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COI Information om ursprungsland
Easo  Easo – Europeiska stödkontoret för asylfrågor
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Inledning
I Easos årliga allmänna rapport beskrivs den 
verksamhet som stödkontoret har genomfört 2014 
och de resurser som har använts för detta. Rapportens 
struktur återspeglar Easos arbetsprogram 2014 och 
innehåller en detaljerad redogörelse för framstegen mot 
de mål och resultatindikatorer som anges i det årliga 
arbetsprogrammet.

Dessutom ges viktig information om Easos organisation 
och publikationer samt om förvaltningen av personella 
och ekonomiska resurser.

Den årliga allmänna rapporten kallades tidigare årlig 
verksamhetsrapport. Den sammanställs i enlighet med 
artikel 29.1 c i Easoförordningen och antogs av Easos 
styrelse den 8 juni 2015. Den årliga allmänna rapporten 
skickas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
inklusive tjänsten för internrevision, och revisionsrätten 
senast den 15 juni 2015. Den årliga allmänna rapporten 
är ett offentligt dokument och har översatts till alla EU:s 
officiella språk.

År 2015, efter meddelandet om riktlinjerna för 
programdokument för decentraliserade organ 
(C(2014) 9641) av den 16 december 2014, har Easo också 
sammanställt en konsoliderad årlig verksamhetsrapport 

2014 i enlighet med de nya rapporteringskrav som 
fastställs i rambudgetförordningen (artikel 47). Den 
konsoliderade årliga verksamhetsrapporten innehåller 
en förklaring från verkställande direktören om att 
informationen i rapporten ger en sann och rättvis bild 
av huruvida de resurser som avsatts för verksamheter 
har använts för det avsedda ändamålet i linje med 
principen om sund ekonomisk förvaltning och att de 
kontroller som införts ger de nödvändiga garantierna 
för lagligheten och korrektheten av underliggande 
transaktioner. Den innefattar de slutliga räkenskaperna 
för 2014, fylliga budgetförvaltningsrapporter och 
ekonomiska förvaltningsrapporter, de interna kontroller 
som utvecklats av Easo, de interna och externa 
revisioner som genomförts under året samt information 
om dokument och Easo‑publikationer.

Del I (Resultat av Easos politik) av Easos konsoliderade 
årliga verksamhetsrapport bygger på den årliga 
allmänna rapporten.

Den konsoliderade årliga verksamhetsrapporten ska 
tillsammans med bedömningen från Easos styrelse 
skickas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
inklusive tjänsten för internrevision, och revisionsrätten 
senast den 1 juli 2015.
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Sammanfattning
De verksamheter Easo har genomfört under 2014 kan 
delas upp i fem fokusområden: permanent stöd, särskilt 
stöd, krisstöd, informations‑ och analysstöd samt stöd 
till tredjeländer.

Inom ramen för det permanenta stödet anordnade 
Easo 13 kurser för utbildare och 4 regionala kurser, 
utvecklade en ny utbildningsmodul och uppdaterade 
4 befintliga, tog fram 2 utbildningshandböcker och en 
årlig utbildningsrapport baserad på en verktygslåda 
om utbildning (training cockpit), anordnade ett årligt 
didaktiskt seminarium, 2 utbildningsmöten för nationella 
kontaktpunkter och inledde processen för certifiering av 
Easos utbildningssystem.

Easos arbete med kvaliteten på asylprocesser och 
beslut bestod bland annat i tematisk kartläggning av 
tillgång till förfarandet, identifiering av personer med 
särskilda behov och särskilda förfaranden, utveckling 
av praktiska vägledningar om personliga intervjuer och 
bevisvärdering, 3 tematiska möten, 8 arbetsgruppsmöten 
samt ett möte för de nationella kontaktpunkterna 
om kvalitet. Vidare stärkte Easo sitt samarbete med 
ledamöterna i domstolarna genom att anordna en 
årlig konferens och 3 expertmöten samt utarbeta ett 
praktiskt verktyg för artikel 15 c i skyddsdirektivet. På 
området människohandel samordnade Easo en rapport 
om gemensamma aktiviteter som utarbetades av 
RIF‑byråerna om människohandel mellan oktober 2012 
och oktober 2014 samt anordnade ett expertmöte.

En Easo‑konferens om praktiskt samarbete på området 
underåriga utan medföljande vuxen och 4 tematiska 
möten anordnades. Dessutom påbörjades arbetet med 
en publikation om familjespårning och utvärdering av 
publikationen EASO	age	assessment	practice	in	Europe 
(stödkontorets åldersbedömningspraxis i Europa).

När det gäller information om ursprungsland (COI) 
vidareutvecklade Easo portalen för information om 
ursprungsland, som hade 580 aktiva användare, 
skapade 4 nya nätverk speciellt för information om 
ursprungsland för Iran, Irak, Ryssland och Afghanistan, 
anordnade 2 möten och 4 kurser för administratörer av 
den nationella gemensamma portalen, 2 möten för det 
strategiska nätverket för information om ursprungsland 
och 13 landsspecifika workshoppar och seminarier. 
Dessutom tog Easo fram 2 rapporter om information 
om ursprungsland (om Somalia och Tjetjenien) samt 
en publikation med titeln Tools	and	 tips	 for	online	
COI	research (verktyg och tips för onlinesökning av 
information om ursprungsland).

Easo gav särskilt stöd till Italien genom att slutföra den 
särskilda stödplan som inleddes 2014 samt från och 

med juni 2014 till Cypern. Easo anordnade ett antal 
möten om praktiskt samarbete om verktyg för stöd, 
beredskapsplanering, omplacering och mottagande.

Vidare genomförde Easo i samarbete med andra 
intressenter 8 åtgärder inom ramen för arbetsgruppen 
för Medelhavsområdet, bland annat 6 pilotprojekt om 
gemensam handläggning av asylansökningar och ett 
pilotprojekt om fenomenet hjälp till personer som söker 
internationellt skydd.

Easo gav krisstöd till Grekland och Bulgarien genom 
att slutföra tillämpningen av deras respektive 
verksamhetsplaner. Easo anordnade 2 möten med 
de nationella kontaktpunkterna för reserven för 
asylinsatser.

På området	informations-	och	analysstöd	offentliggjor‑
de Easo sin årliga rapport om asylsituationen i EU 
2013, med indata från ca 40 intressenter. Dessutom 
tog Easo fram 3 kvartalsvisa asylrapporter, 12 
månatliga asylrapporter och 7 särskilda rapporter. 
Vidare anordnade Easo 2 möten med gruppen för 
tillhandahållande av statistik (GPS), slutförde fas II av 
sitt system för tidig varning och beredskap (EPS) och 
utarbetade ett förslag till EPS fas III.

När det gällde stöd till tredjeländer fortsatte Easo 
genomföra sin strategi för den externa dimensionen, 
bland annat genom ett projekt tillsammans med 
Jordanien, Tunisien och Marocko inom ramen för det 
europeiska grannskaps‑ och partnerskapsinstrumentet 
(ENPI). Easo inrättade ett nätverk för den externa 
dimensionen och anordnade 2 möten om praktiskt 
samarbete. Easo deltog i det årliga forumet om 
vidarebosättning och omplacering den 25 september 
2014 och en kartläggning av vidarebosättningscykler 
i medlemsstaterna slutfördes.

När det gäller Easos organisation och samarbetet 
med intressenter anordnade Easo 3 styrelsemöten, 
undertecknade ett arbetsavtal med eu‑LISA, höll sitt 
fjärde möte i det rådgivande forumet och konsulterade 
det civila samhället i olika ämnen. 2014 hade Easo 
ordförandeskapet för RIF‑byråernas nätverk, inom 
vilket 3 kontaktgruppsmöten och möten för cheferna 
för RIF‑byråerna anordnades. Olika högnivåbesök 
anordnades, bland annat tog Easo emot Förenta 
nationernas Höge flyktingkommissarie, António 
Guterres, och EU‑kommissionären med ansvar 
för inrikes frågor, Cecilia Malmström. Easo stärkte 
slutligen sin interna och externa kommunikation: en 
kommunikationsstrategi antogs, pressmeddelanden 
och nyhetsbrev utfärdades regelbundet och en 
informationsdag om Easo anordnades den 19 juni 
2014 i medlemsstaterna och EU‑parlamentet. 
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Slutligen anordnade Easo tre gemensamma 
kontaktkommittémöten med kommissionen om 
skyddsdirektivet, Dublinreglerna och direktivet om 
asylförfaranden. Den externa utvärderingen av Easo 
inleddes också 2014.

Viktiga	siffror	för	Easo	2014

117	möten	och	workshoppar	anordnades
2	014	personer	deltog	i	möten	och	workshoppar	
1	ny	utbildningsmodul
4 utbildningsmoduler uppdaterades
100 bidrag togs emot från det civila samhället
70	av	det	civila	samhällets	organisationer	kon‑
sulterades
Fas	II	av	EPS	slutfördes
6	pilotprojekt	om	gemensam	handläggning	och	
ett	pilotprojekt	om	informationsinsamling	om	
fenomenet	hjälp	under	asylhandläggningen	
genomfördes
4	operativa	stödplaner	
34	publikationer
3 högnivåbesök 
Ordförandeskapet	för	RIF-byråernas	nätverk
Arbetsavtal slöts med eu‑LISA
3	gemensamma	kontaktkommittémöten	anord‑
nades med kommissionen
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1. Förutsättningarna: relevant utveckling 2014
Under 2014 ökade ansökningar om internationellt skydd 
oväntat mycket i EU+ till sammanlagt 662 825 (1).

Figur	1:	Antalet	asylsökande	i	EU+	ökar	för	fjärde	
året i följd

2014 kännetecknades också av viktiga inrikespolitiska 
utvecklingar, med valet av det åttonde Europaparlamentet 
och en ny kommission. Inom den ramen har Easo satsat 
på utbyte av synpunkter och har i samverkan med 
andra RIF‑byråer tagit fram evidensbaserat underlag 
för politisk debatt och beslutsfattande.

Femårsperioden för Stockholmsprogrammets hand‑
lingsplan löpte ut i slutet av 2014. Europeiska rådet antog 
i det sammanhanget vid sitt möte i juni 2014 strategiska 
riktlinjer för lagstiftningsprogrammet och den operativa 
programplaneringen för de kommande åren inom 
RIF‑området (2). Som förberedelse inför det mötet 
ombads Europeiska rådet reflektera och kommissionen 
inbjöds att presentera bidrag. Som en del av denna 
process anordnade Europeiska rådet flera möten för att 
diskutera RIF‑politikens framtid. Kommissionen antog 
å sin sida två meddelanden den 11 mars 2014 inom 
området rättsliga och inrikes frågor med titlarna ”Att 
stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU” 
(COM(2014) 144) (3) respektive ”Ett öppet och säkert EU” 
(COM(2014) 154) (4). Easo bidrog till processen genom 
en artikel med titeln ”Implementing the CEAS in full. 
Translating legislation into action” (5). Slutligen antog 
Europaparlamentet den 4 mars 2014 en rapport (6) om 
översynen efter halva tiden av Stockholmsprogrammet.

(1) Easos årsrapport om asylsituationen i EU 2014.

(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
ec/143478.pdf 

(3) http://ec.europa.eu/justice/effective‑justice/files/com_2014_144_en.pdf

(4) http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/e‑library/documents/basic‑
documents/docs/an_open_and_secure_europe_‑_making_it_happen_sv.pdf 

(5) ht tps://easo.europa.eu/wp ‑ content/uploads/E A SO ‑writ ten 
‑contribution‑in‑full1.pdf 

(6) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‑//EP//
NONSGML+REPORT+A7‑2014‑0153+0+DOC+PDF+V0//SV

Enligt de nya riktlinjerna är den övergripande 
prioriteringen att införliva, effektivt tillämpa och 
konsolidera aktuella rättsliga instrument och politiska 
åtgärder. Målet är att föra utvecklingen vidare mot 
ett tryggt område med frihet, rättvisa och säkerhet 
genom en bättre hantering av alla aspekter av 
migrationen, att förebygga och bekämpa brottslighet 
och terrorism och förbättra det rättsliga samarbetet 
inom EU. Kommissionens nya ordförande Jean‑Claude  
Juncker efterfrågade i uppdragsbeskrivningen (7) till 
kommissionsledamoten för migration, inrikes‑ och 
medborgarskapsfrågor (Dimitris Avramopoulos) 
i november 2014 en utökad roll för Easo och att 
det gemensamma europeiska asylsystemet skulle 
genomföras helt och bli operativt.

EU‑institutionerna har i sina prioriteringar betonat att 
ansvar och solidaritet går hand i hand inom asylområdet. 
I det avseendet är Easo en viktig operativ aktör som 
strävar efter ständigt högre gemensamma standarder 
inom praxis och ett mer intensivt samarbete så att 
lika villkor skapas och likartade asylfall behandlas och 
avgörs på ett likartat sätt inom EU. Konvergens när det 
gäller praxis i kombination med gemensam utbildning 
stärker det ömsesidiga förtroendet. Helt inom ramen 
för sitt mandat fortsatte Easo därför att under 2014 
utveckla ett gemensamt utbildningsprogram anpassat 
för det omarbetade regelverket på asylområdet och gav 
operativt stöd och assistans till de av medlemsstaternas 
asylsystem där särskilda behov hade identifierats, 
främst Bulgarien, Grekland, Italien och Cypern. Vidare 
inledde Easo pilotprojekt om gemensam handläggning 
av asylansökningar i medlemsstaterna, vilket skulle leda 
till snabbare och effektivare hantering av ansökningarna, 
med full respekt för EU:s och nationella rättsliga ramar. 
Easo förstärkte också sitt system för tidig varning 
och beredskap, som ger trendanalysrapporter till 
medlemsstaterna månatligen, kvartalsvis och årligen 
med granskning av asylsituationen i EU.

När det gäller den interna organisationen ansågs Easo 
fortfarande 2014 vara i uppstartsfasen. Stödkontoret 
påverkades av budgetbegränsningar, vilket ledde till en 
begränsad minskning av förutsedda personella resurser 
och budgetmedel. Antalet anställda vid Easo 2014 var 79 
och budgeten uppgick till 15 miljoner euro i åtaganden 
och betalningsbemyndiganden. 2014 inleddes den 
externa utvärderingen av Easo, som beräknas vara 
slutförd i juli 2015.

(7) http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_ 
mission_letters/avramopoulos_en.pdf 
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Bild	1:	FN:s	Höge	flyktingkommissarie	vid	Easos	styrelsemöte.

2. Easos prioriteringar 2014
Easo fokuserade 2014 på att stödja medlemsstaterna 
med genomförandet av EU:s fem omarbetade 
rättsinstrument för asyl som ligger till grund för 
den andra fasen av det gemensamma europeiska 
asylsystemet: skyddsdirektivet (direktiv 2011/95/EU), 
Dublin III‑förordningen (förordning (EU) nr 604/2013), 
direktivet om mottagningsvillkor (direktiv 2013/33/EU), 
direktivet om asylförfaranden (direktiv 2013/32/EU) och 
Eurodac‑förordningen (förordning (EU) nr 603/2013). 
Easos stöd hade en avgörande roll för medlemsstaterna 
under denna process genom ett brett urval av verktyg 
som utvecklats för detta ändamål. Vid utvecklingen av 
verktygen har Easo tagit hänsyn till befintlig bästa praxis 
och praktiska samarbetsåtgärder för att säkerställa 
komplementaritet och undvika dubbelarbete. Slutligen 
införde Easo 2014 åtgärderna enligt arbetsgruppen för 
Medelhavsområdet.

Easos prioriteringar 2014
Stödja medlemsstaternas genomförande av 
det	omarbetade	asylpaketet	genom	utbildning,	
praktiskt	samarbete,	samarbetsaktiviteter,	COI	och	
kvalitetsrapporter�
Vidareutveckla	Easos	system	för	tidig	varning	och	
beredskap�
Tillhandahålla operativt stöd till Grekland i linje 
med verksamhetsplanens fas III samt särskilt stöd 
till	Bulgarien,	Italien	och	Cypern.	
Tillämpa åtgärderna enligt arbetsgruppen för 
Medelhavsområdet�
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3. Easos resultat per verksamhetsområde 2014

3�1 Permanent stöd
Syftet med Easos permanenta stöd till medlemsstaterna 
är att främja genomförandet av Ceas samt förbättra 
asylprocessernas och asylsystemens kvalitet. Stödet 
är avsett att främja både en konsekvent tillämpning av 
Ceas inom EU och delning av gemensamma kunskaper 
och färdigheter, organisation och förfaranden, informa‑
tionsresurser och bästa praxis. Easos permanenta stöd 
utgörs av
• Easo‑utbildning,
• kvalitetsstöd,
• COI,
• mottagning,
• specifika program, som exempelvis Easos sam‑

arbete med medlemsstaterna och de europeiska 
domstolarna, verksamheter som rör ensamkommande 
barn, förteckningen över tillgängliga språk samt 
samarbete om att förhindra människohandel.

3�1�1 Utbildning

Easos resultat inom utbildning 2014

179	deltagare	i	13	kurser	för	utbildare	som	anord-
nades på Malta 
108	deltagare	i	4	regionala	kurser	som	anordnades	
inom ramen för strategin för den externa dimen‑
sionen
2 533	deltagare	 i	179	nationella	kurser	 som	an-
ordnades
Utveckling	av	1	ny	utbildningsmodul
Uppdatering av 4 utbildningsmoduler
Publicering	av	3	handböcker	 (Ceas,	 inkludering,	
intervjutekniker)
Utveckling	av	certifieringssystemet

Easos utbildningsverksamhet 2014 stödde med‑
lemsstaterna med vidareutveckling av deras personals 
färdigheter och kompetens genom gemensam 
utbildning av hög kvalitet. Easos utbildning bidrog 
till ett samstämmigt genomförande av Ceas genom 
att stödja inrättandet av gemensam praxis och 
gemensamma förfaranden inom EU. Inom ramen för 
den utbildningsstrategi (8) som antogs 2012 delade 
Easo upp utbildningsverksamheten i två delar: dels tog 
Easo fram relevant utbildningsmaterial, dels inrättade 
man ett system med kurser för utbildare. Easos 

(8) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑Training‑strategy.pdf 

undervisningsprogram (9) täcker centrala aspekter av 
asylförfarandet med hjälp av 14 interaktiva moduler som 
följer en blandad inlärningsmetodik med en kombination 
av e‑lärande och närutbildning. I sitt utbildningsarbete 
samarbetar Easo nära med en pool av experter från 
medlemsstater och associerade länder. Easo genomför 
regelbundet målinriktade samråd med internationella 
organisationer och det civila samhällets organisationer 
när det gäller utbildningsmaterial. I det avseendet 
utförs ett särskilt viktigt arbete av en referensgrupp 
som inrättats av Easo och består av företrädare för 
kommissionen, UNHCR, Odysseus‑nätverket och ECRE 
(European Council of Refugees and Exiles), som spelar 
en viktig roll i utvecklingen av utbildningen. Dessutom 
ägde möten med de nationella kontaktpunkterna för 
utbildning rum i maj och oktober 2014, och det årliga 
didaktiska seminariet anordnades i oktober 2014.

Under 2014 anordnades 13 kurser för utbildare uppdelade 
på följande moduler: inkludering, intervjua barn, 
ärendeberedning och beslutsfattande, bevisvärdering, 
Ceas, intervjutekniker, intervjua utsatta personer, 
information om ursprungsland, modul för chefer, Dublin 
III‑förordningen (2 kurser), direktivet om asylförfaranden 
och exkludering. 179 praktikanter från 23 medlemsstater 
deltog i kurser för utbildare (inklusive 9 deltagare från 
Easos personal), och deras genomsnittliga nöjdhetsnivå 
var 80 procent. För första gången, och för att underlätta 
ett bredare deltagande, anordnade Easo 2014 regionala 
utbildningar med en kombination av moduler. 8 kurser 
för utbildare anordnades i form av 4 regionala kurser 
i Warszawa, Wien, Bryssel (på franska) och Rom. En kurs 
inom Easos externa dimension anordnades i Istanbul. 
I dessa kurser deltog 108 handläggare av asylärenden 
från medlemsstaterna, länderna i västra Balkan samt 
Jordanien, Tunisien och Marocko (ENPI‑länder).

179 nationella kurser gavs i 19 medlemsstater för 2 533 
handläggare.

Stora ansträngningar gjordes 2014 för att göra Easos 
utbildningsprogram bredare användbart genom att 
översätta olika moduler till fler språk och göra dem 
tillgängliga på plattformen för e‑lärande. Modulen om 
inkludering översattes till 8 språk, den om bevisvärdering 
till 3 språk, den om intervjuteknik till 2 språk samt den 
om Ceas och den om att intervjua barn till 1 språk. 
Fyra moduler uppdaterades och en modul för chefer 
utvecklades. Dessutom började Easo utveckla modulen 
om mottagande och vidareutvecklade modulen om kön, 
könsidentitet och sexuell läggning. Båda dessa moduler 
kommer att slutföras 2015.

(9) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/BZ0413152ENC.pdf

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Training-strategy.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/BZ0413152ENC.pdf
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Vidare gjordes framsteg med att utforma en certifiering 
för Easo‑utbildning. Möten hölls med expertrådet för den 
sektorsspecifika referensramen för kvalifikationer och 
med externa konsulter inför det förberedande arbetet 
med övergången från lärandemål till läranderesultat. 
Målet är att denna omarbetning ska återspeglas i alla 
Easos utbildningsmoduler.

Easo gav ut handböcker om inkludering, Ceas och 
intervjutekniker och utvecklade handboken om att 
intervjua utsatta personer.

Meningen är att handböckerna ska fungera som 
referensverktyg för dem som redan har genomgått 
online‑utbildning eller närutbildning med respektive 
utbildningsmodul. Handböckerna kommer att vara 
till hjälp i det dagliga arbetet med asylfrågor och 
ge en sammanfattning av de viktigaste punkterna 
i utbildningsmaterialet. Dessutom hjälper de 
utbildningsdeltagarna att bibehålla de kunskaper och 
färdigheter som de tillägnat sig under utbildningen 
samt fortsätta reflektera över kunskaperna och utveckla 
färdigheterna och kompetensen i sitt dagliga arbete. 
Den första årliga utbildningsrapporten baserad på en 
verktygslåda om utbildning (training cockpit) slutfördes. 
Den innehåller viktig information om genomförandet av 
Easos utbildningsprogram och en sammanställning av 
utbildningsfaktablad för de olika länderna.

3�1�2 Kvalitetsstöd

Easos resultat inom kvalitetsstöd 2014
1 övning med utveckling av kvalitetsmatris
3	tematiska	möten
8	arbetsgruppsmöten
3	verktyg	för	praktiskt	samarbete	lanserades	
Årligt	möte	med	de	nationella	kontaktpunkterna	för	
kvalitet

Easos arbete inom kvalitetsområdet syftar till att 
stödja ett gradvis införande av kvalitetsprocesser och 
kvalitetsförfaranden i alla medlemsstater, liksom till att 
förbättra kvaliteten på asylbeslut.

Syftet med kvalitetsmatrisen, som infördes 2012, är att 
täcka in alla områden av Ceas under en tvåårsperiod. 
Detta kommer att ge en databas med god praxis, 
kvalitetsmekanismer, praktiska verktyg, kvalitetspro‑
jekt och kvalitetsinitiativ. Easo kommer också att 
kunna använda matrisen för att se vilka stödbehov 
medlemsstaterna har. Under 2014 var kvalitetsmatrisen 
inriktad på att kartlägga de centrala aspekterna i den 
avgörande fasen av asylförfaranden, dvs. tillgång till 
förfarande och särskilda förfaranden (prioritering, 
påskyndade förfaranden, gränsförfaranden, säkra 
länder, tillåtlighet, efterföljande ansökningar och 
återkallanden). Resultaten från kvalitetsmatrisen 
användes också vid de möten med kontaktkommittén 
som anordnades gemensamt med kommissionen. 
Ett kvalitetsmöte anordnades direkt i samband 
med ett kontaktkommittémöte om direktivet om 
asylförfaranden.

Bild	2:	En	av	Easos	kurser	för	utbildare.
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Som en del av kartläggningen för kvalitetsmatrisen 
fortsatte Easo sammanställa en förteckning över projekt 
och initiativ som genomförts i medlemsstaterna sedan 
2004. Förteckningen är avsedd som en omfattande 
och permanent databas med projekt och initiativ som 
har kvalitetsförbättring som gemensamt mål. Den 
omfattar olika aspekter av Ceas och är strukturerad efter 
teman, bland annat förfarandets kvalitet, underåriga, 
information om ursprungsland och mottagningsvillkor. 
Förteckningen utvecklas och uppdateras regelbundet 
med information från medlemsstaterna och andra 
relevanta intressenter.

Under 2014 hölls 3 tematiska möten om kvalitet och 
tillgång till förfarandet, kvalitet och identifiering 
av personer med särskilda behov samt kvalitet och 
särskilda förfaranden. Dessutom anordnades 8 
arbetsgruppsmöten för att utveckla 3 nya praktiska 
verktyg för personlig intervju (10), bevisvärdering (11) 
och identifiering av personer med särskilda behov. En 
kvalitetsreferensgrupp sammansatt av företrädare 
för kommissionen, UNHCR och ECRE samt utvalda 
företrädare för det civila samhället beroende på 
ämnet inrättades också för att bidra till utvecklingen av 
sådana verktyg. Slutligen ägde det årliga mötet med de 
nationella kontaktpunkterna för kvalitet rum i december 
med 20 deltagare från 18 medlemsstater, UNHCR och 
kommissionen.

3.1.3	Information	om	ursprungsland	(COI)

Easos resultat för COI 2014
115	deltagare	i	alla	7	COI-nätverken
4	nya	nätverk	inrättades	(Iran,	Irak,	Ryssland	och	
Afghanistan)
16 100	 dokument	 och	 5	 nationella	 databaser	
kopplades samman via COI‑portalen
580	användare	av	COI-portalen
2 COI‑rapporter och 1 praktisk vägledning pub‑
licerades

Syftet med Easos arbete inom området information 
om ursprungsland (COI) är att utveckla ett heltäckande 
COI‑nätverk för EU tillsammans med medlemsstaterna 
och kommissionen och därigenom höja och harmonisera 
standarderna. Under 2014 vidareutvecklades Easos 
COI‑nätverk, som lanserades året innan: 4 nya nätverk 
inrättades om Irak, Iran, Ryska federationen och 
Afghanistan, utöver de 3 nätverk som inrättades 2013 
(Somalia, Syrien, Pakistan). De 7 nätverken har 115 
deltagare.

(10) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑Practical‑ 
Guide‑Personal‑Interview‑EN.pdf 

(11) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑Practical‑Guide_‑
Evidence‑Assessment.pdf 

3 workshoppar om praktiskt samarbete anordnades 
om Irak, Ukraina och Eritrea, utöver konferensen om 
praktiskt samarbete om Syrien och Irak. Utvecklingen av 
Easos nätverk för specialister främjar harmonisering av 
politik och praxis mellan medlemsstaterna. Information 
om behov och produkter inom COI‑området delas 
och dubbelarbete kan undvikas. Nätverken genomför 
även gemensamma bedömningar av viktiga källor till 
COI, diskuterar specifika asylrelaterade ämnen som 
är relevanta i ursprungsländerna och erbjuder en ram 
för gemensam framtagning av COI och svar på frågor 
om COI. En fullskalig utvärdering av arbetet med 
COI‑nätverken kommer att göras 2015. Under 2014 
publicerade Easo 2 COI‑rapporter om ämnen av särskild 
relevans för fastställande av status i EU: rapporten 
South and Central Somalia – Country Overview (12) och 
COI‑rapporten med titeln Chechnya – Women, Marriage, 
Divorce and Child Custody (13) publicerades i oktober 
2014. Forskare och experter från olika medlemsstater 
deltog i utarbetandet och den kollegiala granskningen. 
Ytterligare en COI‑rapport med titeln Afghanistan – 
Security Situation (14) påbörjades och slutfördes 2015.

När det gäller COI‑metodik anordnades en Easo‑ 
konferens i mars 2014 om COI‑forskning online, där 
experter presenterade nya tekniker och medier för att 
samla in, dela, filtrera och presentera information om 
ursprungsländer.

Som en uppföljning till konferensen publicerade Easo 
i juni 2014 riktlinjer med titeln Tools	and	Tips	for	Online	
COI	Research	(15), som ger en icke‑uttömmande översikt 
över praktiska verktyg och online‑möjligheter för 
COI‑forskare som behöver söka relevant information. 
Dessutom började Easo under 2014 titta på frågor som 
rör COI‑forskning om utsatta personer.

En workshop om COI och HB‑personer (homo‑ och 
bisexuella personer) anordnades som gav COI‑forskare, 
UNHCR och medlemmar av det civila samhällets 
organisationer möjlighet att diskutera utmaningar 
i samband med terminologi, dela erfarenheter av 
att sammanställa och presentera information om 
HB‑personer samt forskningspraxis och kvalitetsverktyg. 
Mötet lockade 25 deltagare, varav 8 kom från 
civilsamhället och akademierna. Efter workshoppen 
inrättades en arbetsgrupp om COI och HB‑personer för 
att utarbeta en praktisk vägledning för COI‑experter 
som forskade om HBT‑personer i ursprungsländer, 
med ordlistor, förteckningar över användbara källor och 
praktiska checklistor. Denna vägledning (16) publicerades 

(12) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/COI‑Report‑Somalia.pdf

(13) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/COI‑Report‑Chechnya.pdf

(14) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Afghanistan‑security‑
situation‑EN.pdf

(15) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Tools‑and‑tips‑for‑online‑
COI‑research2.pdf

(16) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Researching‑the‑ 
situation‑of‑LGB‑in‑countries‑of‑origin‑FINAL‑080515.pdf 

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-EN.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-EN.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Practical-Guide_-Evidence-Assessment.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Practical-Guide_-Evidence-Assessment.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/COI-Report-Somalia.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/COI-Report-Chechnya.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Afghanistan-security-situation-EN.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Afghanistan-security-situation-EN.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Researching-the-situation-of-LGB-in-countries-of-origin-FINAL-080515.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Researching-the-situation-of-LGB-in-countries-of-origin-FINAL-080515.pdf
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2015. Parallellt med arbetet med HBT‑personer har Easo 
varit medlem i den rådgivande gruppen i ett projekt 
lett av Unicef i Nederländerna, Belgien och Sverige 
om COI och barn. Inom detta projekt har en metodik 
utvecklats för landsanalys som är särskilt inriktad på 
barn, och särskild information om barn, ”Child Notices”, 
har utformats för ett antal ursprungsländer. Projektet 
kommer att slutföras 2015.

När det gäller Easos allmänna metodik för COI‑rapporter 
som offentliggjordes 2012 är Easos plan att se över 
och uppdatera dokumentet 2015 med hänsyn till de 
erfarenheter Easo nyligen har haft av att utarbeta olika 
typer av COI‑rapporter.

Under 2014 gjorde Easo betydande framsteg även med 
att uppdatera och vidareutveckla den gemensamma 
COI‑portalen. Portalen byggdes upp av kommissionen, 
som överförde den till Easo 2012. Den ger handläggare av 
asylärenden åtkomst till ett brett urval av COI från en enda 
ingång. 16 100 nya COI‑relaterade dokument länkades 
via portalen, som har 580 aktiva användare. Fyra kurser 
för användare och nationella portaladministratörer 
anordnades från Bulgarien, Grekland, Spanien, Italien, 

Cypern, Portugal  och Slovenien. Vidare anordnades ett 
möte för COI‑portalens rådgivande grupp. Ett förslag 
till modernisering av COI‑portalen för att göra den mer 
användbar utarbetades och godkändes av Easos styrelse 
i december 2014.

På ledningsnivå möttes det strategiska nätverket, som 
består av enhetscheferna för COI eller experter som på 
annat sätt är ansvariga för COI från alla EU+‑länder, i april 
och november 2014, vilket gav strategiska synpunkter 
och återkoppling om Easos COI‑verksamhet och utbyte 
av ledningserfarenheter om COI‑forskning.

Inom ramen för Easos operativa stöd gav Easo 
COI‑relaterat stöd till Italiens nationella asylkommission 
genom att ta fram en teknisk studie för uppgradering 
av det nationella COI‑systemet. Specifikt analysstöd 
gavs med strukturering av befintliga data och förslag 
på kriterier för uppladdning av trovärdig information. 
Vidare tillhandahöll Easo specialiserad utbildning för 
det italienska rättsväsendet om forskningsstandarder 
information om ursprungsland.

Bild	3:	Easos	möte	om	praktiskt	samarbete	om	Eritrea.



14 – Easo årlig allmän  rapport 2014

3.1.4	Easo-specifika	program

3.1.4.1	 Samarbete	med	rättsväsendet

Resultat av Easos arbete med domstolar 2014
3 expertmöten om framtagning av material för 
rättsväsendet
Årlig	konferens	och	avancerad	workshop	för	yrkes-
utvecklingsprogrammet
1	stödverktyg	relaterat	till	artikel	15	c	 i	skydds-
direktivet

För att stödja ett fullständigt och samstämmigt 
genomförande av Ceas tillhandahåller Easo stöd för 
medlemsstaternas domstolar genom att gemensamt 
utarbeta material för yrkesutveckling, främja dialog 
mellan EU‑domstolar och medlemsstaternas domstolar 
samt anordna avancerade workshoppar för ledamöter 
av EU‑ och medlemsstatsdomstolar.

Easo utökade 2014 sitt åtagande till EU‑domstolen, 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 
samt domstolsledamöter från medlemsstater och 
associerade länder för att utveckla en gemensam 
strategi för arbetet med domstolar. För detta ändamål 
har Easo antagit en metodik för att ta fram material 
för yrkesutveckling och stärkt sitt samarbete med 
företrädare för IARLJ (International Association of 
Refugee Law Judges) och Föreningen för europeiska 
förvaltningsdomare (AEAJ). Easo har även stärkt 
förbindelserna med UNHCR, FRA och andra relevanta 
partner, som exempelvis Europeiska nätverket för 
rättslig utbildning (EJTN). Tre expertmöten om material 
för yrkesutveckling om tillämpningen av artikel 15 c i 
skyddsdirektivet anordnades i Malta, utöver den årliga 
konferensen för domstolsledamöter. Easo anordnade 
sin andra avancerade workshop för utveckling av 
yrkesutvecklingsprogrammet i december 2014, 
med 32 deltagare från domstolar. Easo slutförde två 
stödverktyg kopplade till artikel 15 c i skyddsdirektivet: 
”Article 15 (c) QD – A Judicial Analysis” (17) och ”Guidance 
Note for Judicial Trainers on Article 15 (c) QD – 
a Judicial Analysis” (18). Även Easos rådgivande forum 
konsulterades före offentliggörandet och kom med fem 
bidrag.

Inom ramen för sitt operativa stöd till medlemsstater 
som är utsatta för särskilt tryck anordnade Easo också 
särskilda seminarier för företrädare för de bulgariska 
och italienska rättsväsendena.

(17) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Article‑15c‑Qualification‑ 
Directive‑201195EU‑A‑judicial‑analysis.pdf 

(18) https://easo.europe.eu/wp‑content/uploads/Article‑15cQualification‑
Directive‑Judicial‑Trainers‑Guidance‑Note.pdf

3.1.4.2 Verksamhet inom ramen för 
handlingsplanen för underåriga utan medföljande 
vuxen

Easos resultat för underåriga utan medföljande 
vuxen 2014
4	Easo	expertmöten	om	tematiskt	praktiskt	sam-
arbete har anordnats om underåriga utan medföl‑
jande vuxen
Årlig konferens om underåriga utan medföljande 
vuxen
Utvärdering av Easos handbok om åldersbedömning
Nätverk av experter på barnfrågor vidareutvecklat 
En	plattform	för	verksamhet	i	fråga	om	barn	inrättad

Under 2014 fortsatte Easo erbjuda stöd och främja 
praktiskt samarbete mellan medlemsstaterna om frågor 
som rörde underåriga utan medföljande vuxen inom 
ramen för kommissionens handlingsplan för underåriga 
utan medföljande vuxen (2010–2014). Fyra expertmöten 
om tematiskt praktiskt samarbete anordnades under 
året om: familjespårning, barnets bästa inom ramen 
för internationellt skydd, åldersbedömning samt 
familjespårning och barnets bästa i förhållande till 
Dublinförordningen. Som en följd av mötena utvecklades 
nätverket för experter på barnfrågor och Easos plattform 
för verksamhet som rör barn inrättades. Vidare togs 
initiativ till ett praktiskt verktyg för familjespårning som 
förväntas publiceras 2015.

Efter förra årets offentliggörande av EASO	age	assessment	
practice	in	Europe	inleddes en enkät för återkoppling 
om publikationen på Easos webbplats och den första 
utvärderingen av handboken slutfördes. Easo inbjöds att 
presentera handboken på olika tematiska konferenser. 
Den användes även som stöd vid åldersbedömning inom 
ramen för den särskilda stödplanen för Cypern.

Den årliga konferensen om underåriga utan medföljande 
vuxen hölls den 9–10 december 2014, med deltagande 
av 33 företrädare från 17 medlemsstater, kommissionen, 
FRA, UNHCR och 6 organisationer från det civila 
samhället.

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
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3.1.4.3 Människohandel

Easos resultat för människohandel 2014
Årligt expertmöte om praktiskt samarbete om 
människohandel
2 samordningsmöten med EU‑samordnaren för 
kampen mot människohandel
Bidrag	 till	 delrapporten	 om	 genomförandet	 av	
strategin för utrotande av människohandel
Stöd för uppdatering av Cepols program mot 
människohandel

Cheferna för EU:s organ för rättsliga och inrikes frågor 
undertecknade ett gemensamt uttalande den femte 
EU‑dagen mot människohandel där de enades om 
att gemensamt bekämpa människohandel, och inom 
ramen för detta tog Easo en aktiv roll för att stödja en 
samstämmig utveckling av EU:s strategi för att utrota 
människohandel (2012–2016).

Easo deltog i 2 samordningsmöten med kontaktpersoner 
för arbetet mot människohandel som anordnades av 
EU‑samordnaren för kampen mot människohandel vid 
kommissionens direktorat för inrikes frågor. Mötena 
var inriktade på gemensamma åtgärder och enskilda 
aktiviteter som genomfördes av RIF‑byråerna inom 
kampen mot människohandel. Som en följd av dessa 
möten samordnade Easo en rapport om gemensamma 
åtgärder från RIF‑byråerna för att bekämpa männi‑
skohandel. Rapporten omfattar perioden från oktober 
2012 till oktober 2014. Den har fokus på områden där 
RIF‑byråerna har gjort gemensamma insatser för att 
stödja genomförandet av EU:s strategi för utrotande 
av människohandel 2010–2016, i linje med strategins 
fem prioriteringar: identifiera, skydda och hjälpa offer 
för människohandel, bättre förebygga människohandel, 
öka lagföringen av människohandlare, förbättra 
samordningen och samarbetet mellan viktiga aktörer 
liksom den politiska samstämmigheten samt öka 
kunskapen om och effektivt bemöta nya problem som 
rör alla former av människohandel. Rapporten är en 
bilaga till kommissionens Delrapport	om	genomförandet	
av	 EU:s	 strategi	 för	 utrotande	 av	människohandel	
2012–2016. Delrapporten presenterades dagen före 
den åttonde EU‑dagen mot människohandel (den 18 
oktober 2014).

Easo samordnade dessutom en kompletterande rapport 
om individuella åtgärder som utarbetats av RIF‑byråerna 
från oktober 2012 till oktober 2014 för att bekämpa 
människohandel.

Under 2014 bidrog Easo aktivt till uppdateringen av 
Cepols program mot människohandel och anordnade ett 
expertmöte om praktiskt samarbete inom kampen mot 
människohandel med företrädare från 16 EU+‑länder 
och 9 relevanta av det civila samhällets organisationer.

3.1.5	Mottagande

Easos	resultat	inom	området	mottagande	2014
Byggde	upp	synergier	med	EPRA	och	ENARO
Workshop om praktiskt samarbete med bered‑
skapsplaner	för	krissituationer
Utveckling	av	utbildningsmodulen	för	mottagning

Under 2014 började Easo bygga upp sin interna kapacitet 
för att kunna tillhandahålla stöd till medlemsstaterna 
i fråga om mottagningssystem och mottagningsvillkor. 
För detta ändamål utvecklades synergier med rele‑
vanta expertnätverk inom området, bland annat med 
ENARO (European Network of Asylum Reception 
Organisations) och Europeiska plattformen för 
mottagningsbyråer (EPRA). Easo var en av värdarna för 
ENARO:s styrkommittémöte den 3–4 april 2014 med 
22 deltagare som delade bästa praxis om utbildning 
inom området mottagning och om hur mottagningen 
hanteras i krissituationer. Ett Easo‑EPRA‑möte om 
mottagning anordnades även i Malta i juni 2014. 
Vidare anordnade Easo en workshop om praktiskt 
samarbete med beredskapsplanering i krissituationer 
där bland annat möjligheten att dela kapacitet och 
mottagningsresurser diskuterades. Easo började också 
utveckla en särskild utbildningsmodul om mottagning 
som kommer att slutföras 2015. Referensgruppen med 
experter på mottagning från medlemsstaterna och det 
civila samhällets organisationer möttes 3 gånger för att 
diskutera modulens utbildningsmål, målgrupp, struktur 
och innehåll.

3.1.6	Easos	förteckning	över	tillgängliga	
språk

Easo stöder medlemsstaterna med att få tillgång till språk 
i andra medlemsstater via förteckningen över tillgängliga 
språk. Under 2014 gav Easo stöd till Cypern som med 
hjälp av förteckningen kunde utnyttja tolktjänster från 
andra medlemsstater. För 2015 kommer möjligheten 
att undersökas att ta fram ett informationsblad om 
förteckningen för att främja användningen av den.
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3�2 Easos särskilda stöd

3.2.1	Stöd	till	medlemsstater	med	särskilda	
behov

Easos resultat inom särskilt stöd 2014
3	särskilda	stödplaner	för	Bulgarien,	 Italien	och	
Cypern.		
11	åtgärder,	39	experter	utplacerade

Med erfarenheten från föregående år som utgångspunkt 
vidareutvecklade Easo 2014 åtgärder för särskilt stöd 
med asyl‑ och mottagningssystem. Easo gav särskilt 
anpassat stöd till Italien och Cypern baserat på de 
särskilda stödplaner som undertecknades i juli 2013 
respektive juli 2014. Stödet gavs i enlighet med begäran 
från dessa medlemsstater och Easos bedömning 
baserade stödet bland annat på sina analyser med 
användning av EPS.

Inom ramen för den särskilda stödplanen för Italien (19) 
samarbetade Easo och Italien inom ett antal prioriterade 
områden, bland annat insamling och analys av data, 
information om ursprungsland (COI), Dublinsystemet, 
mottagningssystem, kriskapacitet och utbildning av det 
oberoende rättsväsendet. Den särskilda stödplanen 
innebar att Easo tillhandahöll tekniskt och operativt stöd 
för att förstärka Italiens instrument för tillämpning av 
EU:s regelverk på asylområdet. Under 2014 genomfördes 

(19) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑SPP‑Italy‑ 
ELECTR‑SIGNED.pdf 

7 av planens åtgärder med deltagande av 32 experter 
från 14 EU+‑länder. Easo stödde yrkesutveckling 
för de medlemmar av territoriella kommissioner 
som ansvar för att bevilja internationellt skydd. En 
kartläggning av Italiens asyldatasystem genomfördes 
med nationella experter och handläggare från Easo. 
Gapanalys visade på möjliga utvecklingsområden 
där åtgärder skulle kunna vidtas för att säkerställa 
en effektivare datainsamling. Som en uppföljning av 
kartläggningen av det italienska mottagningssystemet 
som Easo gjorde 2013 och baserat på resultaten från 
denna samt på kraven i det omarbetade direktivet 
om mottagningsvillkor definierade Easos experter 
en uppsättning kvalitetsstandarder och mekanismer 
för mottagning. På denna grund utarbetades förslag 
på praktiska riktlinjer för förbättring av de aktuella 
övervakningsverktygen i nära samarbete med de 
italienska myndigheterna.

Samarbetet med UNHCR, ett viktigt verkställande 
organ i Italien, förstärktes fortlöpande, särskilt med 
avseende på vissa aspekter av asylförfarandet och 
mottagningsvillkoren.

Genomförandet av den särskilda stödplanen för 
Cypern (20) inleddes i juli 2014 med stödåtgärderna 
inom området mottagning och öppen inkvartering. En 
behovsbedömning gjordes med avseende på driften 
och förvaltningen av mottagningscentret för sökande 
av internationellt skydd i Kofinou. Easos experter 
utarbetade standardiserade tillvägagångssätt för det 

(20) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑CY‑OP.pdf 

Bild	4:	Deltagare	i	en	Easo-utbildning	i	Grekland.

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-SPP-Italy-ELECTR-SIGNED.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-SPP-Italy-ELECTR-SIGNED.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-CY-OP.pdf
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utökade centret, med förslag för dess struktur, drift och 
förvaltning. När det gällde stödåtgärder för utveckling, 
tillämpning av relevant metodik och utbildning inom 
området åldersbedömning gavs särskild utbildning 
på grekiska för tandläkare utsedda av hälso‑ och 
sjukvårdsministeriet. Under 2014 deltog sammanlagt 
7 experter från 4 medlemsstater i genomförandet av 
4 aktiviteter inom ramen för den särskilda stödplanen 
för Cypern.

En särskild stödplan undertecknades även mellan Easo 
och Bulgariens inrikesminister den 5 december 2014 
med syfte att förbättra och förstärka det bulgariska 
asyl‑ och mottagningssystemet. Planen löper till slutet 
av juni 2016 och bygger på resultatet av den utvärdering 
av Easos verksamhetsplan för Bulgarien som gjordes 
i september 2014 (se avsnitt 3.3).

Slutligen gjorde Easo under 2014 ansträngningar att 
stärka sin ram för att tillhandahålla särskilt stöd till 
medlemsstaterna. I detta sammanhang vidareutveck‑
lade Easo standardiserade förfaranden, inrättade ett 
övervaknings‑ och utvärderingssystem och tog fram 
ett verktyg för operativ kommunikation.

En utbrytningssession vid plenarmötet 2014 för Easos 
rådgivande forum ägnades åt att diskutera verktyg och 
metoder för att förstärka det civila samhällets bidrag till 
genomförandet av Easos verksamhetsplaner/särskilda 
stödplaner.

3�2�2 Omplacering

Easos mål är att främja, underlätta och samordna utbyte 
av information och bästa praxis om omplacering inom 
EU. Inom ramen för detta deltog Easo 2014 i det årliga 
forum för omplacering som anordnas av kommissionen 
och uppdaterade rapporten om utvärdering av 
omplacering inom EU från Malta (21).

3�2�3 Arbetsgruppen för 
Medelhavsområdet

Easos resultat inom arbetsgruppen för Medel‑
havsområdet 2014
Pilotprojekt om informationsinsamling om feno‑
menet	hjälp	under	asylhandläggningen
6	pilotprojekt	om	gemensam	handläggning

Arbetsgruppen för Medelhavsområdet inrättades 
omedelbart efter tragedin utanför Lampedusas kust 
i oktober 2013, när ett fartyg med flera hundra migranter 
sjönk och över 300 människor dog. För att undersöka 
vilka konkreta åtgärder som skulle kunna vidtas när 
det gällde detta problem sammanförde arbetsgruppen 

(21) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EUREMA‑fact‑finding‑ 
report‑EASO11.pdf 

experter från alla medlemsstater, kommissionen, 
Europeiska utrikestjänsten (EEAS), Easo, Frontex, 
Europol, FRA och Emsa. På grundval av diskussionerna 
antog kommissionen ett meddelande (COM(2013) 869 
final) (22) den 4 december 2013 och en handlingsplan. 
Olika åtgärder har utarbetas av arbetsgruppen, inklusive 
8 öronmärkta för Easo.

Inom ramen för handlingsplanen enligt kommissionens 
meddelande om arbetsgruppen för Medelhavsområdet 
engagerade sig Easo tillsammans med Frontex, Europol 
och Eurojust i ett gemensamt pilotprojekt om fenomenet 
hjälp till personer som söker internationellt skydd. 
Syftet med pilotprojektet var att få fram anonyma data 
från den information som lämnades i ansökningar om 
internationellt skydd om vilka vägar som tagits och vilka 
förhållanden den sökande hade utsatts för, som en del 
av den normala intervjuprocessen. Denna information 
erhölls vid ett lämpligt skede under asylprocessen och i 
linje med nuvarande praxis i värdmedlemsstaten i syfte 
att uppnå en bättre helhetsbild än genom frivilliga 
avlastningssamtal efter ankomsten. Två medlemsstater 
deltog i pilotprojektet: Italien och Malta. Aggregerade 
och anonymiserade data som insamlades av respektive 
behöriga nationella myndigheter från sökande som 
anlände på samma båt till Italien och Malta i september 
och oktober 2014 överlämnades till Easo. Den viktigaste 
slutsatsen var att metodiken för det gemensamma 
pilotprojektet gav ny kunskap om fenomenet hjälp 
till personer som söker internationellt skydd (särskilt 
i Europa) och skapade en systematisk datasamling som 
kan användas för långsiktig strategisk analys. Strategin 
har potential att ge mer och bättre information om 
fenomenet. Som nästa steg kommer Easo att föreslå att 
pilotprojektet genomförs i 2 medlemsstater som inte 
ligger vid EU:s yttre gränser och att det genomförs en 
gång till i Italien och Malta.

Inom ramen för arbetsgruppen för Medelhavsområdet 
genomförde Easo också 6 pilotprojekt för preliminär 
gemensam handläggning. Målet var att pröva element 
i arbetsflödet och processerna i asylförfarandet och 
mottagningen som kan utföras gemensamt av olika 
medlemsstater och stödjas av Easos stödteam för 
handläggning (experter från Easo och medlemsstaterna) 
inom parametrarna för EU:s regelverk på asylområdet. 
Pilotprojekten utvecklades inom områdena underåriga 
utan medföljande vuxen, information om ursprungsland 
(COI), Dublin, registrering och ärendehantering, 
bedömning av utsatthet; 11 medlemsstater deltog 
aktivt i de gemensamma handläggningsaktiviteterna. 
Utveckling av en andra generation mer komplexa 
aktiviteter för gemensam handläggning inleddes i slutet 

(22) http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/what‑is‑new/news/news/
docs/20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_
mediterranean_en.pdf 

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EUREMA-fact-finding-report-EASO11.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EUREMA-fact-finding-report-EASO11.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_mediterranean_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_mediterranean_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_mediterranean_en.pdf
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av 2014 efter presentationen för Easos styrelse av de 
tekniska rapporterna om pilotprojekten om preliminär 
gemensam handläggning.

Resultaten från de slutförda pilotprojekten om gemensam 
handläggning visar att det faktiskt finns aspekter av 
asylförfarandet som kan genomföras gemensamt. 
Slutsatsen av analysen av de preliminära pilotprojekten 
var att konceptet med gemensam handläggning är 
lovande även om det finns vissa utmaningar, främst på 
grund av nationell lagstiftning. Detta betonar ännu en 
gång behovet av fler och bredare pilotprojekt med flera 
sammanhängande steg av asylförfarandet. I samband 
med de preliminära pilotprojekten upplevde många 
tjänstemän i medlemsstaterna en ny nivå av förtroende 
när de fick tillgång till andra medlemsstaters faktiska 
ärendebelastning. Insikten om att de utmaningar en 
handläggare eller beslutsfattare ställs inför faktiskt är 
desamma i andra medlemsstater skapade en känsla av 
solidaritet på en mycket konkret nivå som bör förstärkas 
ytterligare.

3�3 Easos krisstöd
Under 2014 vidareutvecklade Easo sin verksamhet för 
att stödja medlemsstater som är utsatta för särskilt 
tryck i sina asyl‑ och mottagningssystem, särskilt 
genom stöd till Bulgarien och Grekland och genom att 
stärka Easos kapacitet att reagera snabbt och effektivt 
i krissituationer.

3�3�1 Verksamhetsplan för Grekland

Easos resultat 2014 för verksamhetsplanen för 
Grekland
Genomförande av verksamhetsplanens fas II för 
Grekland 
11	 asylstödteam,	 4	 kurser	 för	 utbildare	 och	 4	
studiebesök
Utarbetande av en särskild stödplan för Grekland

Easo har gett Grekland krisstöd sedan april 2011. Med 
stödet från Easo och andra intressenter har Grekland 
tagit konkreta steg mot att inrätta ett modernt asyl‑ 
och mottagningssystem som ger skydd för dem 
som behöver det. Grekland har inrättat såväl ett 
asylförfarande i första och andra instans som ett nytt 
mottagningssystem, men Easo har gett fortsatt stöd 
för kapacitetsuppbyggnad och konsolidering under 
2014 genom olika stödverksamheter. Utbildning inom 
området mottagning, nya bestämmelser i Dublin 
III‑förordningen, stöd och kapacitetsuppbyggnad 
för utnyttjande av EU‑finansiering, delning av bästa 
praxis med andra medlemsstater har varit en del 
av det huvudsakliga stödet inom ramen för Easos 
verksamhetsplan II för Grekland (23). Verksamhetsplan 
II avslutades i december 2014.

(23) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑OP‑II‑Greece.pdf 

Bild	5:	Easos	verksamhetsplan	för	Bulgarien	skrivs	under.

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-OP-II-Greece.pdf
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11 asylstödteam utplacerades med 12 experter från 9 
medlemsstater, 4 kurser för utbildare genomfördes med 
deltagande från grekiska handläggare av asylärenden 
med moduler inom Easos utbildningsprogram och 4 
studiebesök gjordes i olika medlemsstater. Sammanlagt 
7 av planens åtgärder genomfördes.

I juli 2014 genomförde Easo en preliminär bedömning av  
genomförandet av verksamhetsplanen (24). Diskussioner 
om fortsatt stöd och dess karaktär efter 2014 inleddes 
mellan Easo och de grekiska behöriga myndigheterna.

3.3.2	Verksamhetsplan	för	Bulgarien

Easos resultat 2014 för verksamhetsplanen för 
Bulgarien
Genomförande av verksamhetsplanens fas II för 
Bulgarien
17	åtgärder	och	59	experter	utplacerade
Utarbetande	av	en	särskild	stödplan	för	Bulgarien

Inom ramen för Easos verksamhetsplan för Bulgarien (25), 
som undertecknades den 17 oktober 2013, gav Easo 
tekniskt och operativt stöd till Bulgarien fram till slutet 
av september 2014. Planens syfte var att hjälpa Bulgarien 
hantera det ökade inflödet av sökande samtidigt som 
landets asyl‑ och mottagningssystem förbättrades inom 
ramen för införandet av de instrument som ingår i Ceas.

Easos åtgärder för att stödja Bulgarien var indelade 
i tre kategorier: operativt stöd, institutionellt stöd och 
horisontellt stöd. Ett högnivåuppdrag med besök av 
experter från medlemsstaterna och Easo genomfördes 
i Bulgarien från den 17 till 21 februari 2014 för en 
delbedömning av Easos stöd, och som en följd av detta 
besök offentliggjordes en rapport den 26 februari 
2014. Rapporten betonade att Easos operativa stöd till 
Bulgarien bidrog till betydande framsteg, bland annat 
optimering och påskyndande av arbetsflödet med 
registreringen och handläggningen av de asylsökande. 
Bulgarien har gjort stora framsteg med att öka sin 
mottagningskapacitet (till en total kapacitet på 5 940 
bäddar) och förbättra villkoren.

I september 2014 genomförde ett team med experter 
från medlemsstaterna med stöd av handläggare från 
Bulgarien och Easo den slutliga utvärderingen av Easos 
verksamhetsplan för Bulgarien. Syftet var att bedöma 
resultatet av Easos stöd (1 november 2013–30 september 
2014), särskilt inom registrering av asylsökande, 
handläggning av asylsökande och mottagningskapacitet. 
För att ytterligare förbättra och förstärka Bulgariens 
asyl‑ och mottagningssystem undertecknade Easo och 

( 2 4)   h t t p s : //e a s o . e u r o p a . e u / w p ‑ c o n t e n t /u p l o a d s / I n t e r i m ‑ 
Assessment‑Greece.pdf 

( 2 5) ht tps://eas o.eur o p a .eu/w p ‑ c o ntent /up l o a d s/O p er at in g‑ 
Plan‑Bulgaria‑SIGNED.pdf 

Bulgarien en särskild stödplan (26) för Bulgarien den 5 
december 2014. Planen kommer att löpa fram till slutet 
av juni 2016.

3.3.3	Beredskap	för	krisstöd

Easos resultat för krisberedskap 2014
238	medlemmar	i	reserven	för	asylinsatser
2 möten för kontaktpunkterna för reserven för 
asylinsatser
6	workshoppar	om	praktiskt	samarbete

För att vidareutveckla sin kapacitet när det gäller att 
reagera snabbt i krissituationer och på medlems‑
staternas begäranden om stöd gjordes betydande 
ansträngningar 2014 att stärka reserven för asylinsatser. 
Easo uppdaterade expertpoolen, som består av 238 
experter som ska göras tillgängliga av medlemsstaterna, 
höll kommunikationslinjerna öppna med de nationella 
kontaktpunkterna för reserven för asylinsatser om alla 
frågor som rör asylstödteamen och gav fortlöpande 
bistånd i alla frågor som rörde villkoren för utplaceringen 
av dessa team. Två möten hölls med de nationella 
kontaktpunkterna för reserven för asylinsatser för 
diskussion om olika aspekter och verktyg som är 
relevanta för utplaceringen av experter, bland annat 
en broschyr för deltagande i operativt stöd och ett 
informationspaket för utvalda experter att dela före 
uppdrag. En diskussion fördes också om ytterligare 
verksamhet som Easo skulle kunna utföra för att öka 
deltagandet från experterna i reserven för asylinsatser, 
och man enades om en ändring av Easos profiler för 
reserven. Utveckling av ett återkopplingssystem för Easo 
och nationella myndigheter inleddes.

Dessutom anordnades workshoppar om praktiskt 
samarbete inom beredskapsplanering i krissituationer, 
gemensam handläggning, operativ kommunikation, 
EU‑finansiering och förberedelse av ett Easo‑expo med 
IKT‑system som stöd för asylförfarandet, som planeras 
för 2015.

(26) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/SSP‑BG‑2014‑12‑03.pdf 

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Interim-Assessment-Greece.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Interim-Assessment-Greece.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Operating-Plan-Bulgaria-SIGNED.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Operating-Plan-Bulgaria-SIGNED.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/SSP-BG-2014-12-03.pdf
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3.4	 Easos	informations-	och	
analysstöd
Easos	resultat	inom	informations-	och	analysstöd	
2014
Inrättade	ett	frågesystem	för	Easo
Ett	informations-	och	dokumentationssystem	är	
under utveckling
Årsrapport	om	asylsituationen	i	EU	2013
Fas	II	av	systemet	för	tidig	varning	och	beredskap	
12	månatliga	 trend-	och	analysrapporter	och	3	
kvartalsrapporter 
7	särskilda	rapporter	
2 möten med gruppen för tillhandahållande av 
statistik	

I linje med sitt mandat spelar Easo en viktig roll för 
att samla in och utbyta relevant information om 
handläggningen av asylärenden och asylkapaciteten 
i EU+‑länderna. Om Ceas ska fungera effektivt måste 
trender identifieras och behoven förutses hos 
medlemsstater som skulle kunna utsättas för särskilt 
tryck.

Den omarbetade Dublin III‑förordningen ger Easo 
ytterligare möjligheter när det gäller informations‑ och 
analysstöd. Enligt artikel 33 i förordningen spelar Easo 
en viktig roll i en ”mekanism för tidig varning, beredskap 
och krishantering” på asylområdet. Easos system för 

varning och beredskap (EPS) försöker ge en korrekt bild 
av aktuella och sannolika framtida flöden av ansökningar 
om internationellt skydd till EU och av medlemsstaternas 
kapacitet att hantera dem i enlighet med regelverket på 
asylområdet.

3.4.1	 Informations-	och	
dokumentationssystem

Easo började 2014 utveckla en kombination av informa‑
tionshanteringssystem och databas – informations‑ 
och dokumentationssystemet (IDS) – i form av ett 
it‑verktyg som ger en detaljerad och aktuell översikt 
över Ceas praktiska funktion. IDS kommer att fylla en 
lucka i det aktuella dokumentationsscenariot för asyl 
och mottagning, som kännetecknas av att en stor 
mängd information, som ofta inte är lätt jämförbar eller 
lättillgänglig, produceras av olika källor.

IDS är tänkt att bli ett sökbart bibliotek som ger 
heltäckande översikter över hur varje viktigt steg av 
asylprocessen genomförs i enskilda EU+‑länder. De 
viktiga stegen är bland annat: tillgång till förfarandet, 
ansökan om internationellt skydd, Dublinförfaranden, 
fastställandet i första instans, fastställandet i andra 
instans, mottagning och förvar, återvändande och 
innehåll i skydd/integration. Planen är att ett IDS‑nätverk 
av experter från medlemsstaterna ska validera 
informationen i IDS och regelbundet uppdatera den så 
att användarna kan konsultera, jämföra och analysera 
asylpraxis i EU.

Bild	6:	Easos	publikationer.
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Easo satte 2014 upp en pilotversion av IDS och 
presenterade konceptet för Easos styrelse och det 
civila samhället vid rådgivande forumets plenarmöte 
i december 2014.

Som en reaktion på de växande behov som 
rapporterades av medlemsstaterna inrättade Easo i juli 
2014 ett frågesystem som EU+‑länder kan använda för 
att posta skriftliga frågor och snabbt få svar om praktiska 
aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet 
(Ceas) och andra aspekter av asylpolitik och praxis 
i EU+. Under den sex månader långa pilotfasen för 
Easos frågesystem inkom flera frågor, inklusive vissa 
från stödkontoret självt. Den information som samlas 
via frågesystemet kommer att överföras till IDS för att 
främja interna synergier och en samstämmig hantering 
av kunskap.

3.4.2	Årsrapport	om	asylsituationen	i	EU	
2013

Easo offentliggjorde 2014 sin tredje årliga referens‑
rapport: Easos årsrapport om asylsituationen i EU 
2013 (27). Rapporten gav en heltäckande bild av 
asylsituationen i EU genom att granska begäranden 
om internationellt skydd till EU, analysera data om 
ansökningar och beslut samt fokusera på de viktigaste 
ursprungsländerna för dem som sökt internationellt 
skydd. Rapporten var särskilt inriktad på tre asylflöden 
som betonar de stora skillnaderna mellan asylsökande 
i EU: Syrien, Ryska federationen och länderna i västra 
Balkan.

Rapporten tar också upp större förändringar av 
EU‑politik/nationell politik, lagstiftning och rätts‑
praxis. Under 2013 märktes särskilt antagandet 
av EU:s regelverk inom asylområdet i juni, 
inklusive omarbetade versioner av direktiv om 
mottagningsvillkor, direktivet om asylförfaranden, 
Dublin‑förordningen och Eurodac‑förordningen, vilket 
slutförde översynsprocessen (eftersom ett omarbetat 
skyddsdirektiv antogs 2011).

Inom ramen för förordning (EG) nr 862/2007 var 
Eurostat primär källa för de statistiska data som används 
för årsrapporten. För att säkerställa data av hög kvalitet 
upprätthåller Easo kontakt med Eurostat när det 
gäller efterlevnad, påminnelser och samstämmighet 
mellan de dataset som offentliggörs på stödkontorets 
webbplats. Data som samlas in av Easo genom 
EPS‑datainsamlingssystemet ger ytterligare information 
att använda i rapporten som stöd för befintlig analys och 
för att förstärka de statistiska referenserna i de tematiska 
avsnitten. Dessutom har ca 40 intressenter, inklusive 28 
medlemsstater, UNHCR och 15 av det civila samhällets 
organisationer lämnat underlag för rapporten.

(27) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑AR‑final1.pdf 

Årsrapporten antogs av Easos styrelse den 26 maj 
2014 och presenterades för allmänheten i Bryssel den 
7 juli under en konferens med ca 100 deltagare från 
medlemsstaterna och det civila samhället. För att främja 
en bred spridning översattes rapporten till 5 språk (EN, 
FR, ES, DE, IT).

3.4.3	Systemet	för	tidig	varning	och	
beredskap (EPS)

I mars 2014 lanserade Easo fas II av sitt system för tidig 
varning och beredskap. EPS‑datainsamlingen är inriktad 
på asylprocessens första instans och samlar data under 
fyra indikatorer (sökande, återkallade ansökningar, 
beslut och oavslutade ärenden). 30 EU+‑länder lämnar 
regelbundet data om den föregående månaden inom 
två veckor. EPS‑datainsamlingen är en betydande 
prestation med tanke på de nationella asylsystemens 
organisatoriska skillnader och de stora skillnaderna inom 
EU när det gäller insamling och rapportering. Sedan 
fas II‑indikatorerna infördes har Easo kunnat införa ny 
information i sina vanliga analysprodukter och snabbt 
tillhandahålla månatliga analyser till EU+‑länderna och 
kommissionen.

Enligt den överenskomna processen planeras EPS 
att gå vidare steg för steg i faser. I november 2014 
genomförde Easo en enkät med medlemmar av 
gruppen för tillhandahållande av statistik (GPS) om 
möjliga ytterligare indikatorer och uppdelningar att 
ta med i nästa insamlingsfas, fas III. På grundval av 
enkäten identifierades möjliga indikatorer i fråga om 
förfarande, mottagning, Dublin och återvändande. 
Dessa diskuterades vid styrelsemötet i december.

Easo utfärdade 2014 12 månatliga trendanalysrapporter, 
3 kvartalsrapporter (28) och 7 särskilda rapporter (dvs. 
tidiga varningsmeddelanden, situationsuppdateringar 
och konsekvensbedömningar). Dessa dokument var 
säkerhetsklassificerade på nivån RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED och riktade sig till styrelseledamöterna, 
men Easo lämnade också 10 bidrag om de senaste 
asyltrenderna till Easos nyhetsbrev, ett offentligt 
dokument med stor spridning.

Olika möten anordnades med GPS‑medlemmarna, 
Dublin‑rådgivningsgruppen och intrainstitutionella 
partner inom EU till GPS. Vidare deltog Easo i Eurostats 
arbetsgrupp för migrationsstatistik och stärkte sitt 
samarbete med andra RIF‑byråer, främst Frontex 
och eu‑LISA för att dela data och statistisk analys. 
Easos samarbete med Frontex inom datadelning och 
gemensam analys stärktes 2014. Därigenom delar 
Frontex och Easo nu sina månatliga trendanalyser 
och håller videokonferenser varje vecka för att utbyta 
relevant information om blandade migrationsflöden 

(28) https://easo.europa.eu/asylum‑trends‑analysis/quarterly‑report/ 

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-AR-final1.pdf
https://easo.europa.eu/asylum-trends-analysis/quarterly-report/
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till EU. Samarbetet har fortsatt inom mekanismen 
för uppföljning av viseringsliberaliseringen, bidrag till 
Frontex årliga riskbedömning och Easos årsrapport om 
asylsituationen i EU samt ett antal särskilda rapporter 
om tredjeländer som begärts av kommissionen.

När det gäller Easos verksamhet tillhandahölls tekniskt 
stöd med insamling och hantering av data till Bulgarien, 
Italien och Cypern.

3.5	 Easos	stöd	till	tredjeländer
Easos	resultat	inom	stöd	till	tredjeländer
Kartläggning	av	vidarebosättningscyklerna	i	EU+
10	åtgärder	 inom	ENPI-projektet	med	Marocko,	
Tunisien och Jordanien
Nätverket	för	den	externa	dimensionen	inrättades

De interna och externa dimensionerna inom migrations‑ 
och asylområdet är nära sammanlänkade. Migration 
och asyl kan inte hanteras effektivt utan hänsyn till 
samarbetet med tredjeländer. Easos stöd till tredjeland 
är i linje med Easos strategi för externa åtgärder (29), 
som följer EU:s övergripande politik och prioriteringar 
för yttre förbindelser, främst den övergripande strategin 
för migration och rörlighet (GAMM), den europeiska 
grannskapspolitiken (EGP) och EU:s utvidgningsstrategi.

3.5.1	Vidarebosättning

Inom området vidarebosättning strävar Easo efter att fylla 
en samordnande funktion för utbyte av information och 
bästa praxis mellan medlemsstaterna, i nära samarbete 
med UNHCR och IOM. I linje med detta mål slutförde 
Easo 2014 en kartläggning av vidarebosättningscykeln 
i EU+‑länderna, och resultaten diskuterades vid ett möte 
som hölls i november som en del av Easos verksamhet 
inom den externa dimensionen.

Easo deltog aktivt i 2 av mötena för kärngruppen för Syrien, 
i den årliga trepartskonferensen om vidarebosättning 
och arbetsgruppen, i ERN‑styrgruppens möten och i det 
årliga forum för vidarebosättning och omplacering som 
anordnas av kommissionen. 3 scenarier utarbetades för 
ett Easo‑pilotprojekt om utplacering av EU:s experter på 
vidarebosättning för den syriska flyktingkrisen.

3�5�2 Den externa dimensionen och 
kapacitetsuppbyggnad	i	tredjeländer

Easos arbete med genomförandet av Ceas externa 
dimension samordnas inom ramen för Easos strategi 
för externa åtgärder. I linje med denna strategi 

(29) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑External‑ 
Action‑Strategy.pdf 

engagerade sig Easo i ett projekt finansierat av det 
europeiska grannskaps‑ och partnerinstrumentet (ENPI) 
i samband med Jordaniens deltagande i Easos arbete 
samt Tunisiens och Marockos deltagande i Easos och 
Frontex arbete. Processen inleddes den 1 mars 2014 
och kommer att pågå i 18 månader. Den bidrar till 
en bättre förståelse av Easos och Frontex funktion, 
verksamhet och aktiviteter samt medlemsstaternas 
roll. Projektet innebär att Jordaniens, Marockos och 
Tunisiens behov av tekniskt stöd bedöms och beskrivs, 
samt att man avgör hur lämpliga Easos och Frontex 
verktyg är för eventuell anpassning. Målgrupperna 
för verksamheten inom projektet är asylmyndigheter 
och gränsförvaltningsmyndigheter, som båda har 
operativt ansvar (inklusive utrikesministerierna, 
inrikesministerierna och justitieministerierna) samt 
de som utför stödverksamhet (som exempelvis infor‑
mationsutbyte, kapacitetsuppbyggnad, internationellt 
samarbete och juridisk verksamhet).

ENPI‑projektet är det första initiativ där Easo tar sig an den 
externa dimensionen av det gemensamma europeiska 
asylsystemet. Detta sker tillsammans med länder med 
vilka EU har ingått ett partnerskap för rörlighet. Fältbesök 
till Jordanien, Marocko och Tunisien gjordes i mars, april 
och juni 2014, där företrädare för Easo träffade relevanta 
intressenter och myndigheter. Sammanlagt 10 åtgärder 
inom ENPI‑projektet genomfördes 2014, bland annat 2 
studiebesök för handläggare från Tunisien och Jordanien 
till Sverige, Österrike och Tjeckien samt 2 tematiska 
seminarier i Marocko om påskyndade vid förfaranden 
på flygplatser och vid överklaganden. Handläggare från 
de tre målländerna deltog i Easos regionala utbildning 
i november 2014, där kärnutbildningsmodulerna 
inkludering och bevisvärdering gavs. Ett antal viktiga 
Easo‑ och Frontex‑publikationer samt en av Easos 
utbildningsmoduler översattes till franska och arabiska.

Dessutom inrättade Easo 2014 sitt nätverk för den 
externa dimensionen för att samordna kommunikation 
och dela information med medlemsstaterna, kom‑
missionen, Europeiska utrikestjänsten samt relevanta 
RIF‑byråer och internationella organisationer. 
Nätverkets medlemmar samlades till en workshop 
i november med fokus på Easo‑instrument för att 
stödja kapacitetsuppbyggnad i relevanta tredjeländer. 
Dialogen mellan relevanta intressenter stärktes och 
indata samordnades för framtagning av regionala 
utvecklings‑ och skyddsprogram i Nordafrika.

Enligt sitt mandat för den externa dimensionen 
anordnade Easo också en regional utbildning i Istanbul 
i december 2014 där kärnmodulerna inkludering och 
intervjutekniker gavs. Utbildningen lockade deltagare 
från många olika länder, bland annat från ENPI‑projektet 
men även från Libanon, västra Balkan, Turkiet och 
Ukraina. Slutligen inleddes behovsbedömningar 
i geografiska målområden (dvs. västra Balkan och 
NEP‑regionen).

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-External-Action-Strategy.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-External-Action-Strategy.pdf
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4. Easos ram och nätverk

4.1	 Styrelsen

Easos	styrelse	i	siffror	2014
3	styrelsemöten	hölls
5 programplaneringsdokument antogs

Styrelsen är Easos organ för planering och övervakning. 
Under 2014 bestod den av 31 ledamöter och 
observatörer (en från varje medlemsstat, utom 
Danmark, som bjuds in som observatör vid mötena, 
två ledamöter från kommissionen och en ledamot utan 
rösträtt från UNHCR). Dessutom bjöds företrädarna 
för de associerade länderna (Island, Liechtenstein, 
Norge och Schweiz) in att delta som observatörer vid 
styrelsemötena. Även Frontex bjöds in att delta vid 
relevanta delar av styrelsemötena, i synnerhet i fråga 
om asylsituationen i EU och EU:s system för tidig varning 
och beredskap.

3 styrelsemöten anordnades i maj, september och 
december 2014. FN:s Höge flyktingkommissarie talade 
vid styrelsemötet i september.

Under 2014 antog styrelsen följande dokument och 
beslut:

— Det fleråriga arbetsprogrammet 2016–2018.

— Arbetsprogrammet 2015.

— Den fleråriga personalpolitiska planen 2016–2018.

— Easos budget 2015.

— Den årliga verksamhetsrapporten för 2013.

— Årsrapporten om asylsituationen i EU 2013.

— Styrelsebeslut nr 21 av den 26 maj 2014 om 
skolavgifter för barn som går i en privat/internationell 
skola i Malta och Easos bidrag för att stödja deras 
integration i närsamhället.

— Styrelsebeslut nr 22 av den 26 juni 2014 om antagande 
av ett yttrande om Easos slutliga räkenskaper 2013.

— Styrelsebeslut nr 23 av den 1 december 2014 
om antagande av genomförandebestämmelser för 
tjänsteföreskrifterna.

Under 2014 gjorde Easo särskilda ansträngningar att 
främja värdefull och konstruktiv diskussion under 
styrelsemötena. Easo anordnade brainstorming för 
utbyte av synpunkter på den praktiska hanteringen av 
Ceas.

Styrelsen fick regelbundna uppdateringar om 
asylsituationen i EU+. Trender, utmaningar och bästa 
praxis diskuterades bland ledamöter och företrädare.

Styrelsen diskuterade framstegen med genomförandet 
av verksamheten inom arbetsgruppen för Medel‑
havsområdet och Easos stödåtgärder till Bulgarien, 
Grekland, Italien och Cypern. Särskild uppmärksamhet 
ägnades åt utbildning och yrkesutveckling samt till 
COI och utvecklingen av COI‑portalen. När det gäller 
EPS diskuterade styrelsen genomförandet av fas II av 
processen och tog emot månads‑ och kvartalsrapporter 
om asyl. Slutligen godkände Easos styrelse stödkontorets 
egen kommunikationsstrategi och utsåg ledamöter 
till styrkommittén för den externa utvärderingen av 
Easo. Styrelsen fick regelbundna uppdateringar om hur 
utvärderingen framskred.

Bild	7:	Easos	styrelse.
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4�2 Samarbete med 
kommissionen,	rådet	och	
Europaparlamentet
Resultat	för	Easos	samarbete	med	EU-institutionerna	
2014
Regelbundna möten med kommissionen
2 högnivåbesök anordnades med rådet och 
kommissionen
10 möten med Europeiska rådet
3	möten	med	gemensamma	kontaktkommittén

Som oberoende EU‑organ agerar Easo inom ramen 
för EU:s politik och institutionella ram. Under 2014 
överlämnade Easo till Europaparlamentet, Europeiska 
unionens råd och kommissionen bland annat sitt årliga 
arbetsprogram, sin årsrapport om asylsituationen i EU, 
sin årliga verksamhetsrapport, sina slutliga räkenskaper 
samt en inventeringsrapport om situationen i Bulgarien. 
Dessutom överlämnade Easo sitt bidrag till de fleråriga 
RIF‑riktlinjerna till EU‑institutionerna.

Regelbundna bilaterala möten har anordnats mel‑
lan Easo och kommissionen på olika nivåer. Det 
strukturerade samarbetet med kommissionen fortsatte 
i och med att denna är formell ledamot av Easos styrelse. 
Kommissionären för inrikes frågor, Cecilia Malmström, 
besökte Easo i september för att diskutera dels Easos 
resultat och de framsteg som har gjorts med att 
förbättra tillämpningen av det gemensamma europeiska 
asylsystemet, dels de senaste asyltrenderna.

Relationerna mellan Easo och generaldirektoratet för 
inrikes och rättsliga frågor utvecklades ytterligare. 
Easo samarbetade nära med generaldirektoratet om 
förvaltning samt om politiska och operativa frågor. 
Dessutom samarbetade Easo nära med kommissionen 
om att organisera gemensamma och angränsande 
möten med kontaktkommittéerna om skyddsdirektivet, 
direktivet om asylförfaranden och Dublinreglerna.

Easo samordnade också tillsammans med kommissionen 
och europeiska migrationsnätverket (EMN) processerna 
för att utarbeta respektive årsrapporter om asyl. Under 
2014 deltog Easo regelbundet i EMN‑styrkommitténs 
möten och de nationella kontaktpunkternas möten.

Easo fördjupade även sitt samarbete med andra 
generaldirektorat och avdelningar inom kommissionen 
under 2014, bland annat GD Utveckling och samarbete – 
EuropeAid och Europeiska utrikestjänsten i fråga om 
Easos strategi för externa åtgärder och genomförandet 
av ENPI‑projektet, samt med Eurostat i fråga om 
insamling av data om asyl. Ett regelbundet samarbete 
i budget‑ och finansfrågor samt personalfrågor 
utvecklades under 2014 med GD Budget respektive GD 
Personal och säkerhet.

När det gäller Europeiska unionens råd deltog Easo under 
de grekiska och italienska ordförandeskapen i 4 möten 
med ministerrådet (rättsliga och inrikes frågor) och 6 
möten med Strategiska kommittén för invandring, gränser 
och asyl (SCIFA) samt i högnivåarbetsgruppsmöten. Easo 
bidrog i synnerhet till diskussionerna om asylsituationen 
i EU, med särskilt fokus på Syrien och Medelhavsområdet, 
EU:s handlingsplan om migrationstryck, gemensam 
handläggning av ansökningar om internationellt 
skydd och åtgärder inom ramen för arbetsgruppen 
för Medelhavsområdet. Slutligen stod Easo värd för 
ett högnivåbesök av en delegation från Europeiska 
unionens råd under ledning av Rafael Fernandez‑Pita, 
generaldirektör vid rådet (rättsliga och inrikes frågor).

När det gäller Europaparlamentet deltog Easo i flera 
av CONT:s och LIBE:s sammanträden (budgetutskottet 
respektive utskottet för medborgerliga fri‑ och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor), 
överlämnade faktablad om trender och analyser samt 
presenterade Easos årsrapport om asylsituationen 
i EU och den årliga verksamhetsrapporten för 2013. 
Dessutom anordnade Easo i juni en informationsdag 
om stödkontoret hos Europaparlamentet i Bryssel där 
man delade ut informationsmaterial om sin verksamhet.
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4�3 Samarbete med UNHCR 
och	andra	internationella	
organisationer
Resultat för Easos samarbete med UNHCR och andra 
internationella	organisationer	2014
Högnivåmöte	med	FN:s	Höge	flyktingkommissarie
Bilateralt	möte	med	Förenta	nationernas	särskilda	
rapportör	om	migranters	mänskliga	rättigheter
Regelbundet deltagande i GDISC‑ och IGC‑möten

Vid fullgörandet av sina uppgifter samarbetade Easo 
under 2014 nära med FN:s flyktingkommissariat 
(UNHCR) och med andra relevanta internationella 
och mellanstatliga organisationer. Easo och UNHCR 
undertecknade 2013 ett samarbetsavtal som stärkte 
samarbetet inom alla områden som omfattas 
av Easo‑förordningen. Under 2014 omfattade 
samarbetet med UNHCR främst områdena utbildning, 
kvalitetsprocesser, trender och analys, underåriga utan 
medföljande vuxen, vidarebosättning, den externa 
dimensionen av Ceas, särskilt stöd och krisstöd. Ett 
högnivåmöte med FN:s Höge flyktingkommissarie 
António Guterres hölls i september 2014, och 

i augusti 2014 stod Easo värd för ett samtal på högsta 
ledningsnivå. UNHCR deltog i möten för Easos styrelse 
som ledamot utan rösträtt och delade ut faktablad. 
Vidare deltog UNHCR:s permanenta sambandskontor 
i Malta aktivt i Easos verksamhet under året och deltog 
i över 30 möten och workshoppar.

Ett bilateralt möte mellan FN:s särskilda rapportör om 
migranters mänskliga rättigheter (UNSRM), François 
Crépeau, och Easo ägde rum i december 2014 vid hans 
landsbesök i Malta. Easo delade information om sitt 
arbete och gav en översikt över nya asyltrender och 
statistik i EU+.

Easo höll också nära kontakt med andra relevanta 
internationella och mellanstatliga organisationer som 
arbetar med frågor som har beröring med asylområdet, 
exempelvis Europarådet, GDISC (General Directors 
of Immigration Services), IGC (Intergovernmental 
Consultations on Migration, Asylum and Refugees) och 
Internationella organisationen för migration (IOM). Easo 
utbytte regelbundet synpunkter med Europarådet och 
IOM och bidrog till deras arbete. När det gäller GDISC 
deltog Easo i deras styrgruppsmöten, konferenser 
och workshoppar. Ramen för samarbetet mellan IGC 

Figur 2: Easos nätverk av intressenter�
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och Easo utgjordes av en skriftväxling; därutöver har 
Easo regelbundet deltagit i IGC:s arbetsgrupper och 
verkställande direktören deltog i hela IGC‑rundan.

4�4 Samarbete med associerade 
länder
Resultat för Easos samarbete med associerade 
länder 2014
Preliminär	tillämpning	av	Norges	samarbetsavtal	
med Easo

Europeiska unionens råds beslut 2014/301/EU om 
ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet 
mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge 
om villkoren för Konungariket Norges deltagande 
i Europeiska stödkontoret för asylfrågor antogs i maj 
2014. Mellan augusti och september möttes företrädare 
från Norge och Easo två gånger i Malta och Oslo för att 
slutföra praktiska detaljer i samband med avtalet, som 
preliminärt är tillämpligt från och med mars 2014. Ett 
ekonomiskt bidrag från Norge inkluderades i Easos 
budget och norska handläggare deltog aktivt i aktiviteter 
som anordnades av Easo.

Rådets beslut 2014/344/EU om ingående av avtalet 
mellan Europeiska unionen och Liechtenstein om 
villkoren för Liechtensteins deltagande i Europeiska 
stödkontoret för asylfrågor antogs också i maj 2014.

Arbetet med samarbetsavtalen med övriga associerade 
länder (Island och Schweiz) inleddes 2013 och är nu 
i olika faser av förhandlings‑ och ratificeringsprocessen.

4�5 Samarbete med EU‑organ
Easos	samarbete	med	EU-organ	under	2014	i	siffror
3 kontaktgruppsmöten med RIF‑organen anordnades
Möte	med	cheferna	för	RIF-byråerna	anordnades
Möte	med	RIF-byråernas	pressekreterare	och	kom-
munikationsansvariga	anordnades
Samarbetsavtal undertecknades med eu‑LISA
Deltagande i 4 möten med EU‑organens nätverk

Easo tog 2014 över ordförandeskapet för nätverket 
för organ på området rättsliga och inrikes frågor 
(RIF‑byråerna). Under året har RIF‑byråerna inriktat sin 
bilaterala och multilaterala verksamhet på två nivåer: 
å ena sidan strategiskt och horisontellt samarbete, 
å andra sidan operativt samarbete. Både kommissionen 
(med såväl GD Migration och inrikesfrågor som GD 
Rättsliga frågor som partnergeneraldirektorat) och 
Europeiska utrikestjänsten (EEAS) har varit intensivt 
involverade och deltagit aktivt i det arbete RIF‑byråernas 
nätverk har utfört.

Under 2014 har RIF‑byråerna haft permanent formella 
och informella kontakter och hållit regelbundna möten 

Bild	8:	Plenarmöte	för	det	rådgivande	forumet.
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om sina verksamheter. För att stärka sitt övergripande 
samarbete och samordningskanalerna ytterligare 
sammankallade RIF‑byråernas kontaktgrupp tre 
möten på Easos huvudkontor i Malta i januari, april 
och september. Dessutom anordnade Easo ett möte 
för RIF‑byråernas chefer i november. Ett betydande 
antal aktiviteter har planerats och genomförts under 
året inom RIF‑byråernas nätverk. Easo anordnade 
ett expertmöte om människohandel, ett möte för 
utbildningssamordning samt ett möte för pressekreterare 
och kommunikationsansvariga på organ för rättsliga och 
inrikes frågor med deltagande av RIF‑byråerna.

På strategisk nivå samarbetade Easo nära med RIF‑
byråernas nätverk om att utarbeta ett gemensamt 
dokument (30) som antogs av Europeiska rådet i juni 
2014. Dokumentet identifierar övergripande frågor 
av gemensamt intresse och hur samarbetet mellan 
organen kan bidra till ett effektivt genomförande av de 
strategiska riktlinjerna för rättslig och operativ planering 
inför kommande år inom området rättsliga och inrikes 
frågor. Easo samordnade utarbetandet av slutrapporten 
om RIF‑byråernas samarbete 2014. Rapporten 
presenterades för ständiga kommittén för operativt 
samarbete i frågor som rör den inre säkerheten (COSI) 
i december av Easos verkställande direktör och delades 
med Europaparlamentet och kommissionen.

Easo och eu‑LISA undertecknade den 4 november 2014 
ett arbetsavtal (31) för att stärka samarbetet mellan två 
organ som båda är verksamma inom området rättsliga 
och inrikes frågor.

Inom ramen för det bredare nätverket med decen‑
traliserade EU‑organ deltog Easo aktivt under 2014 
i 4 möten med förvaltningscheferna och cheferna för 
myndigheterna och bidrog till olika samråd och enkäter.

4.6	 Rådgivande	forumet
Easos resultat för det rådgivande forumet 2014
4 fokuserade samrådsgrupper skapades
70	organisationer	rådfrågades
En	och	en	halv	dags	plenarmöte	hölls	i	Bryssel	med	
tematisk	konferens
100 bidrag togs emot från det civila samhället
En konferens anordnades för att presentera 
årsrapporten	om	asylsituationen	i	EU	2013

Det finns många och varierande organisationer från 
det civila samhället som verkar inom asylområdet på 
lokal, regional, nationell, europeisk och internationell 

(30) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/20141105‑HoAgencies‑
Joint‑statement‑FINAL.pdf

(31) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Working‑arrangement‑
EASO‑eu‑LISA.pdf

nivå. Dessa organisationer spelar i sina olika former 
och funktioner en viktig roll i debatten om och 
genomförandet av asylpolitik och asylpraxis, både 
på nationell nivå och EU‑nivå. Organisationerna har 
dessutom gjort en viktig insats genom att stödja rättvisa 
och korrekta asylförfaranden, i synnerhet genom 
att föra vissa fall till EU‑domstolen och Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna. Under året 
har Easo även utvecklat en tvåvägsdialog med det civila 
samhället parallellt med sin verksamhet. Under 2014 
inrättades 3 fokuserade samrådsgrupper och över 70 
organisationer från det civila samhället rådfrågades om 
viktiga Easo‑dokument, inklusive arbetsprogrammet 
för 2015, årsrapporten om asylsituationen i EU 2013, 
utbildningsmaterial, kvalitetsverktyg och COI‑rapporter. 
Årsrapporten presenterades för allmänheten i Bryssel 
den 7 juli i samband med en konferens med ca 100 
deltagare från det civila samhället. Verkställande 
direktören publicerade 2014 en öppen inbjudan på 
Easos webbplats till medlemmar i rådgivande forumet 
om att lämna information om arbete de utfört under 
året som enligt deras mening bidrog till genomförandet 
av Ceas på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.

Easo tog hänsyn till alla relevanta bidrag från det civila 
samhället. Easo höll plenarmötet för det rådgivande 
forumet (32) i Bryssel i december 2014. Syftet med mötet 
var att gå igenom erfarenheterna från det gångna året 
av att samarbeta med det civila samhället, identifiera 
lärdomar och öronmärka områden för framtida 
samarbete. Över 100 deltagare som representerade 
ca 60 olika organisationer registrerade sig för mötet 
2014. Utöver de vanliga fokuserade diskussionerna om 
det civila samhällets engagemang i de olika områden 
av Easos arbete inkluderade mötet 2014 en tematisk 
heldagskonferens med över 20 talare med fokus på 
beredskapsplanering, medlemsstaternas svar på flödet 
av asylsökande från Eritrea, olika skyddsstatus som 
beviljats sökande från Syrien och användning av artikel 
15 i skyddsdirektivet (om förutsättningarna för subsidiärt 
skydd). Deltagarna uttryckte sin tillfredsställelse med 
aktiviteten och efterfrågade mer samverkan mellan Easo 
och det civila samhället.

(32) https://easo.europa.eu/easo‑consultative‑forum/report‑of‑the‑ 
4th‑consultative‑forum‑plenary‑meeting/

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/20141105-HoAgencies-Joint-statement-FINAL.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/20141105-HoAgencies-Joint-statement-FINAL.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Working-arrangement-EASO-eu-LISA.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Working-arrangement-EASO-eu-LISA.pdf
https://easo.europa.eu/easo-consultative-forum/report-of-the-4th-consultative-forum-plenary-meeting/
https://easo.europa.eu/easo-consultative-forum/report-of-the-4th-consultative-forum-plenary-meeting/
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5. Easos organisation

5�1 Resursförvaltning
Under 2014 ledde den verkställande direktören Easos 
interna organisation och biträddes av ett verkställande 
kontor, räkenskapsföraren och cheferna för följande fyra 
enheter och centrum:
• Enheten för allmänna frågor och administration 

(GAAU)
• Centrumet för information, dokumentation och 

analys (CIDA)
• Centrumet för operativt stöd (COS)
• Centrumet för utbildning, kvalitet och sakkunskap 

(CTQE)

Under 2014 sammanträdde den verkställande direk‑
tören och de fyra enhets‑/centrumcheferna varje 
vecka vid ett möte i förvaltningsgruppen för att se över 
utvecklingen av Easos verksamheter och organisation 
samt diskutera kommande verksamheter. Dessa möten 

kompletterades med tematiska ledningsmöten om 
viktigt horisontellt innehåll i samband med frågor som 
rörde organisationen.

Oaktat den detaljerade informationen i den kon‑
soliderade årliga verksamhetsrapporten för 2014 
såg situationen i fråga om personal och budget 
ut på följande sätt 2014. Easo hade 79 anställda 
i slutet av 2014, däribland 34 administratörer, 14 
assistenter, 19 kontraktsanställda och 12 utplacerade 
nationella experter. I slutet av 2014 fanns 23 av 
EU‑medlemsstaternas nationaliteter representerade 
i Easo. Easo slutförde 25 rekryteringsförfaranden, 
men flera uttagningsprov i 2014 års tjänsteförteckning 
avslutades inte förrän i början av det följande året. 
Könsbalansen inom Easo såg ut på följande sätt: 47 
kvinnliga anställda (59 %) och 32 manliga (41 %). Den 
personalkommitté som utsågs i september 2013 utförde 
regelbundet sin verksamhet i enlighet med sitt mandat.

År 2014 genomförde Easo sin första årliga personal‑
utvärdering. Den första utvärderingsrapporten 

Figur	3:	Easos	organisationsdiagram.
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omfattade som ett undantag året 2012 tillsammans 
med 2013 för personal som hade varit anställda under 
dessa år. Efter utvärderingen kommer den första 
omklassificeringen att äga rum 2015 eftersom vissa 
tillfälligt anställda och kontraktsanställda har rekryterats 
från och med andra halvåret 2011 och därför kan 
befordras till en högre grad. De regler och förfaranden 
som tillämpas av Easo följer relevanta bestämmelser 
i tjänsteföreskrifterna, dvs. artiklarna 43 och 45, samt 
artiklarna 15, 54 och 87 i anställningsvillkoren för övriga 
anställda.

Styrelsen antog den 26 maj 2014 ett beslut om att 
Easo skulle bidra till skolavgifter för barn som går i en 
privat/internationell skola i Malta för att stödja deras 
integration i närsamhället. Enligt beslutet ska personal 
vars barn går i dessa skolor få tillräckligt ekonomiskt 
stöd, med hänsyn tagen även till utveckling av en 
hållbar strategi med en balans mellan det ekonomiska 
stödet till den årliga skolavgiften och Easos kostnader. 
Flera kulturella och sociala evenemang för personalen, 
inklusive 8 tematiska verksamheter, anordnades av Easo 
2014. Syftet var att hålla Easos personal informerad om 
viktiga frågor och sammansvetsa personalen.

När det gäller budgeten och dess genomförande 
utgjordes Easos budget 2014 av ca 15,6 miljoner euro 
i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndigan‑
den, inklusive öronmärkt finansiering av ENPI‑projektet 
och det ekonomiska bidraget från Norge. En översyn av 
budgeten gjordes efter halva tiden och en i slutet av året. 
Två budgetändringar antogs 2014.

Easo stärkte planering, övervakning och rapportering 
ytterligare i fråga om upphandlings‑ och avtalsprocesser. 
Upphandlingsplanen för 2014 genomfördes, 5 öppna 
upphandlingsförfaranden stöddes, 5 anbud under 
60 000 euro, 83 förhandlade upphandlingsförfaranden 
genomfördes under 15 000 euro, 2 exceptionella 
förhandlade förfaranden. Sammanlagt gavs 2 200 råd 
relaterade till upphandling och konstant uppföljning 
tillhandahölls.

På området informations‑ och kommunikationsteknik 
(IKT) förbättrades IKT‑infrastrukturen för att stödja den 
operativa verksamheten, framför allt i fråga om systemet 
för tidig varning och beredskap, den gemensamma 
COI‑portalen och informationsspridning. 20 IKT‑projekt 
genomfördes, en styrningsplan för projektledning 
antogs och IKT‑strategin planerades. Infrastrukturen 
för katastrofplanering slutfördes och är klar att flyttas 
till eu‑LISA.

I linje med rekommendationerna från tjänsten 
för internrevision och revisionsrätten införde och 
vidareutvecklade Easo sina interna kontroller 
i enlighet med de interna kontrollstandarder 
som antogs i november 2012. Utöver revisionen 
av årsredovisningen överlämnade tjänsten för 
internrevision en revisionsrapport om Easos operativa 

verksamhet 2014, och en åtgärdsplan för att genomföra 
rekommendationerna i rapporten utarbetades. 
Hänvisningar för dessa verksamheter finns i avsnitt 1 
i del II av denna årliga verksamhetsrapport.

5�2 Intern och extern 
kommunikation
På området intern och extern kommunikation 
gjorde Easo viktiga framsteg 2014 med målet att bli 
mer uppsökande och rationalisera spridningen av 
information. Resultatet blev att antalet abonnenter på 
nyhetsbrevet ökade med 78 %, Easos närvaro i pressen 
fördubblades och besöken på Easos webbplats ökade 
med 30 % jämfört med 2013. En kommunikationsstrategi 
antogs av styrelsen i juni 2014 och Easo gav ut 20 
pressmeddelanden och 10 nummer av sitt nyhetsbrev, 
genomförde 2 presskonferenser och gav 15 intervjuer. 
Dagliga pressutdrag och daglig pressövervakning 
gjordes. Easo hanterade sin info‑brevlåda effektivt och 
besvarade 600 e‑postförfrågningar. Ett meddelande 
med information om den kommande veckan skickades 
ut till personalen varje vecka från och med mars, 
och den interna intranätportalen upprättades. Nya 
kommunikationskanaler på sociala medier utvecklades 
med hjälp av Facebook och YouTube. Easo undertecknade 
2014 ett nytt fyraårigt ramavtal för uppgradering, 
underhåll och värdskap för webbplatsen.

Easo stärkte sitt förhållande till strategiska personer 
inom relevanta mediaorganisationer. Dessutom 
anordnades ett möte för kommunikationsansvariga 
och en EU‑omfattande Easo‑informationsdag hölls den 
19 juni i alla medlemsstater och i Europaparlamentet.

Under 2014 publicerades 34 publikationer, bland 
annat programplaneringsdokument, rapporter, 
utbildningsmaterial, handböcker och broschyrer av Easo 
i linje med dess visuella identitet. Produktionen av en 
Easo‑företagsvideo (33) inleddes och avslutades i början 
av 2015. Även varor distribuerades.

När det gäller dokumenthantering godkändes 
klassificerings‑ och bevarandesystemet för administra‑
tiva handlingar och en dokumenthanteringspolicy 
utarbetades.

Fem anmälningar enligt artikel 25 i förordning (EG) nr 
45/2001 mottogs och tre förhandskontroller lämnades 
till europeiska datatillsynsmannen (artikel 27 i förordning 
(EG) nr 45/2001). Översynen av behandlingar av 
personuppgifter och registret över behandlingar (artikel 
26 i förordning (EG) nr 45/2001) uppdaterades. En stadga 
utarbetades för uppgiftsskyddsombudet och nyanställd 
personal fick sin första utbildning i uppgiftsskydd.

(33) https://easo.europa.eu/download/75282/

https://easo.europa.eu/download/75282/
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Easos säkerhetspolicy godkändes i juni och säkerhetsför‑
farandet för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade 
dokument slutfördes.

5�3 Extern utvärdering av Easo
Enligt artikel 46 i Easo‑förordningen ska Easo beställa 
en oberoende extern utvärdering av sina resultat. Det 
övergripande målet för utvärderingen är att bedöma 
Easos mervärde för EU, påverkan, effektivitet och 
arbetspraxis under dess första verksamhetsår med 
avseende på genomförandet av dess mandat och 
därigenom genomförandet av Ceas, inklusive det nya 
lagstiftningspaketet för asylområdet. Den oberoende 
utvärderingen kommer att omfatta perioden juni 2011–
juni 2014.

Easos styrelse utsåg två av sina ledamöter att delta 
i styrgruppen tillsammans med två Easo‑anställda. Efter 

att villkoren antagits och tillämpligt upphandlingsförfa‑
rande genomförts tilldelades Ernst&Young kontraktet 
i oktober 2014.

Ett startmöte om utvärderingen ägde rum i Malta den 20 
oktober 2014 och en inledande rapport överlämnades 
av leverantören i december. Datainsamlingsfasen 
inleddes med att deltaga som observatör i styrelsemötet 
och det rådgivande forumets plenarmöte i december 
samt skrivbordsgranskning. Metoder för datainsamling 
utvecklades för att en enkät med Easos viktigaste 
intressenter skulle kunna inledas. Planen var att göra 
semistrukturerade intervjuer och utveckla fokuserade 
fallstudier. Datainsamlingsfasen kommer att fortsätta 
under första terminen 2015. Leverantören förväntas 
överlämna slutrapporten senast juli 2015.

Bild	9:	Easos	informationsdag	i	Belgien.
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6. Bilagor

6.1	 Budgetutnyttjande	och	ekonomisk	rapport
Tabell	1:	2014	års	budgetutnyttjande	av	åtagandebemyndiganden.

Åtagandebemyndiganden
Budgetav‑

delning Finansieringskälla Gällande budget 
(EUR)

Gällande budget‑
utnyttjande (EUR)

Återstående 
belopp (EUR) Kvot (%)

Avdelning 1

C1 6 130 000,00 5 650 007,36 479 992,64 92,17 %
C4 1 454,12 1 115,63 338,49 76,72 %
C5 447,45 447,45 0,00 100,00 %
C8 149 606,18 78 579,70 71 026,48 52,52 %
R0 100 000,00 6 000,00 94 000,00 6,00 %

Avdelning 1 6 381 507,75 5 736 150,14 645 357,61 89,89 %

Avdelning 2

C1 2 509 844,94 2 185 386,17 324 458,77 87,07 %
C5 29 045,91 29 045,91 0,00 100,00 %
C8 540 269,20 464 878,50 75 390,70 86,05 %
R0 235 349,36 43 569,59 191 779,77 18,51 %

Avdelning 2 3 314 509,41 2 722 880,17 591 629,24 82,15 %

Avdelning 3
C1 6 027 000,00  4 585 582,71  1 441 417,29  76,08 %
C4 12 496,32 1 020,12 11 476,20 8,16 %
C8 1 922 539,53  1 559 682,69  362 856,84  81,13 %

Avdelning 3 7 962 035,85 6 146 285,52 1 815 750,33 77,19 %
Avdelning 4 R0 661 780,21 614 645,40 47 134,81 92,88 %
Avdelning 4 661 780,21 614 645,40 47 134,81 92,88 %
Totala	åtagandebemyndiganden 18 319 833,22 15 219 961,23 3 099 871,99 83,08 %
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Tabell	2:	2014	års	budgetutnyttjande	av	betalningsbemyndiganden.

Betalningsbemyndiganden
Budgetav‑

delning Finansieringskälla Gällande budget 
(EUR)

Gällande budget‑
utnyttjande (EUR)

Återstående  
belopp (EUR) Kvot (%)

Avdelning 1

C1 6 130 000,00 5 432 167,53 697 832,47 88,62 %
C4 1 454,12 1 115,63 338,49 76,72 %
C5 447,45 447,45 0,00 100,00 %
C8 149 606,18 78 579,70 71 026,48 52,52 %
R0 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 %

Avdelning 1 6 381 507,75 5 512 310,31 869 197,44 86,38 %

Avdelning 2

C1 2 509 844,94 1 576 537,73 933 307,21 62,81 %
C5 29 045,91 29 045,91 0,00 100,00 %
C8 540 269,20 464 878,50 75 390,70 86,05 %
R0 235 349,36 0,00 235 349,36 0,00 %

Avdelning 2 3 314 509,41 2 070 462,14 1 244 047,27 62,47 %

Avdelning 3
C1 6 027 000,00 3 453 372,96 2 573 627,04 57,30 %
C4 12 496,32 11 514,45 981,87 92,14 %

Avdelning 3 6 039 496,32 3 464 887,41 2 574 608,91 57,37 %
Avdelning 4 R0 661 780,21 254 105,23 407 674,98 38,40 %
Avdelning 4 661 780,21 254 105,23 407 674,98 38,40 %
Totala	betalnings	bemyndiganden 16 397 293,69 11 301 765,09 5 095 528,60 68,92 %
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(32) Inklusive brev med erbjudanden.

6.2	 Fördelning	av	Easos	personal	den	31	december	2014

Tjänstegrupp och lönegrad

2014
Godkända enligt EU:s budget Tillsatta	den	31.12.2014

Handläggare Tillfälliga 
tjänster Fasta tjänster Tillfälliga 

tjänster
AD	16 0 0 0 0
AD 15 0 0 0 0
AD 14 0 1 0 1
AD 13 0 0 0 0
AD 12 0 0 0 0
AD 11 0 1 0 0
AD 10 0 4 0 3
AD	9 0 4 0 4
AD	8 0 8 0 8
AD	7 0 9 0 9
AD	6 0 3 0 3
AD 5 0 7 0 6
Totalt AD 0 37 0 34
AST 11 0 0 0 0
AST 10 0 0 0 0
AST	9 0 0 0 0
AST	8 0 0 0 0
AST	7 0 0 0 0
AST	6 0 0 0 0
AST 5 0 0 0 0
AST 4 0 2 0 2
AST 3 0 6 0 6
AST 2 0 1 0 1
AST 1 0 5 0 5
Totalt AST 0 14 0 14
TOTALT 0 51 0 48 (32)
TOTALSUMMA 51 48

Nationella	
experter

Godkända 2014 Rekryterade	
per den 
31�12�2014

Summa 14 12

Kontraktsan‑
ställd personal Godkända 2014

Rekryterade	
per den 
31�12�2014

FG IV 8 7
FG III 8 8
FG II 3 2
FG I 2 2
Summa 21 19 (33)

(33) Idem.
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Nationellt belopp för Easo (data t.o.m. 31.12.2014)
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6.3	 Easo-publikationer	2014
Titel Språk
10	nummer	av	Easos	nyhetsbrev EN
Easos	kommunikationsplan	2014 EN
Easos	kommunikationsstrategi	2014 EN
Easos arbetsprogram 2015 Alla EU‑språk
Flerårigt	arbetsprogram	2014–2016 EN
Easo 
Årlig verksamhetsrapport 2013

Alla EU‑språk

Easo-rapport	om	asylsituationen	i	EU	2013 EN,	FR,	ES,	DE,	IT
Broschyr	om	RIF-byråer	 EN
Easos strategi för externa åtgärder EN
12	nummer	av	den	månatliga	trendanalysrapporten EN
Easo-broschyr	2014 Alla	 EU-språk,	

arabiska
4	nummer	av	de	kvartalsvisa	asylrapporterna EN
Easos utbildningsprogram� Handbok för utbildningsmodulen om det gemensamma 
europeiska	asylsystemet

EN

Easos utbildningsprogram EN
Inventeringsrapport	om	asylsituationen	i	Bulgarien EN
Gemensam	bedömning	av	utvalda	medlemsstaters	beredskap	inför	ett	möjligt	inflöde	av	
personer från Ukraina

EN

Kvalitetsmatrisrapport:	Behörighet EN
Bedömning	av	möjlig	inverkan	av	en	framtida	liberalisering	av	viseringsbestämmelserna	för	
georgiska	medborgare	på	migration	och	säkerhet

EN

Easo-broschyr EN
Easos verksamhetsplan för Grekland: Interimsbedömning av genomförandet EN
Kvalitetsmatrisrapport:	Bevisbedömning	(skyddad	version) EN
Kvalitetsmatrisrapport:	Personlig	intervju	(skyddad	version) EN
Kvalitetsmatrisrapport:	Behörighet	(skyddad	version) EN
Easos utbildningsprogram� Handbok för utbildningsmodulen om inkludering EN
Easos	utbildningsprogram –	Handbok	för	utbildningsmodulen	om	intervjuteknik EN
Villkor för Easos utbildnings‑ och expertpool EN
Praktisk	vägledning	från	Easo:	Personlig	intervju EN
Artikel	15	c	i	skyddsdirektivet	(2011/95/EU)	En	rättslig	analys EN
Praktisk	vägledning	från	Easo:	Verktyg	och	tips	för	COI-forskning	online EN
Easos COI‑rapport om Somalia: Landsöversikt EN,	SK
Easos	COI-rapport	om	Tjetjenien:	Kvinnor,	äktenskap,	skilsmässa	och	vårdnad	om	barn EN,	IT,	FR,	DE,	PL
Uppdatering om Irak EN
Uppdatering om Ukraina EN
Uppdatering om Eritrea EN
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