm palīdzētu KEPS 
īstenošanā.

Publicēt ne vairāk kā divus kvalitātes procesu rīkus.

1.–4. cet. Ekspertu darbsemināru skaits.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Izstrādāto un publicēto praktisko rīku 
skaits.
Kvalitātes procesu rīku izmantošana. 

Budžets 3203 Kvalitātes procesi
Cilvēkresursi Apmācības, kvalitātes un zināšanu centrs

3.3. Izcelsmes valsts informācija (IVI)
Izcelsmes valsts informācija

EASO
mērķi

EASO mērķis ir izveidot visaptverošu ES IVI sistēmu, kopā ar dalībvalstīm un Eiropas Komisiju 
ar tīkla pieejas starpniecību paaugstinot un saskaņojot standartus.
Ar IVI saistītajā darbā EASO pēc iespējas izmantos kompetentu starptautisku organizāciju, 
piemēram, UNHCR, akadēmisko aprindu un pilsoniskās sabiedrības ekspertu zināšanas.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

EASO turpinās pilnveidot ES spējas IVI jomā, ievērojot tādus standartus kā ticamība, 
efektivitāte un saskaņošana. EASO veidos un koordinēs īpašus IVI tīklus, tostarp dalībvalstu 
ekspertu tīklus, par izcelsmes valstīm, kas izraisa interesi ES līmenī. IVI tīkli kartēs pastāvošos 
IVI materiālus un, iespējams, sagatavos jaunus IVI materiālus (piemēram, ziņojumus, faktu 
lapas) saskaņā ar EASO IVI metodiku. Tīklu darbības rezultāti tiks ievietoti IVI portālā un 
iekļauti EASO vispārējā dokumentācijas sistēmā.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Turpināt IVI portāla pilnveidošanu, sasaistot 
dalībvalstu un starptautiskās IVI datubāzes, 
nodrošinot tēzauru un bieži uzdotu jautājumu sadaļu.

1.–4. cet. Ar portāla starpniecību sasaistīto 
dokumentu skaits.
Ar portālu sasaistīto datubāžu skaits.
Lietotāju skaits.

Kartēt visu pašlaik pieejamo IVI izpēti un apzināt 
novēršamās nepilnības.

1.–4. cet. Kartēto dalībvalstu līmeņa IVI materiālu 
skaits un veids.

Izveidot ne vairāk kā piecus konkrētām izcelsmes 
valstīm veltītus specializētus EASO praktiskās 
sadarbības tīklus un rīkot katra tīkla atklāšanas 
sanāksmi.

1.–4. cet. Izveidoto tīklu skaits.
Tīklu dalībnieku skaits.
Atklāšanas sanāksmju skaits.

Novērtēt 2013. gadā izveidoto IVI tīklu darbību. 4. cet. Novērtējumu skaits.
Novērtējumu rezultātu izmantošana. 

Ar šo tīklu starpniecību, pamatojoties uz EASO IVI 
ziņošanas metodiku, sagatavot ne vairāk kā piecus IVI 
materiālus.

1.–4. cet. Ar tīklu starpniecību sagatavoto IVI 
materiālu skaits un veids.
Materiālu izmantošana.

Pārskatīt un uzlabot EASO IVI metodiku. 2.–3. cet. EASO IVI metodikas pārskatīšana.
Pārskatīšanas rezultātu izmantošana.
EASO IVI metodikas izmantošana.

Rīkot ne vairāk kā četras EASO praktiskās sadarbības 
sanāksmes par konkrētiem, tīklus interesējošiem 
tematiem.

1.–4. cet. Sanāksmju skaits.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Sanāksmju rezultātu izmantošana.

Rīkot ne vairāk kā divas stratēģiskas IVI tīklu 
sanāksmes.

2., 4. cet. Sanāksmju skaits.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Sanāksmju rezultātu izmantošana.

Rīkot ne vairāk kā divas IVI portāla dalībvalstu 
administratoru tīkla sanāksmes un apmācības sesijas.

2., 4. cet. Sanāksmju skaits.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Sanāksmju rezultātu izmantošana.
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Sagatavot ne vairāk kā divus EASO IVI ziņojumus vai 
citus ar IVI saistītus materiālus.

2., 4. cet. IVI ziņojumu skaits un veids.
IVI ziņojumu izmantošana.

Budžets 3204 Izcelsmes valsts informācija
Cilvēkresursi Informācijas, dokumentācijas un analīzes centrs

3.4. EASO praktiskā sadarbība
Praktiskā sadarbība

EASO
mērķi

EASO organizēs dalībvalstīm, Eiropas Komisijai un citām ieinteresētajām personām paredzētus 
praktiskās sadarbības pasākumus, tostarp konferences, darbseminārus, ekspertu sanāksmes un 
specializētus tīklus, lai apspriestu un risinātu dažādus ES mērogā būtiskus ar patvēruma jomu 
saistītus jautājumus (piemēram, politiskus jautājumus, jautājumus par ES patvēruma tiesību aktu 
interpretāciju, situācijām izcelsmes valstīs, paraugpraksi, ārkārtas plūsmām utt.).

Jaunie 
mērķi 
2014. gadā

Visi konkrētām valstīm paredzētie juridiskie un tematiskie EASO darbsemināri, ekspertu 
sanāksmes, konferences un tīkli tiks klasificēti pozīcijā “praktiskā sadarbība” un ciešā sadarbībā 
ar Eiropas Komisiju saskaņoti ar pārstrādāto Eiropas patvēruma tiesību aktu kopumu. EASO 
praktiskā sadarbība ir jēdziens un metodika, kas ar darba grupas atbalstu izstrādāta EASO 
darbības pirmajos divos gados. Praktiskās sadarbības pasākumos tiek izmantota vienota 
metodika un tie ir paredzēti, lai sasniegtu EASO darbības plašākā kontekstā kontrolējamus un 
uzraugāmus rezultātus. 

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Rīkot 28 praktiskās sadarbības pasākumus (*1). 1.–4. cet. Pasākumu skaits.

Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Katra pasākuma rezultātu izmantošana. 

(*1)  Sīkāka informācija par atsevišķiem EASO praktiskās sadarbības 
pasākumiem un to budžetu un piešķirtajiem cilvēkresursiem ir sniegta 
dažādās darba programmas iedaļās.

3.5. Speciālās programmas
EASO piedalīsies speciālās programmās un izstrādās 
mērķorientētus pasākumus, piemēram, attiecībā uz 

sadarbību ar tiesām un tribunāliem, nepavadītiem 
nepilngadīgajiem un cilvēku tirdzniecības novēršanu, 
lai saskaņā ar pārstrādāto patvēruma tiesību aktu 
kopumu palīdzētu īstenot konkrētus KEPS aspektus.
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3.5.1. Sadarbība ar tiesu un tribunālu locekļiem

EASO sadarbība ar tiesām un tribunāliem

EASO
mērķi

Lai atbalstītu pilnīgu un saskaņotu KEPS īstenošanu, EASO sniedz atbalstu dalībvalstu tiesām 
un tribunāliem, kopīgi sagatavojot profesionālās pilnveides materiālus, veicinot dialogu 
Eiropas un dalībvalstu tiesu un tribunālu starpā un organizējot augsta līmeņa darbseminārus 
Eiropas un dalībvalstu tiesu un tribunālu locekļiem.
EASO pasākumi tiks izstrādāti, ievērojot tiesu un tribunālu neatkarību, ņemot vērā  Eiropas 
un dalībvalstu judikatūru un pievēršot galveno uzmanību KEPS tiesību instrumentiem. 
Pasākumi tiks īstenoti sadarbībā ar Eiropas Komisiju.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

EASO 2014. gadā konsolidēs sadarbību ar Eiropas un dalībvalstu tiesām un tribunāliem. 
EASO rīkos konferenci, kurā piedalīsies Eiropas un dalībvalstu tiesu un tribunālu locekļi, 
lai iepazīstinātu ar paredzētajiem pasākumiem, pirmo reizi publicēs EASO profesionālās 
pilnveides materiālus un turpinās veicināt dialogu un sadarbību Eiropas un dalībvalstu tiesu 
un tribunālu starpā.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Pieņemt EASO koncepcijas dokumentu attiecībā uz 
atbalsta sniegšanu dalībvalstu tiesām un tribunāliem.

1. cet. Koncepcijas dokumenta pieņemšana.
Procesā iesaistīto tiesu un tribunālu 
skaits.

Rīkot vienu EASO praktiskās sadarbības konferenci 
tiesu un tribunālu locekļiem.

2., 3. cet. Konferences rīkošana.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Konferences rezultātu izmantošana.

Rīkot vienu gadskārtēju sanāksmi un vienu augsta 
līmeņa EASO praktiskās sadarbības darbsemināru 
tiesu un tribunālu locekļiem.

4. cet. Sanāksmju un darbsemināru skaits.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
EASO pasākumos iesaistīto tiesu un 
tribunālu skaits.
Gadskārtējās sanāksmes un augsta 
līmeņa darbsemināra rezultātu 
izmantošana.

Rīkot ne vairāk kā trīs EASO praktiskās sadarbības 
ekspertu sanāksmes par EASO atbalsta tiesu un 
tribunālu locekļiem izstrādi.

1.–4. cet. Sanāksmju skaits.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Sanāksmju rezultātu izmantošana.

Izstrādāt un izplatīt ne vairāk kā divus tiesu un 
tribunālu locekļiem pieejamus atbalsta rīkus. 

1.–4. cet. Izstrādāto un izplatīto atbalsta rīku 
skaits.
Publikāciju skaits.
Atbalsta rīku izmantošana.

Budžets 3202 Apmācība
Cilvēkresursi Apmācības, kvalitātes un zināšanu centrs
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3.5.2. EASO pasākumi saskaņā ar Rīcības plānu par nepavadītiem nepilngadīgajiem

EASO pasākumi saskaņā ar Rīcības plānu par nepavadītiem nepilngadīgajiem

EASO
mērķi 

EASO sniegs atbalstu un attīstīs praktisku sadarbību dalībvalstu starpā par jautājumiem, kas 
attiecas uz nepavadītiem nepilngadīgajiem, saskaņā ar Eiropas Komisijas Rīcības plānu par 
nepavadītiem nepilngadīgajiem (2010.–2014. gads) un ņemot vērā vispārējo darbu bērnu 
aizsardzības un bērnu tiesību aizsardzības jomā, kura pamatā ir, inter alia, Eiropas Komisijas 
un FRA izstrādes. EASO galveno uzmanību veltīs tam, lai KEPS īstenošanas kontekstā apzinātu 
un izstrādātu paraugprakses kritērijus attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem. 

Jaunie mērķi 
2014. gadā

EASO 2014. gadā konsolidēs tematiskos jautājumus, kuru risināšana jau ir sākta, un 
atbalstīs dalībvalstis citu svarīgu, rīcības plānā minētu jautājumu risināšanā. EASO mērķis 
ir turpināt praktisko sadarbību un papildus sadarbībai ar ES iestādēm, jo īpaši ar Eiropas 
Komisiju, sadarboties ar citām attiecīgām ekspertu grupām un ES aģentūrām un struktūrām, 
piemēram, CEPOL, FRA, Frontex un Eiropas Policijas biroju (Eiropolu). 

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Rīkot gadskārtēju EASO praktiskās sadarbības 
konferenci par nepavadītiem nepilngadīgajiem.

4. cet. Dalībnieku skaits un veids.
Konferences rezultātu izmantošana.

Rīkot ne vairāk kā četras EASO tematiskās praktiskās 
sadarbības ekspertu sanāksmes par nepavadītiem 
nepilngadīgajiem.

1.–4. cet. Sanāksmju skaits.
Dalībnieku skaits un veids.
Sanāksmju rezultātu izmantošana.

Izstrādāt un publicēt dokumentu par ģimenes locekļu 
meklēšanu.

1.–4. cet. Dokumenta par ģimenes locekļu 
meklēšanu izstrāde un publicēšana.
Dokumenta par ģimenes locekļu 
meklēšanu izmantošana.

Izvērtēt un atjaunināt vecuma noteikšanas 
rokasgrāmatu.

1.–2. cet. Vecuma noteikšanas rokasgrāmatas 
izvērtēšana un atjaunināšana.
Izvērtēšanas rezultātu izmantošana.

Budžets 3203 Kvalitātes procesi 
Cilvēkresursi Apmācības, kvalitātes un zināšanu centrs

3.5.3. Cilvēku tirdzniecība

EASO pasākumi cilvēku tirdzniecības izskaušanai

EASO
mērķi 

EASO mērķis ir atbalstīt ES Stratēģiju cilvēku tirdzniecības izskaušanai 2012.–2016. gadā un 
tās saskaņotu īstenošanu.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

EASO iekļaus ar patvērumu saistītos cilvēku tirdzniecības novēršanas aspektus visos EASO 
pasākumos un atbalstīs politikas saskaņotību. 

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Piedalīties TI koordinācijas pasākumos un citos cilvēku 
tirdzniecības novēršanai un apkarošanai veltītos 
sadarbības pasākumos.

1.–4. cet. Apmeklēto kopīgo sanāksmju skaits.
Kopīgo pasākumu skaits.
Sanāksmju rezultātu izmantošana.

Rīkot vienu cilvēku tirdzniecības novēršanai veltītu 
EASO praktiskās sadarbības ekspertu sanāksmi 
ar dalībvalstu un Eiropas Komisijas pārstāvju 
piedalīšanos.

1. cet. Sanāksmju skaits.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Sanāksmju rezultātu izmantošana.

Budžets 3203 Kvalitātes procesi
Cilvēkresursi Apmācības, kvalitātes un zināšanu centrs
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3.6. Uzņemšana
Reception systems and conditions

EASO
mērķi 

EASO sāks veidot iekšējās spējas attiecībā uz uzņemšanas sistēmām un 
nosacījumiem dalībvalstīs un definēs savu lomu, ņemot vērā pieejamās 
ekspertu zināšanas par šo jomu un cita starpā šim tematam veltītos Eiropas 
migrācijas tīkla (EMT) pētījumus. 

Jaunie mērķi 2014. gadā Saskaņā ar pārstrādāto patvēruma tiesību aktu kopumu izstrādāt stratēģiju 
par EASO atbalsta lomu attiecībā uz dalībvalstu uzņemšanas sistēmām un 
nosacījumiem.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Izstrādāt EASO stratēģiju par uzņemšanas sistēmām. 4. cet. Stratēģijas par EASO lomu attiecībā uz 

uzņemšanas sistēmām izstrāde.
Rīkot vienu uzņemšanas sistēmām un nosacījumiem 
veltītu EASO praktiskās sadarbības ekspertu sanāksmi.

2. cet. Sanāksmes rīkošana.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Sanāksmes rezultātu izmantošana.

Budžets 3301 Horizontāls atbalsts īpaši noslogotām 
dalībvalstīm

Cilvēkresursi Operatīvā atbalsta centrs

3.7. EASO pieejamo valodu saraksts
EASO pieejamo valodu saraksts

EASO
mērķi

EASO atbalstīs dalībvalstis, ar pieejamo valodu saraksta starpniecību nodrošinot 
vienkāršu piekļuvi visām valodām, kas pieejamas citās dalībvalstīs.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

Pārskatīt un atjaunināt pieejamo valodu sarakstu.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Pārskatīt un atjaunināt pieejamo valodu sarakstu. 1.–4. cet. Pārbaužu un atjauninājumu skaits.

Pārskatīšanas rezultātu izmantošana.
Pieejamo valodu saraksta izmantošana 
dalībvalstīs.

Budžeta pozīcija 3301 Horizontāls atbalsts īpaši noslogotām 
dalībvalstīm

Cilvēkresursi Operatīvā atbalsta centrs
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4. Īpašais atbalsts

EASO agrīnās brīdināšanas un gatavības sistēma 
var norādīt uz dalībvalstu vajadzību saņemt īpašu 
atbalstu patvēruma sistēmām — tādā gadījumā tiek 
veikti īpaši atbalsta pasākumi, kas dalībvalstīm ļauj 
būt labāk sagatavotām un uzlabot patvēruma procesa 
kvalitāti KEPS kontekstā. Visa 2014. gada garumā 
EASO turpinās sniegt īpašu atbalstu Itālijai saskaņā 
ar EASO īpašā atbalsta plānu šai dalībvalstij. Turklāt 
attiecīgos gadījumos EASO īpašā atbalsta pasākumi 

papildinās saskaņā ar Dublinas III regulas 33. pantā 
paredzēto mehānismu veicamos pasākumus.

Īpašais atbalsts ietver:

— pielāgotu atbalstu;

— spēju veidošanu;

— pārvietošanu.

4.1. Pielāgots atbalsts un spēju veidošana
Atbalsts dalībvalstīm, kam radušās īpašas vajadzības

EASO
mērķi 

EASO izstrādās pasākumus, lai palīdzētu dalībvalstīm, kuru patvēruma un uzņemšanas 
sistēmām vajadzīgs īpašs atbalsts.
EASO izstrādās atbalsta sistēmu dalībvalstu patvēruma un uzņemšanas sistēmām.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

Nodrošināt spēju veidošanas pasākumus, lai attiecīgajās dalībvalstīs nostiprinātu kritiski 
svarīgas jomas, ņemot vērā pārstrādātā patvēruma tiesību aktu kopuma un KEPS īstenošanu.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Nodrošināt pielāgotus atbalsta plānus dalībvalstīm, 
kam radušās īpašas vajadzības, lai atbalstītu to spējas 
pārvaldīt savas patvēruma sistēmas.

1.–4. cet. Īstenoto īpašā atbalsta plānu skaits.
Termiņš, kādā EASO spēj nodrošināt 
īpašu atbalstu.
Dalībvalstu apmierinātības līmenis ar 
īpašā atbalsta pasākumiem.

Izstrādāt EASO sistēmu dalībvalstu patvēruma un 
uzņemšanas sistēmu atbalstam.

4. cet. EASO atbalsta sistēmas izstrāde.

Budžets 3302 Ārkārtas atbalsts
Cilvēkresursi Operatīvā atbalsta centrs
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4.2. Pārvietošana
Atbalsts pārvietošanas pasākumiem ES un dalībvalstu līmenī

EASO
mērķi 

EASO veicinās, atvieglos un koordinēs informācijas un paraugprakses apmaiņu attiecībā uz 
pārvietošanu ES iekšienē.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

Izstrādāt speciālu metodiku un rīkus ES iekšējās pārvietošanas īstenošanai saskaņā ar 
Padomes secinājumiem par kopēju sistēmu patiesai un praktiskai solidaritātei ar tām 
dalībvalstīm, kuru patvēruma sistēmas ir īpaši noslogotas, tostarp jauktās migrācijas plūsmu 
dēļ, un Eiropas Komisijas paziņojumu par ES iekšējo solidaritāti (COM(2011) 835 galīgā 
redakcija).

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Izstrādāt metodikas un rīkus pārvietošanas 
īstenošanai, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta 
ES izmēģinājuma projektā par pārvietošanu ES 
iekšienē no Maltas (Eurema) un dažādos divpusējos 
pārvietošanas pasākumos.

1.–4. cet. Izstrādāto metodiku un rīku skaits.
Metodiku un rīku izmantošana.

Piedalīties ikgadējā pārvietošanas forumā, tostarp 
sniedzot datus. 

3. cet. Sniegto datu daudzums un veids.
Sniegto datu izmantošana.

Atbalstīt iespējamus, ES līmenī saskaņotus 
pārvietošanas pasākumus.

1.–4. cet. Nodrošināto pasākumu skaits un veids.

Rīkot ne vairāk kā divas EASO praktiskās sadarbības 
ekspertu sanāksmes ar dalībvalstu, Eiropas Komisijas, 
UNHCR un Starptautiskās Migrācijas organizācijas 
(IOM) pārstāvju piedalīšanos. 

2., 4. cet. Sanāksmju skaits.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Sanāksmju rezultātu izmantošana.

Budžets 3205 Pārvietošana, pārcelšana un ārējā dimensija
Cilvēkresursi Operatīvā atbalsta centrs



20 — EASO DARBA PROGRAMMA 2014. GADAM

5. Ārkārtas atbalsts

Saskaņā ar EASO dibināšanas regulu EASO ir 
gatavs atbalstīt dalībvalstis ārkārtas situācijās. 
Īpaši noslogotas dalībvalstis var lūgt EASO ārkārtas 
atbalstu.

Pamatojoties uz Grieķijai paredzēto patvēruma 
un migrācijas rīcības plānu, EASO turpinās darbību 
Grieķijā saskaņā ar EASO operatīvā plāna II posmu.

EASO pilnā mērā izmanto savas pilnvaras, lai 
atbalstītu citas īpaši noslogotas dalībvalstis un 
šajā procesā sadarbotos ar attiecīgām struktūrām, 
piemēram, Frontex. Attiecīgos gadījumos EASO 
ārkārtas atbalsta pasākumi papildinās saskaņā ar 
Dublinas III regulas 33. pantā paredzēto mehānismu 
veicamos pasākumus.

5.1. Patvēruma reakcijas rezerves saraksts
EASO patvēruma reakcijas rezerves saraksta veidošana un uzturēšana

EASO
mērķi 

EASO uzturēs atjauninātu ekspertu rezerves sarakstu, lai tā rīcībā būtu efetīvs patvēruma 
reakcijas rezerves saraksts (PRRS), saglabās atvērtus komunikācijas kanālus ar PRRS 
valsts kontaktpunktiem (VKP) par visiem jautājumiem, kas attiecas uz patvēruma atbalsta 
grupām, un sniegs palīdzību visos jautājumos, kas skar šo grupu izvietošanas nosacījumus.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

EASO 2014. gadā pētīs arī ar ekspertu izvietošanu saistīto ES un starptautisko 
paraugpraksi un rīkus. 

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Dalībvalstīs rīkot ne vairāk kā divas gadskārtējas 
sanāksmes ar PRRS VKP pārstāvju piedalīšanos.

2. cet. Sanāksmju skaits.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Gadskārtējās sanāksmes rezultātu 
izmantošana.

Budžets 3301 Horizontāls atbalsts īpaši noslogotām 
dalībvalstīm

Cilvēkresursi Operatīvā atbalsta centrs

5.2. Grieķija
EASO atbalsts Grieķijai

EASO
mērķi 

EASO pēc Grieķijas lūguma sniegs šai valstij ārkārtas atbalstu. Visi EASO atbalsta pasākumi 
ir izklāstīti Grieķijai paredzētā EASO operatīvā plāna II posmā (OP II), kas aptver laikposmu 
no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2014. gada 31. decembrim. EASO 2013./2014. gadā vadīs un 
izvietos vairāk nekā 70 dalībvalstu izraudzītu ekspertu 55 patvēruma atbalsta grupās (PAG) 
Grieķijā.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

Var prognozēt iespējamus OP II grozījumus pēc Grieķijas lūguma.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
PAG izvietošana un citi atbalsta pasākumi Grieķijā 
saskaņā ar OP II.

1.–4. cet. PAG skaits.
Citu atbalsta pasākumu skaits.
Grieķijas apmierinātības līmenis ar 
ārkārtas atbalsta pasākumiem.

Budžets 3302 Ārkārtas atbalsts
Cilvēkresursi Operatīvā atbalsta centrs
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5.3. Gatavība ārkārtas atbalsta sniegšanai
Atbalsts dalībvalstīm, kuru patvēruma sistēmas ir īpaši noslogotas

EASO
mērķi 

EASO izstrādās visaptverošas operatīvās procedūras un metodiku ārkārtas atbalsta 
sniegšanai, papildinot procedūras un metodiku, kas paredzētas Dublinas III regulas 
33. pantā minētā mehānisma piemērošanai. 

Jaunie mērķi 
2014. gadā

Saskaņā ar pārstrādāto patvēruma tiesību aktu kopumu izstrādāt projektu EASO turpmākā 
ārkārtas atbalsta izvietošanai īpaši noslogotās dalībvalstīs. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
tam, lai personas, kam vajadzīga starptautiska aizsardzība, varētu efektīvi piekļūt 
patvēruma procedūrām.
Lai saskaņotu atbalsta pasākumus, īpaša uzmanība tiek pievērsta operatīvai sadarbībai ar 
Frontex un citām ieinteresētajām personām.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Testēt procedūras sadarbībai ārkārtas situācijās. 1.–4. cet. Testēto procedūru skaits.

Testēšanas rezultātu izmantošana.
Rīkot ne vairāk kā divus EASO praktiskās sadarbības 
darbseminārus ar dalībvalstu, Eiropas Komisijas 
pārstāvju un citu ārēju ekspertu piedalīšanos, lai 
izstrādātu un testētu procedūras un izstrādātu 
projektu ārkārtas atbalsta sniegšanai. 

2., 4. cet. Sanāksmju skaits.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Izstrādāto un testēto procedūru skaits.

Budžets 3302 Ārkārtas atbalsts
Cilvēkresursi Operatīvā atbalsta centrs
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6. Informācijas un analīzes atbalsts

Precīzai un laicīgai informācijai par patvēruma 
meklētāju pašreizējām un potenciālajām plūsmām 
uz ES un tās iekšienē, kā arī ticamai informācijai par 
to, kā dalībvalstu sistēmas tiek galā ar šīm plūsmām, 
ir būtiska nozīme, lai izprastu kopējo situāciju 
patvēruma jomā ES, lai dalībvalstis būtu pēc iespējas 
sagatavotas un lai EASO vajadzības gadījumā varētu 
sniegt efektīvu atbalstu.

EASO 2014. gadā turpinās izstrādāt dokumentācijas 
sistēmu par dalībvalstu patvēruma sistēmām un 
organizācijām, kā arī par faktiskajām, tiesiskajām 
un judikatūras izmaiņām dalībvalstu un Eiropas 
līmenī. Šīs vispārējās dokumentācijas sistēmas 
kontekstā EASO spers pirmos soļus, lai izveidotu tiesu 
prakses datubāzi, kurā būs iekļauta ar ES patvēruma 
acquis noteikumiem saistītā Eiropas un dalībvalstu 
judikatūra.

Sadarbībā ar Statistikas nodrošināšanas grupu (SNG) 
EASO izstrādās arī funkcionējošu datu vākšanas 
un analīzes sistēmu, un izmantos šo tīklu, lai vāktu 
atsauksmes un ieteikumus uzlabojumiem.

Jaunajā Dublinas III regulā EASO ir paredzēta papildu 
kompetence. Jaunie uzdevumi prasa ievērojami 
palielināt resursus, kas EASO būs jāiedala, lai 
sasniegtu šajā jomā izvirzītos mērķus. Saskaņā ar 
jaunās Dublinas regulas 33. pantu EASO ir jāuzņemas 
svarīga loma, lai izveidotu “agrīnas brīdināšanas, 
sagatavotības un krīžu pārvarēšanas mehānismu” 
patvēruma jomā.

Turklāt EASO gada ziņojumā par patvēruma situāciju 
ES tiks sniegts pārskats par vispārējo situāciju 
patvēruma jomā un KEPS darbību.

6.1. EASO dokumentācijas sistēma
EASO dokumentācijas sistēma

EASO
mērķi 

EASO mērķis ir izstrādāt dokumentācijas sistēmu par dalībvalstu patvēruma sistēmu 
organizāciju, kā arī par faktiskajām, tiesiskajām un judikatūras izmaiņām dalībvalstu un 
Eiropas līmenī saskaņā ar pārstrādāto ES patvēruma acquis.
Šīs vispārējās dokumentācijas sistēmas ietvaros EASO spers pirmos soļus, lai izveidotu 
tiesu prakses datubāzi, kurā būs iekļauta ar ES patvēruma acquis noteikumiem saistītā 
Eiropas un dalībvalstu judikatūra.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

EASO turpinās veidot šo sistēmu, tostarp spert pirmos soļus tiesu prakses datubāzes 
izveides virzienā.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Vākt regulārus datus par dalībvalstu patvēruma 
sistēmām.

1.–4. cet. Pieprasītos datus sniegušo dalībvalstu 
skaits.
Termiņš, kādā dati sniegti.

Veikt pasākumus, lai izveidotu ar ES patvēruma acquis 
saistītās Eiropas un dalībvalstu judikatūras datubāzi.

Atlasīt un izplatīt attiecīgu Eiropas un dalībvalstu 
judikatūru. 

1.–4. cet. Sasniegtie judikatūras datubāzes izveides 
starpposma mērķi.
Atlasīto un izplatīto dalībvalstu un/vai ES 
nolēmumu skaits.
Judikatūras datubāzes izmantošana.

Budžets 3103 Agrīnā brīdināšana un datu analīze
Cilvēkresursi Informācijas, dokumentācijas un analīzes centrs
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6.2. Gada ziņojums par patvēruma situāciju ES
Gada ziņojums par patvēruma situāciju ES

EASO
mērķi 

EASO mērķis ir katru gadu sniegt dalībvalstu un ES politikas veidotājiem un ieinteresētajām 
personām visaptverošu pārskatu par patvēruma situāciju ES. Ziņojums tiek izstrādāts 
koordinēti ar Eiropas Komisijas gada ziņojumu par situāciju imigrācijas un patvēruma jomā.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

Ikgadējā patvēruma ziņojumā tiks iekļauts pārskats par agrīnās brīdināšanas un gatavības 
sistēmas kontekstā veikto svarīgāko analīzi, par KEPS darbību un juridiskajām un politiskajām 
norisēm, pamatojoties uz EASO tīkla — jo īpaši Iekšlietu ģenerāldirektorāta, Eurostat, 
dalībvalstu, UNHCR, Frontex un citu starptautisku organizāciju un NVO — sniegtajiem datiem 
un informāciju. 

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Izstrādāt, pieņemt un publicēt gada ziņojumu par 
patvēruma situāciju ES.

2. cet. Gada ziņojuma pieņemšana un 
publicēšana.
To ieinteresēto personu skaits, kas 
sniegušas ieguldījumu gada ziņojuma 
tapšanā.
Gada ziņojuma izmantošana.

Budžets 3102 Gada ziņojums par patvērumu
Cilvēkresursi Informācijas, dokumentācijas un analīzes centrs

6.3. Agrīnās brīdināšanas un gatavības sistēma
Agrīnās brīdināšanas un gatavības sistēma (EPS)

EASO
mērķi 

EASO mērķis ir sniegt dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei 
un Eiropas Komisijai precīzu, savlaicīgu informāciju un analīzi par patvēruma meklētāju 
plūsmām uz ES un tās iekšienē un dalībvalstu spēju uz tām reaģēt.
Šajā nolūkā EASO sadarbosies ar Iekšlietu ģenerāldirektorātu, Eurostat, Frontex un citiem 
institucionālajiem partneriem un ieinteresētajām personām.
EASO agrīnās brīdināšanas un gatavības sistēma (EPS) iekļausies pārskatītās 
Dublinas III regulas 33. pantā paredzētajā agrīnas brīdināšanas, sagatavotības un krīžu 
pārvarēšanas mehānismā.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

Regulāri vākt un analizēt datus, lai nodrošinātu brīdinājumus par jaunām vai izmainītām 
plūsmām un dalībvalstu iespējām tikt ar tām galā, izmantojot datu vākšanu un analīzi 
saskaņā ar kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju kopumu. Sagatavot ceturkšņa un mēneša 
ziņojumus par vispārējo patvēruma situāciju ES un ad hoc ziņojumus par konkrētiem 
tematiem, kas izraisa interesi.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
EASO vispārējā dokumentācijas sistēmā vākt regulārus 
dalībvalstu datus.

1.–4. cet. Pieprasītos datus sniegušo dalībvalstu 
skaits.
Termiņš, kādā dati sniegti.

Sagatavot regulārus (ceturkšņa un mēneša) 
ziņojumus.

1.–4. cet. Ziņojumu skaits.
Termiņš, kādā ziņojumi sagatavoti.
Ziņojumu izmantošana.

Sagatavot ad hoc ziņojumus. 1.–4. cet. Ziņojumu skaits.
Ziņojumu izmantošana.

Rīkot divas SNG sanāksmes. 2., 4. cet. Sanāksmju skaits.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Sanāksmju rezultātu izmantošana.
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Ar EPS saistīto pasākumu izstrādi koordinēt ar citām 
galvenajām ieinteresētajām personām.

1.–4. cet. Ar citu galveno ieinteresēto personu 
līdzdalību izstrādāto pasākumu skaits.
Iesaistīto galveno ieinteresēto personu 
skaits un veids.

Budžets 3103 Agrīnā brīdināšana un datu analīze
Cilvēkresursi Informācijas, dokumentācijas un analīzes centrs



EASO DARBA PROGRAMMA 2014. GADAM — 25

7. Atbalsts trešām valstīm

EASO 2014. gadā būs iespēja veikt mērķorientētus 
pasākumus, lai atbalstītu KEPS ārējās dimensijas 
īstenošanu. Trešām valstīm paredzētajiem atbalsta 
pasākumiem būs tehnisks raksturs, un tie tiks veikti, 

lai saskaņā ar ES ārējo attiecību politiku atvieglotu 
operatīvo sadarbību dalībvalstu un trešo valstu 
starpā. Šīs iniciatīvas tiks izstrādātas, vienojoties ar 
Eiropas Komisiju. 

7.1. Pārcelšana
EASO pārcelšanas pasākumi

EASO
mērķi 

EASO pildīs koordinatora lomu informācijas apmaiņā un citos ar pārcelšanu saistītos 
pasākumos, ko dalībvalstis veiks sadarbībā ar UNHCR un IOM.
EASO mērķis ir stiprināt ES lomu šajā jomā, lai apmierinātu bēgļu vajadzības pēc 
starptautiskas aizsardzības trešās valstīs un apliecinātu solidaritāti ar uzņēmējvalstīm.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

EASO izstrādās metodiku un rīkus, lai stiprinātu dalībvalstu bēgļu pārcelšanas iespējas.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Turpināt izstrādāt metodiku un rīkus, lai stiprinātu 
dalībvalstu bēgļu pārcelšanas iespējas, un sniegt 
ieguldījumu kopējās ES pārcelšanas programmas 
pastāvīgā novērtējuma veikšanā un turpmākajā 
izstrādē.

1.–4. cet. Izstrādāto metodiku un rīku skaits.
Metodiku un rīku izmantošana.

Rīkot vienu EASO praktiskās sadarbības ekspertu 
sanāksmi ar dalībvalstu, Eiropas Komisijas, UNHCR, 
IOM pārstāvju un citu attiecīgu partneru piedalīšanos.

3. cet. Gadskārtējās ekspertu sanāksmes 
rīkošana.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Sanāksmes rezultātu izmantošana.

Budžets 3205 Pārvietošana, pārcelšana un ārējā dimensija
Cilvēkresursi Operatīvā atbalsta centrs

7.2. Ārējā dimensija
Ar ārējo dimensiju saistītie EASO pasākumi

EASO
mērķi 

EASO centīsies atbalstīt KEPS ārējo dimensiju, vienojoties ar Eiropas Komisiju un saskaņā ar 
ES ārējo attiecību politiku.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

EASO izstrādās ārējās dimensijas stratēģiju un iekļaus daudzgadu darba programmā 
2014.–2016. gadam.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Rīkot vienu EASO praktiskās sadarbības darbsemināru 
par elementiem, kas attiecas uz EASO ārējās 
dimensijas stratēģiju.

1. cet. Darbsemināra rīkošana.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Darbsemināra rezultātu izmantošana.

Sākt daudzgadu darba programmā 2014.–
2016. gadam iekļautās EASO ārējās dimensijas 
stratēģijas īstenošanu.

1. cet. Saskaņā ar ārējās dimensijas stratēģiju 
īstenoto pasākumu skaits.

Atbalstīt ES kaimiņos esošo trešo valstu patvēruma un 
uzņemšanas sistēmu spēju veidošanu, jo īpaši to spēju 
nodrošināt efektīvu aizsardzību.

1.–4. cet. Iesaistīto trešo valstu skaits.
Īstenoto atbalsta pasākumu skaits un 
veids.
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Atbalstīt ES kaimiņos esošās trešās valstis, lai 
apmierinātu bēgļu vajadzības pēc starptautiskas 
aizsardzības trešās valstīs un apliecinātu solidaritāti ar 
uzņēmējvalstīm.

2.–4. cet. Iesaistīto trešo valstu skaits.
Īstenoto atbalsta pasākumu skaits un 
veids.

Atbalstīt reģionālo aizsardzības programmu un citu 
ilgtspējīgu risinājumu panākšanai būtisku pasākumu 
īstenošanu trešās valstīs.

3.–4. cet. Iesaistīto reģionālo aizsardzības 
programmu skaits.
Īstenoto atbalsta pasākumu skaits un 
veids.

Budžets 3205 Pārvietošana, pārcelšana un ārējā dimensija
Cilvēkresursi Operatīvā atbalsta centrs
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8. EASO sistēma un tīkls

EASO darbības kontekstu var atspoguļot šādi:

VALDES
LOCEKĻI EIROPAS

KOMISIJA

ES
PADOME

EIROPAS
PARLAMENTS

ES
STRUKTŪRAS

EIROPAS
ĀRĒJĀS

DARBĪBAS
DIENESTS

STARPTAUTISKĀS
ORGANIZĀCIJAS

PILSONISKĀ
SABIEDRĪBA

UNHCR

AKADĒMISKĀS
APRINDAS

TIESU
UN TRIBUNĀLU

LOCEKĻI

NOVĒRO-
TĀJVALSTIS /
ASOCIĒTĀS

VALSTIS

EASO

8.1. Valde
Valde ir EASO pārvaldes un plānošanas struktūra. 
Valdes svarīgākās funkcijas, tostarp izpilddirektora 
iecelšana un EASO darba programmu, budžeta 
un gada ziņojumu pieņemšana, ir noteiktas EASO 
regulas 29. pantā. Valde kopumā atbild par to, lai 
EASO efektīvi pildītu uzticētos pienākumus. EASO 
valdes sastāvā ir viens loceklis no katras dalībvalsts — 
izņemot Dāniju, ko uzaicina piedalīties sanāksmēs 
kā novērotāju, — divi locekļi no Eiropas Komisijas 

un viens loceklis bez balsstiesībām no UNHCR. 
Visus locekļus ieceļ, ņemot vērā viņu pieredzi, 
profesionālo atbildību un augsta līmeņa kompetenci 
patvēruma jomā. Dāniju uzaicina piedalīties visās 
valdes sanāksmēs un citās svarīgās sanāksmēs kā 
novērotāju.

Tātad EASO valdē ir 29 pilntiesīgi locekļi, viens loceklis 
bez balsstiesībām (UNHCR) un viena novērotājvalsts.
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Asociētās valstis (Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un 
Šveici) saskaņā ar 2013. gadā noslēgto vienošanos 
uzaicina piedalīties diskusijās kā novērotājas.

Frontex aicina sniegt ieguldījumu un piedalīties 
dažās valdes diskusijās, jo īpaši attiecībā uz situāciju 

patvēruma jomā ES, agrīnās brīdināšanas un 
gatavības sistēmu un stāvokli Grieķijā. 

EASO 2014. gadā plāno rīkot trīs valdes sanāksmes 
ar iespēju pēc priekšsēdētāja vai pēc vienas trešdaļas 
locekļu pieprasījuma vajadzības gadījumā rīkot 
papildu sanāksmes.

EASO valde

EASO
mērķi 

EASO mērķis ir nodrošināt, lai valde kā EASO pārvaldes un plānošanas struktūra turpinātu 
efektīvi un lietderīgi pildīt uzticētos uzdevumus. 

Jaunie mērķi 
2014. gadā

Asociētās valstis saskaņā ar 2013. gadā noslēgto vienošanos piedalīsies valdes sanāksmēs kā 
novērotājas.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Rīkot trīs valdes sanāksmes ar iespēju pēc 
priekšsēdētāja vai pēc vienas trešdaļas locekļu 
pieprasījuma rīkot papildu sanāksmes.

2.–4. cet. Sanāksmju skaits.
Dalībnieku skaits.
Sanāksmju rezultātu izmantošana.

Budžets 2306 Iekšējo un ārējo sanāksmju administratīvie 
izdevumi

Cilvēkresursi Izpilddirektora birojs

8.2. EASO sadarbības tīkls

8.2.1. Sadarbība ar Eiropas Parlamentu, 
Eiropas Savienības Padomi un 
Eiropas Komisiju

Kā decentralizēta regulatīva ES aģentūra, kam ir 
sava pārvaldības struktūra, EASO darbojas saskaņā 
ar ES politiku un ES iestāžu sistēmā. Šajā kontekstā 
politiskā atbildība par patvēruma jomu ir Eiropas 
komisāram, kas ir atbildīgs par iekšlietām, tāpēc starp 
visām EASO darbībām un Eiropas Komisiju pastāv 
ciešas sadarbības saites. Eiropas Komisija 2014. gadā 
tiks aicināta sniegt atzinumu par konkrētiem 
dokumentiem, kas EASO valdei būs jāpieņem 
saskaņā ar EASO regulas attiecīgajiem noteikumiem. 
Visa 2014. gada garumā notiks regulāras visu 
līmeņu sanāksmes un regulāras ar politiku saistītas 
videokonferences ar Iekšlietu ģenerāldirektorāta 
pārstāvju piedalīšanos. Turklāt EASO 2014. gadā 
koordinēs ziņojumu izstrādi ar Eiropas Komisiju. 
Izstrādājot ziņojumus, piemēram, EASO gada 
ziņojumu, EASO un EMT iegūs visu informāciju, 
pamatojoties uz vieniem un tiem pašiem dalībvalstu 
datiem. EASO piedalīsies EMT VKP sanāksmēs 
un vadības padomē, kā arī attiecīgās tematiskās 
sanāksmēs.

Saskaņā ar EASO regulu EASO iesniegs gada darba 
programmu un gada darbības pārskatu Eiropas 
Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei un Eiropas 
Komisijai. Izpilddirektors tiek regulāri aicināts sniegt 
ziņojumus par KEPS Tieslietu un iekšlietu padomei. 
Izpilddirektors turklāt tiek aicināts iepazīstināt 

Eiropas Parlamentu ar EASO darba programmu, kā arī 
ar konkrētiem tematiem, kas attiecas uz EASO darbu.

EASO 2014. gadā būs atbalstoša loma daudzgadu 
finanšu shēmas un jaunās ES finansējuma 
piešķiršanas kārtības patvēruma un migrācijas jomā 
izstrādē. Šajā sakarā EASO nodrošinās informāciju 
par ES operatīvajām prioritātēm un dalībvalstu 
konkrētajām prioritātēm, ko varētu ņemt vērā, lemjot 
par mērķorientētu finansējumu.

EASO pildīs tam uzticēto institucionālo lomu 
Dublinas III regulas 33. pantā paredzētā mehānisma 
kontekstā, rīkojoties un informējot minētā 
mehānisma dažādajos posmos iesaistītās attiecīgās 
iestādes. 

8.2.2. Sadarbība ar UNHCR un citām 
starptautiskām organizācijām

Pildot savus uzdevumus, EASO strādā ciešā sadarbībā 
ar Apvienoto Nāciju Organizācijas augstā komisāra 
bēgļu jautājumos biroju (UNHCR) un citām attiecīgām 
starptautiskām un starpvaldību organizācijām.

EASO cieši sadarbojas ar UNHCR un iesaista UNHCR 
visās jomās, ko aptver EASO regula. EASO un UNHCR 
2013. gadā parakstīja sadarbības vienošanos. 
Pamatojoties uz šo vienošanos, sadarbība 2014. gadā 
tiks pastiprināta, jo īpaši tādās jomās kā apmācība, 
kvalitātes procesi, nepavadīti nepilngadīgie, 
pārcelšana, KEPS ārējā dimensija un īpašais un 
ārkārtas atbalsts. Visās jomās turpināsies strukturēta 
sadarbība. UNHCR piedalās EASO valdes darbā kā 
loceklis bez balsstiesībām un vajadzības gadījumā 
tiks aicināts piedalīties EASO darba grupu sanāksmēs. 
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Turklāt jāuzsver, ka 2014. gadā darbību turpinās 
UNHCR pastāvīgais koordinācijas birojs ar EASO, kas 
atrodas Maltā. 

EASO 2014. gadā uzturēs ciešus sakarus arī ar 
citām attiecīgām starptautiskām un starpvaldību 
organizācijām, kas darbojas patvēruma jomā, 
piemēram, ar Eiropas Padomi, Imigrācijas dienestu 
ģenerāldirektoru konferenci (GDISC), Starpvaldību 
konsultāciju forumu par migrācijas, patvēruma un 
bēgļu politiku (IGC) un Starptautisko Migrācijas 
organizāciju (IOM). EASO 2014. gadā regulāri 
piedalīsies viedokļu apmaiņā ar Eiropas Padomi un 
IOM un sniegs ieguldījumu to darbā. Piedaloties 
vairākās GDISC konferencēs un darbsemināros, 
EASO aktīvi atbalstīs GDISC darbību un tiks aicināts 
regulāri piedalīties vairāku IGC darba grupu darbā, 
pamatojoties uz vēstuļu apmaiņu ar IGC, bet EASO, 
bet izpilddirektors tiks uzaicināts uz IGC pilno 
konsultāciju kārtu.

8.2.3. Sadarbība ar ES aģentūrām un TI 
aģentūrām

ES aģentūru tīkls

Kā starpaģentūru koordinācijas tīkla loceklis EASO 
veicina ciešu sadarbību ar citām ES aģentūrām. 
Pasākumi 2014. gadā būs veltīti galvenokārt apmaiņai 
ar darba metodēm un paraugpraksi administrācijas 
un vispārējo lietu jomā, pievēršot īpašu uzmanību 
izpildei, budžeta līdzekļu sadalei pa darbības jomām 
un interešu konfliktu pārvaldībai.

Sadarbībā ar Eiropas Komisiju EASO 2014. gadā 
turpinās īstenot vienoto pieeju attiecībā uz ES 
decentralizētajām aģentūrām un tās ceļvedi.

EASO piedalīsies attiecīgajos pasākumos, kas 
2014. gadā tiks rīkoti darbības tīklā un Starpaģentūru 
juridiskajā tīklā (IALN), kuram EASO oficiāli 
pievienojās 2013. gadā.

TI aģentūru tīkls

EASO ir arī tieslietu un iekšlietu (TI) starpaģentūru 
sadarbības tīkla loceklis kopā ar Frontex, FRA, 
Eiropolu, Eurojust, CEPOL, Eiropas Aģentūru 
lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA), Eiropas 
Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru 
(EMCDDA), Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu 
(EIGE) un Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai 
(OLAF).

EASO 2014. gadā pārņems tīkla priekšsēdētāja 
funkcijas un rīkos vienu TI aģentūru vadītāju 
sanāksmi. Turklāt tiks rīkotas ne vairāk kā četras TI 
kontaktgrupas sanāksmes un saistīti pasākumi. Tīkls 
2014. gadā pievērsīs galveno uzmanību informācijas 
apmaiņai par TI specifiskiem tematiem, kas skar 

vienotās pieejas attiecībā uz ES decentralizētajām 
aģentūrām īstenošanu, un meklēs TI daudzgadu 
programmu kontekstā veicamo darbību 
koordinēšanas iespējas.

Frontex

Pamatojoties uz 2012. gada septembrī parakstīto 
sadarbības vienošanos, 2014. gadā tiks turpināta 
pašreizējā Frontex un EASO sadarbība. Frontex 
un EASO turpinās īstenot ilgtspējīgu sadarbību 
tādās jomās kā apmācības programmas, kvalitātes 
iniciatīvas un IVI, kā arī ārkārtas atbalsta programmas, 
piemēram, sadarbībai ar Grieķiju. Frontex un EASO 
turklāt uzlabos analītisko struktūrvienību sadarbību 
saistībā ar agrīnās brīdināšanas un gatavības sistēmu. 
Sadarbībā ar Frontex EASO 2014. gadā izstrādās 
attiecīgus pasākumus ārējās dimensijas jomā. Frontex 
un EASO turpinās sadarbību ar pilsonisko sabiedrību 
saistītos pasākumos, tostarp attiecīgo konsultatīvo 
forumu kontekstā. EASO arī 2014. gadā būs Frontex 
konsultatīvā foruma loceklis.

FRA

FRA un EASO 2014. gadā turpinās pašreizējo 
sadarbību saskaņā ar sadarbības vienošanos, ko 
abas aģentūras parakstīja 2013. gada jūnijā. FRA 
un EASO turpinās apmainīties ar informāciju, sniegt 
ieguldījumu pētniecības pasākumos un kopīgi 
izmantot pētniecības un datu vākšanas metodiku. 
Abas organizācijas turpinās sadarbību apmācības 
jomā. FRA un EASO 2014. gadā turpinās sadarbību 
konsultāciju sniegšanā.

Eiropols

Eiropols un EASO 2014. gadā turpinās sadarbību, 
jo īpaši tādās jomās kā agrīnās brīdināšanas un 
gatavības sistēma, cilvēku tirdzniecības novēršana un 
nepavadītu nepilngadīgo problēma. Sadarbība notiks 
arī tādās jomās kā apmācība (piemēram, kā konstatēt 
organizētās noziedzības iesaisti, kuras rezultātā 
patvēruma meklētājiem tiek atvieglota fiktīvu vai 
viltotu dokumentu izmantošana), pieredzes apmaiņa 
ar EASO konsultatīvo forumu un konsultēšanās 
metodes.

CEPOL

CEPOL un EASO turpinās pilnveidot sadarbību 
attiecībā uz apmācības metodikas apmaiņu, un EASO 
ir gatavs sadarbībai policistu apmaiņas programmu 
jomā. EASO iesaistīsies iespējamā CEPOL apmācībā 
par nelikumīgas imigrācijas un cilvēku tirdzniecības 
novēršanu.

Eurojust

EASO un Eurojust turpinās uzturēt savstarpējus 
kontaktus un attiecības, jo īpaši ar tieslietu un 
iekšlietu aģentūru sadarbības kanālu starpniecību.
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TI aģentūru tīkls

EASO
mērķi 

EASO mērķis ir uzlabot TI aģentūru daudzpusējo sadarbību, pievēršot īpašu uzmanību 
informācijas apmaiņai par TI specifiskiem tematiem, kas skar vienotās pieejas attiecībā uz 
ES decentralizētajām aģentūrām īstenošanu, un daudzgadu programmu kontekstā veicamo 
darbību koordinēšanas iespēju meklēšanai. 

Jaunie mērķi 
2014. gadā

EASO 2014. gadā pildīs TI aģentūru tīkla priekšsēdētāja funkcijas.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Rīkot TI aģentūru vadītāju sanāksmi. 4. cet. TI aģentūru vadītāju sanāksmes rīkošana.

Dalībnieku skaits.
Sanāksmes rezultātu izmantošana.

Rīkot ne vairāk kā trīs TI kontaktgrupu sanāksmes vai 
pasākumus.

1.–4. cet. Rīkoto sanāksmju vai pasākumu skaits.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Sanāksmju vai pasākumu rezultātu 
izmantošana.

Budžets 2306 Iekšējo un ārējo sanāksmju administratīvie 
izdevumi

Cilvēkresursi Izpilddirektora birojs

8.2.4. Sadarbība ar akadēmiskajām 
aprindām un tribunālu un tiesu 
locekļiem

EASO velta īpašu uzmanību attiecībām ar 
akadēmiskajām aprindām un Eiropas un dalībvalstu 
tribunālu un tiesu locekļiem.

Akadēmiskās aprindas 2014. gadā tiks iesaistītas 
EASO darbā ar dažādu forumu, tostarp apmācības 
pilnveides pasākumu, starpniecību. Akadēmiskajām 
aprindām joprojām būs svarīga loma konsultatīvajā 
forumā un ekspertu sanāksmēs.

EASO un tribunālu un tiesu locekļi 2014. gadā 
cieši sadarbosies, tostarp ar Starptautiskās Bēgļu 
tiesību tiesnešu asociācijas (IARLJ) un tās Eiropas 
organizācijas un Eiropas Administratīvo tiesnešu 
asociācijas (AEAJ) starpniecību.

Konkrētie pasākumi, kas tiks izstrādāti 2014. gadā, jau 
ir minēti 3.5.1. iedaļā.

8.3. Konsultatīvais forums
Konsultatīvais forums ir mehānisms informācijas 
apmaiņai un zināšanu apkopošanai starp EASO un 

attiecīgām ieinteresētajām personām. Iepriekšējos 
divos gados EASO ir padziļinājis attiecības ar 
pilsonisko sabiedrību un aicinājis tās pārstāvjus sniegt 
ieguldījumu dažādās tematiskās jomās. Saskaņā 
ar EASO konsultāciju kalendāru EASO 2014. gadā 
turpinās konsultēties ar attiecīgām organizācijām par 
konkrētām tēmām, izmantojot konsultāciju foruma 
operatīvajā plānā minētos atlases kritērijus. Turklāt 
2015. gada darba programmas, gada ziņojuma un 
citu materiālu izstrādes posmā EASO konsultēsies ar 
pilsonisko sabiedrību, izmantojot virkni rīku, kas līdz 
šim atzīti par piemērotiem un efektīviem.

Turpinot pilnveidot savas tīmekļa vietnes konsultāciju 
lapu, EASO 2014. gadā izstrādās e-konsultāciju 
platformu. To izmantos tiešsaistes konsultācijām 
ar pilsonisko sabiedrību un citiem komunikācijas 
jautājumiem. Internets arī turpmāk būs galvenais 
līdzeklis konsultācijām ar pilsonisko sabiedrību. 
Pamatojoties uz pirmajos divos darbības gados 
gūto pieredzi, tiks organizēti speciāli konsultāciju 
pasākumi mērķgrupām, piemēram, tribunālu un 
tiesu locekļiem. Pamatojoties uz 2012. un 2013. gadā 
rīkoto pasākumu pieredzi, EASO 2014. gada 
4. ceturksnī organizēs pilsoniskajai sabiedrībai atvērtu 
konferenci un plenārsēdi.
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EASO konsultatīvā foruma darbība

EASO
mērķi 

EASO iesaistīsies divvirzienu dialogā ar attiecīgām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai 
apmainītos ar zināšanām un pieredzi. 

Jaunie mērķi 
2014. gadā

EASO pētīs jaunas sadarbības jomas ar izraudzītām pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
izveidos e-konsultāciju platformu.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
EASO konsultēsies ar attiecīgām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām. 

1.–4. cet. Konsultāciju skaits un veids.
Konsultācijās iesaistīto organizāciju 
skaits.
Saņemto atsauksmju skaits.
Saņemto atsauksmju izmantošana.

Rīkot konsultatīvā foruma ikgadējo plenārsēdi. 4. cet. Plenārsēdes rīkošana.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Plenārsēdes rezultātu izmantošana.

Pilsoniskās sabiedrības organizāciju piedalīšanās 
nepavadītu nepilngadīgo problēmai veltītajā EASO 
ikgadējā praktiskās sadarbības konferencē.

4. cet. Dalībnieku skaits no pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām.

Izveidot e-konsultāciju platformu. 4. cet. E-konsultāciju platformas izveide.
E-konsultāciju platformā rīkoto 
konsultāciju skaits.
Saņemto atsauksmju skaits.
Saņemto atsauksmju izmantošana.

Budžets 3401 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām 
personām

Cilvēkresursi Izpilddirektora birojs
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9. EASO administrācija

9.1. Cilvēkresursu pārvaldība
Tiek plānots, ka štatu sarakstā 2014. gadā būs 
84 darbinieki, ieskaitot astoņus papildu darbiniekus, 
ko pieņems darbā 2014. gada pirmajā pusē.

EASO 2013. gadā sāka personāla snieguma ikgadējo 
novērtēšanu. EASO 2014. gadā profesionalizēs 
iekšējo personāla politiku un personāla pārvaldību, 
piemēram, attiecībā uz personāla novērtēšanu, 
izvērtēšanu un mācību pasākumiem.

9.2. Finanšu pārvaldība
EASO pieprasīs ieņēmumus pareizi un līdzsvaroti 
un nodrošinās efektīvu un ekonomisku izdevumu 
kontroli, lai atbilstoši veiktu pašreizējos un 
iespējamos jaunos ar likumdošanu saistītos 
uzdevumus, pienācīgi ņemot vērā gaidāmos līdzekļu 
ierobežojumus. Atbalstot izpildes pārvaldību, EASO 
turpinās atbilstoši plānot nulles budžeta izstrādes 
procesa pa darbības jomām pakāpenisku īstenošanu.

Attiecībā uz EASO ieņēmumiem ir paredzēts, ka 
papildus Savienības iemaksām ES vispārējā budžetā 
ar asociētajām valstīm noslēgtās vienošanās 
nodrošinās satvaru šo valstu iemaksām, sākot ar 
2014. gadu.

Attiecībā uz EASO izdevumiem galvenā uzmanība 
joprojām tiks pievērsta tam, lai nodrošinātu pieejamo 
finanšu līdzekļu optimālu izmantošanu saskaņā ar 
saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes, kā arī 
regularitātes principu. Tāpēc izdevumiem tiks stingri 
piemēroti ES un EASO noteikumi. EASO finanšu 
noteikumi tiks pārskatīti, ja to prasīs ES aģentūru 
jaunie finanšu pamatnoteikumi. Šo normatīvo 
regulējumu vajadzības gadījumā papildinās EASO 
lēmumi, tostarp lēmumi par atlīdzību izvietotajiem 
vai uzaicinātajiem ekspertiem.

9.3. Līgumu pārvaldība
Pēc vairāku daudzgadu juridisko saistību uzņemšanās 
2013. gadā, jo īpaši attiecībā uz EASO stratēģiski 
svarīgiem projektiem, īpaša uzmanība tiks veltīta 
attiecīgo dotāciju un publisko līgumu pareizai 
pārvaldībai. 

9.4. IT pārvaldība
Īpaša uzmanība tiks veltīta IKT sfērai, lai 
nostiprinātu EASO lomu pret dalībvalstīm 
attiecībā uz to lietojumprogrammu darbību, 
lietošanas apmācību un testēšanu, kas saistītas ar 
patvēruma dienestiem. Turklāt būs nepieciešama 

IKT darbības nepārtrauktības un infrastruktūras 
papildu konsolidēšana un pilnveide, jo turpinās 
palielināties lietotāju (EASO un dalībvalstu) skaits un 
lietojumprogrammu sarežģītība. 

EASO IKT sistēmas 2014. gadā būs pilnīgi 
automatizētas un ar augstu pieejamības pakāpi. 
Tehniskā atbalsta dienestu kontrolēs procedūras 
un tiks nodrošināta IKT pakalpojumu redundance. 
Būtu jāseko lietotāju apmierinātībai. Sistēmām un 
infrastruktūrai būtu jābūt pilnīgi redundantām, bet 
pakalpojumiem — lietotājiem draudzīgiem un plaši 
pieejamiem. Jāveic izstrādes, lai apmierinātu lietotāju 
vēlmes un konfigurētu EASO standartprogrammas 
metodisku lietojumprogrammu un noderīgu 
ziņojumu atbalstam. Visbeidzot, būtu jāievieš jauna 
izmeklēšanas joma, lai IKT personāls varētu atklāt 
vājās vietas un papildus izpētīt veidus, kā panākt, lai 
IKT sistēmas, ievērojot drošības pasākumus, varētu 
labāk kalpot EASO personāla un misijas mērķiem.

Riska analīze tiks veikta šādās galvenajās IKT 
administratīvo darbību jomās: tehniskā atbalsta 
dienests, sistēmu administrēšana, izstrāde, 
projektu pārvaldība, ārkārtas atkopšanas plāns un 
datu rezerves kopijas. Ņemot vērā riska analīzes 
rezultātus, periodiski tiks veiktas procedūru, 
darbplūsmu un mērījumu pārbaudes, atjaunināšana 
vai izstrāde. Paredzams, ka tiks izmantots arī 
ārējs konsultāciju atbalsts un veikta testēšana, lai 
sinhronizētu un salīdzinātu iekšējos konstatējumus 
ar jaunākajām tendencēm IKT jomās. Tiks veikta 
operatīvās programmatūras sistēmu riska analīze un 
sākta gatavošanās ielaušanās testēšanai.

IKT sfērā 2014. gadā galvenā uzmanība tiks pievērsta 
galvenokārt šādiem aspektiem:

— dokumentu pārvaldības sistēma;

— drošības standartu un noteikumu īstenošana;

— ārkārtas atkopšanas plāns;

— darbības nepārtrauktības plāns;

— gatavošanās sekundāra operatīva IT centra 
izveidei;

— ārējās IT drošības testēšanas plānošana.

9.5. Komunikācija
EASO pamatosies uz 2012./2013. gada publiskās 
komunikācijas centieniem, lai popularizētu aģentūras 
lomu, vērtības, pasākumus un darbību saskaņā ar 
komunikācijas stratēģijā aprakstītajiem vadošajiem 
principiem. EASO komunikācijas pasākumi būs vērsti 
arī uz dalībvalstu praktiskās sadarbības uzlabošanu. 
EASO galveno komunikācijas kanālu, EASO tīmekļa 
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vietni (http://www.easo.europa.eu), papildinās 
dažādi citi kanāli, lai uzsvērtu EASO galvenos 
vēstījumus, proti:

— atbalsts ir mūsu misija;

— solidaritātes īstenošana praksē;

— kopīgas vērtības, kvalitāte un solidaritāte;

— pievienotās vērtības radīšana ES un tās 
dalībvalstīm.

EASO galvenie vēstījumi tiks pārredzami izplatīti, 
izmantojot vairākus kanālus, lai aptvertu pēc iespējas 
plašāku auditoriju, palielinot biroja uzticamību. EASO 
tīmekļa vietne būs biroja komunikācijas centienu 
galvenais kanāls. EASO meklēs iespējas pilnveidot un 
modernizēt savu tīmekļa vietni, ievērojot lietotāju 

atsauksmes un izmantojot līdzīgu tīmekļa vietņu 
paraugpraksi. Citi kanāli ir šādi:

— rakstiskie un audiovizuālie mediji;

— piedalīšanās pasākumos (piemēram, ES atvērto 
durvju dienās, atklātās izskatīšanās un citos 
pasākumos, tostarp lielos, politiski svarīgos 
notikumos);

— prezentācijas un izstādes, kurās iepazīstina ar 
EASO darbu un pasākumiem;

— publikācijas un ziņojumi;

— EASO ikmēneša biļetens;

— paziņojumi presei; 

— ikdienas preses apskati (iekšējai lietošanai).

EASO komunikācijas pasākumi

EASO
mērķi 

Darīt sabiedrībai zināmu un popularizēt aģentūras lomu, vērtības, pasākumus un darbību 
saskaņā ar EASO komunikācijas stratēģiju.
EASO pievērsīs galveno uzmanību aģentūras uzdevumam atvieglot, koordinēt un stiprināt 
dalībvalstu praktisko sadarbību daudzajos ar patvērumu saistītajos aspektos.

Jaunie mērķi 
2014. gadā

EASO atjauninās komunikācijas stratēģiju, nodrošinās vizuālās identitātes īstenošanu un 
turpinās pilnveidot savas tīmekļa vietnes funkcijas.

Izpilde

EASO pasākumi 2014. gadā Termiņš Rādītāji
Publicēt vismaz deviņus EASO biļetena izdevumus. 1.–4. cet. EASO biļetena izdevumu skaits.
Rīkot vienu informācijas un tīklošanas sanāksmi par 
iekšlietu jautājumiem atbildīgajiem ES dalībvalstu 
preses sekretāriem.

3.–4. cet. Informācijas un tīklošanas sanāksmes 
rīkošana.
Dalībnieku skaits.
Dalībnieku apmierinātības līmenis.
Sanāksmes rezultātu izmantošana.

Atjaunināt EASO komunikācijas stratēģiju. 1.–2. cet. Atjauninātās komunikācijas stratēģijas 
pieņemšana.

Palielināt biļetena abonentu skaitu. 1.–4. cet. Biļetena abonentu skaita procentuālais 
pieaugums.

Izdot vismaz astoņus paziņojumus presei. 1.–4. cet. Presei adresēto paziņojumu skaits.
Presei adresēto paziņojumu 
izmantošana.

Uzraudzīt EASO darbības atspoguļojumu presē un 
publicēt svarīgākos rakstus tīmekļa vietnē.

1.–4. cet. Preses arhīvā iekļauto materiālu skaits.
Tīmekļa vietnē publicēto rakstu skaits. 

Izdot iekšējos ikdienas preses apskatus. 1.–4. cet. Iekšējo ikdienas preses apskatu skaits.
Rīkot vismaz sešas augsta līmeņa intervijas ar presi. 1.–4. cet. Augsta līmeņa interviju ar presi skaits.
Nodrošināt, lai visām EASO publikācijām un 
tulkojumiem būtu visaugstākā kvalitāte.

1.–4. cet. Augstas kvalitātes EASO publikācijas un 
tulkojumi.

Nodrošināt EASO vizuālās identitātes pilnīgu 
īstenošanu. 

1.–4. cet. EASO vizuālās identitātes izmantošana. 

Palielināt EASO tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu. 1.–4. cet. EASO tīmekļa vietnes apmeklētāju skaita 
procentuālais pieaugums. 

Laikus sniegt atbildes uz sabiedrības un preses 
jautājumiem.

1.–4. cet. Termiņi, kādos tiek sniegtas atbildes uz 
jautājumiem.
Atbilžu izmantošana.

http://www.easo.europa.eu
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EASO informācijas pastkastītes efektīva pārvaldība. 1.–4. cet. Pieprasījumu un atbilžu skaits.
Termiņi, kādos tiek sniegtas atbildes uz 
pieprasījumiem.
EASO informācijas pastkastītes 
izmantošana.

Budžets 2309 Rakstiskās un mutiskās tulkošanas 
administratīvās izmaksas
2310 Administratīvās publikācijas
2311 Komunikācija

Cilvēkresursi Izpilddirektora birojs

9.6. Iekšējās kontroles sistēmas 
un pārvaldība

9.6.1. Vienotās pieejas attiecībā uz ES 
decentralizētajām aģentūrām 
īstenošana EASO 

EASO 2014. gadā turpinās īstenot 2012. gadā 
pieņemto vienoto pieeju attiecībā uz ES 
decentralizētajām aģentūrām un tās ceļvedi.

EASO jau savas darbības sākumposmā atbilda 
daudziem no vienotajā pieejā un ceļvedī izvirzītajiem 
mērķiem un jau iepriekšējos gados sāka īstenot 
attiecīgus pasākumus.

Papildus EASO 2014. gadā pievērsīs uzmanību šādiem 
aspektiem:

— interešu konflikti;

— ar novērtējumiem saistīti pēcpārbaudes pasākumi;

— krāpšanas novēršanas pasākumi;

— budžeta līdzekļu sadale pa darbības jomām un 
pārvaldība pa darbības jomām.

9.6.2. Iekšējās kontroles sistēma un 
Eiropas Revīzijas palātas (ECA) un 
Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) 
ieteikumu īstenošana 

EASO valde 2012. gada 23. novembrī pieņēma 
efektīvas pārvaldības iekšējās kontroles standartus 
(ICS) (1).

(1) Uz EASO attiecas šādi efektīvas pārvaldības iekšējās kontroles standarti 
(ICS): 1. Misija; 2. Ētiskās un organizatoriskās vērtības; 3. Darbinieku 
norīkošana un mobilitāte; 4. Personāla novērtēšana un izaugsme; 
5. Mērķi un izpildes rādītāji; 6. Riska pārvaldības process; 7. Operatīvā 
struktūra; 8. Procesi un procedūras; 9. Vadības uzraudzība; 10. Darbības 
nepārtrauktība; 11. Dokumentu pārvaldība; 12. Informācija un 
komunikācija; 13. Grāmatvedība un finanšu pārskati; 14. Darbību 
novērtēšana; 15. Iekšējās kontroles sistēmu novērtēšana; 16. Iekšējās 
revīzijas struktūrvienība.

No 2013. gada 20. līdz 24. maijam un no 21. līdz 
25. oktobrim Eiropas Revīzijas palāta (ECA) veica 
EASO pirmo ārējo revīziju. Pamatojoties uz revīzijas 
ieteikumiem, EASO veica uzlabošanas pasākumus, 
jo īpaši budžeta izpildes un darbā pieņemšanas 
procedūru jomā.

EASO 2014. gadā turpinās pielāgot darbības un 
procesus, ievērojot ECA ieteikumus.

Turklāt 2012. gada 7. un 8. novembrī un no 
2013. gada 11. līdz 19. aprīlim EASO apmeklēja 
Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS), 
lai veiktu EASO novērtējumu. Pamatojoties uz šo 
novērtējumu, EASO izstrādāja ar ICS saistītu rīcības 
plānu un 2013. gadā sāka tā īstenošanu. Papildus tam 
valde 2013. gadā pieņēma visaptverošu stratēģisku 
iekšējās revīzijas plānu 2014.–2016. gadam.

Saskaņā ar ICS rīcības plānu un stratēģisko iekšējās 
revīzijas plānu 2014.–2016. gadam EASO 2014. gadā 
turpinās pastiprināt ICS īstenošanu, veicot šādas 
izstrādes:

— noteiks ētikas principus;

— izveidos personāla ikgadējās novērtēšanas un 
izaugsmes sistēmu;

— paplašinās izpildes rādītāju izmantošanu;

— ieviesīs riska pārvaldības procesu;

— nostiprinās EASO IT pārvaldības struktūru;

— izveidos darbības nepārtrauktības sistēmu.
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10. Pielikumi
10.1. EASO publiskie līgumi un juridiskās saistības 2014. gadā

Operatīvais 
pasākums

Darba 
programmas 

iedaļa
Līguma priekšmets Līguma 

vērtība Līguma veids
Iepirkuma/

līguma 
slēgšanas 
procedūra

Sākuma 
termiņš

Sadarbība ar 
partneriem un 
ieinteresētajām 
personām

8.3. iedaļa Konsultatīvā 
foruma pasākumu 
organizēšana un 
saistīti pakalpojumi 

EUR 150 000 Konkrēti 
pakalpojumu 
līgumi

EASO 
pamatlīgumi 
EASO/2013/113 
EASO/2013/116 
EASO/2013/117 
EASO/2013/121

3. cet.

Apmācība 3.1. iedaļa IT atbalsta 
pakalpojumi EASO 
2. posma mācību 
moduļa izstrādei

EUR 130 000 Pakalpojumu 
pamatlīgums

Atklāta 
procedūra

1. cet.

Apmācība 3.1. iedaļa Viesošanas 
pakalpojumi 
EASO apmācības 
platformas 
2. posmam

EUR 120 000 Pakalpojumu 
pamatlīgums

Atklāta 
procedūra

1. cet.

Apmācība 3.1. iedaļa Datubāzes iegāde 
EASO apmācības 
1. posmam

EUR 60 000 Tiešs 
piegādes un 
pakalpojumu 
līgums

Zemas vērtības 
līguma sarunu 
procedūra

1. cet.

Speciālās 
programmas

3.5.1. iedaļa Lektors/eksperts 
tiesu un tribunālu 
locekļu konferencē 
Luksemburgā

EUR 15 000 Tiešs 
pakalpojumu 
līgums

Zemas vērtības 
līguma sarunu 
procedūra

2. cet.

Speciālās 
programmas 

3.5.1. iedaļa Ēdināšanas 
pakalpojumi 
tiesu un tribunālu 
locekļu konferencē 
Luksemburgā

EUR 15 000 Tiešs 
pakalpojumu 
līgums

Zemas vērtības 
līguma sarunu 
procedūra

2. cet.

Izcelsmes 
valsts 
informācija

3.3. iedaļa IT uzturēšanas 
un attīstīšanas 
pakalpojumi IVI 
portālam

EUR 150 000 Konkrēti 
pakalpojumu 
līgumi

EASO 
pamatlīgums 
EASO/2013/101

2. cet.

Agrīnā 
brīdināšana un 
gatavība

6.3. iedaļa Programmatūras 
licences

EUR 150 000 Konkrēti 
piegādes 
līgumi

Eiropas 
Komisijas 
pamatlīgums 
(DIGIT) SACHA II

1. cet.
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10.2. EASO publikācijas un tulkojumi 2014. gadā
Publikācijas Valodu skaits

1. EASO darba programma 2014. gadam 24
2. EASO gada darbības pārskats 24
3. EASO budžets 24
4. Gada ziņojums par patvēruma situāciju ES 5
5. Divi IVI ziņojumi vai materiāli 5
6. Divi EASO profesionālās pilnveides rīki tiesu un tribunālu locekļiem 5
7. Divi EASO kvalitātes procesu rīki 5
8. Vecuma noteikšanas rokasgrāmata 5
9. Dokuments par ģimenes locekļu meklēšanu 5
10. Četri EASO apmācības moduļi 1
11. Četri EASO apmācības moduļu atjauninājumi 1
12. EASO apmācības brošūra 1
13. Divas EASO apmācības rokasgrāmatas 1



Eiropas Patvēruma atbalsta birojs

EASO darba programma 2014. gadam

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2013. gads

2013 — 36 lpp. — 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9243-038-2
doi:10.2847/11163

KĀ PASŪTĪT ES IZDEVUMUS

Bezmaksas izdevumi
• Viens eksemplārs:

ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu).
• Vairāk nekā viens eksemplārs vai plakāti/kartes:

Eiropas Savienības pārstāvniecībās (http://ec.europa.eu/represent_lv.htm), 
Eiropas Savienības delegācijās valstīs, kas nav ES dalībvalstis (http://eeas.europa.eu/
delegations/index_lv.htm), 
ar Europe Direct dienesta starpniecību (http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm) vai 
piezvanot uz tālruņa numuru 00 800 6 7 8 9 10 11 (zvanīšana bez maksas no jebkuras 
vietas Eiropas Savienībā) (*).

(*) Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas (izņemot dažus operatorus, viesnīcas vai taksofonus).

Maksas izdevumi
• Ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu).

Maksas abonementi
• Ar Eiropas Savienības Publikāciju biroja tirdzniecības aģentu starpniecību 

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