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Saīsinājumu saraksts
AIP Patvēruma reakcijas rezerves saraksts
AMIF Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds
AST Patvēruma atbalsta grupa
ATCR Ikgadējās trīspusējās konsultācijās pārmitināšanas jautājumos
EASO Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
Eiropols  Eiropas Policijas birojs
EKP EASO kontaktpunkti
EKPI Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments
EMAS Ārkārtas palīdzības dotāciju shēma
EMN REG Eiropas Migrācijas tīkla Atgriešanas ekspertu grupa
EMT Eiropas migrācijas tīkls
EPAM Eiropas NVO platforma patvēruma un migrācijas jautājumos
EPRA Eiropas uzņemšanas iestāžu platforma
EPS Agrīnās brīdināšanas un gatavības sistēma
ERIN Eiropas Reintegrācijas instrumenta tīkls
ES Eiropas Savienība
ES+ ES dalībvalstis un asociētās valstis
ESAO Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
EU-FRANK Projekts par pārmitināšanas un bēgļu uzņemšanas atvieglošanu, apmainoties ar jaunām 

zināšanām
eu-LISA Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesisku-

ma telpā
Eurojust Eiropas Tiesu sadarbības vienība
FRA Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Frontex Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
HOP Karsto punktu operatīvais plāns
HROP Karsto punktu pārcelšanas operatīvais plāns
IARLJ Starptautiskā Bēgļu tiesību tiesnešu asociācija
IAS Iekšējās revīzijas dienests
IDS Informācijas un dokumentācijas sistēma
IOM Starptautiskā Migrācijas organizācija
IPA Pirmspievienošanās palīdzības instruments
IPCR Integrētie krīzes situāciju politiskās reaģēšanas mehānismi
ISAA Integrētie situācijas apzināšanās un analīzes ziņojumi
IVI Izcelsmes valsts informācija
JRC Kopīgais pētniecības centrs
KEPS Kopēja Eiropas patvēruma sistēma
LAL Pieejamo valodu saraksts
MedIVI Izcelsmes valsts medicīniskā informācija
NCPA Kopējā portāla valsts administrators
NJTB Valstu tiesiskās apmācības struktūras
NVO Nevalstiska organizācija
OVT Izcelsmes verificēšanas rīks
PSO Pilsoniskās sabiedrības organizācija
QIEE Patvēruma sistēmu kvalitātes iniciatīva Austrumeiropā un Dienvidkaukāzā
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RDPP NA Reģionālās attīstības un aizsardzības programmas – Ziemeļāfrika
SNG Statistikas nodrošināšanas grupa
SSP Īpašā atbalsta plāns
TI Tieslietas un iekšlietas
UNHCR Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs
VKP Valsts kontaktpunkts
WB Rietumbalkāni
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Priekšvārds
José	Carreira, EASO izpilddirektors

EASO vēsturē 2016. gads ir bijis pagrieziena punkts un arī 
viens no pārbaudījumiem bagātākajiem gadiem.

Pēc EASO regulas stāšanās spēkā 2010. gada 19. jūni-
jā aģentūra sāka darbu 2011. gada 1. februārī. Kopš tā 
laika 2016. gadā EASO darbojas jau piecus gadus. Mēs 
neapšaubāmi varam atzīmēt aģentūras sasniegumus 
šajos pirmajos gados, zinot, ka EASO pienākumi tuvākajā 
laikā ievērojami mainīsies un birojs tiks pārveidots par 
pilntiesīgu aģentūru.

Mani personīgi 2016. gadā iecēla par EASO jauno izpild-
direktoru, un šajā gadā mēs esam pieredzējuši svarīgus 
notikumus. ES un Turcijas paziņojuma parakstīšana 
18. martā, daudzi Tieslietu un iekšlietu padomes se-
cinājumi, Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojums, 
kurā izklāstītas prioritātes kopējās Eiropas patvēruma 
sistēmas pilnveidei, kā arī Komisijas 2016. gada 4. maija 
priekšlikumi par jaunu ES patvēruma aģentūru, Dubli-
nas sistēmas reformu un Eurodac sistēmas grozījumiem 
un 2016. gada 13. jūlija priekšlikumi par Patvēruma 

procedūru, Kvalificēšanas un Uzņemšanas nosacījumu 
direktīvas reformu ir notikumi, kuru dēļ EASO atrodas 
ar patvērumu saistītu pasākumu priekšplānā.

Jauni un paplašināti pienākumi nes līdzi jaunus izaici-
nājumus. Operatīvā līmenī EASO ir ļoti aktīvi atbalstījis 
dalībvalstis, jo īpaši Grieķiju un Itāliju, palīdzot mazināt 
dalībvalstu patvēruma procedūru nepieredzēto un pa-
stāvīgo noslogojumu. EASO klātbūtnes nodrošināšana 
karstajos punktos, piedaloties ES+ valstu ekspertiem, ir 
prasījusi kompleksu loģistikas plānošanu un ātras piegā-
des, lai sāktu un efektīvi īstenotu operācijas uz vietas. 
Šā uzdevuma izpildi ir apgrūtinājuši sarežģītie apstākļi, 
kādos mūsu darbiniekiem un ekspertiem nākas strādāt. 
Turklāt EASO nav bijis nodrošināts vajadzīgais dalībval-
stu ekspertu skaits, lai karstajos punktos izvērstu pilna 
mēroga operācijas.

EASO galveno biroju Maltā 7. novembrī apmeklēja mig-
rācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris	Avramo-
poulos. Komisārs pateicās par nozīmīgo darbu, ko EASO 
veic uz vietas Itālijā un Grieķijā, atzīmējot, ka aģentūrai 

Komisārs Avramopoulos EASO apmeklējuma laikā. 2016. gada 7. novembris.

Jūtos gandarīts, redzot, ka šai aģentūrai, kas ir cieši iesaistīta ES atbildes pasākumos uz pašreizējām migrācijas problē-
mām, ļoti īsā laikā ir izdevies kļūt par vienu no galvenajiem dalībniekiem ES ārkārtas pārvietošanas mehānisma un ES 
un Turcijas paziņojuma īstenošanā.
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ļoti īsā laikā ir izdevies kļūt par vienu no galvenajiem 
dalībniekiem ES ārkārtas pārvietošanas mehānisma un 
ES un Turcijas paziņojuma īstenošanā.

Lai gan operatīvā darbība ir bijusi intensīva, EASO ir guvis 
labus rezultātus arī citās pamatdarbības jomās – infor-
mācijas un analīzes, pastāvīgā atbalsta un horizontālo 
pasākumu jomā.

Aģentūras panākumu ķīla ir EASO ieinteresētās perso-
nas. Visu 2016. gadu mēs esam cieši sadarbojušies ar 
valdi, dalībvalstīm, Eiropas Parlamentu, Padomi, Komi-
siju, ES tieslietu un iekšlietu aģentūrām, nevalstiskajām 
organizācijām un pilsonisko sabiedrību. Vairāk nekā 
200 dalībnieku no 35 ES+ valstīm un trešām valstīm 
piedalījās EASO konsultatīvā foruma sestajā ikgadējā 
plenārsēdē, kas notika 2016. gada 28. un 29. novembrī 

Atēnās un nodrošināja forumu dialogam pilnīgas līdz-
dalības formātā.

EASO organizācijas līmenī Wolfgang	Taucher 2016. gadā 
tika atkārtoti ievēlēts par EASO valdes priekšsēdētāju 
uz otru trīs gadu termiņu. Lai EASO pielāgotu jaunajiem 
uzdevumiem un sagatavotu jaunu pienākumu pildīšanai, 
2016. gada vidū tika sākta aģentūras reorganizācija. Aug-
stākās vadības grupas nostiprināšanā būtiska nozīme ir 
bijusi jaunu departamentu vadītāju iecelšanai, kurus 
atbalsta nodaļu un sektoru vadītāji. Līdz ar EASO biroju 
atvēršanu Romā un Atēnās, lai atrastos tuvāk karsta-
jiem punktiem, palielinās EASO nozīme visā ES. Tomēr 
aģentūras galvenā vērtība ir EASO darbinieki, kuru skaits 
galvenajā birojā, reģionālajos birojos un karstajos punk-
tos turpina pieaugt, un es viņiem pateicos par to, ka 
2016. gads ir bijis aģentūrai veiksmīgs.

Komisāra Avramopoulos tikšanās ar EASO darbiniekiem. 2016. gada 7. novembris.
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1. Ievads
EASO misija

EASO ir neatkarīgs kompetences centrs patvēruma 
jautājumos, kura misija ir sniegt ieguldījumu kopējās 
Eiropas patvēruma sistēmas īstenošanā un attīstībā, 
nodrošinot atbalstu, kā arī atvieglojot, koordinējot un 
stiprinot ES+ valstu praktisko sadarbību.

EASO principi

Īstenojot savu misiju, EASO ievēro šādus principus:
• sniedz visaptverošu un laicīgu atbalstu pieprasītājām 

dalībvalstīm;
• veicina dalībvalstu patvēruma un uzņemšanas sistē-

mu kvalitāti un efektivitāti;
• darbojas kā neatkarīgs un objektīvs kompetences 

centrs;
• nodrošina precīzus un aktuālus datus, analīzi un no-

vērtējumus ar patvērumu saistītos jautājumos;
• atbalsta dalībvalstis, tām uzņemoties pienākumus 

patvēruma jomā un apliecinot solidaritāti ar dalīb-
valstīm, kuru patvēruma sistēmas ir noslogotas;

• atvieglo un veicina kopīgus un vienotus praktiskās sa-
darbības pasākumus patvēruma jomā, tā sekmējot 
savstarpēju uzticēšanos dalībvalstu starpā;

• sniedz ES politikas veidotājiem ar pierādījumiem pa-
matotu informāciju par patvērumu;

• sadarbojas ar ES iestādēm, ES aģentūrām un struk-
tūrām, trešām valstīm, starptautiskām organizācijām 
un pilsonisko sabiedrību.

EASO gada pārskata ziņojums

Gada pārskata ziņojumā ir aprakstīti aģentūras sasnie-
gumi 2016. gadā, un tas ir sagatavots saskaņā ar EASO 
regulas 29. panta 1. punkta c) apakšpunktu (1). Ziņojumu 
pieņem EASO valde, un tas ne vēlāk kā līdz 2017. gada 
15. jūnijam ir jānosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Komisijai, tostarp Iekšējās revīzijas dienestam un Revī-
zijas palātai. Gada pārskata ziņojums ir publisks doku-
ments, un to tulko visās oficiālajās ES valodās.

Saskaņā ar 12. panta 1. punktu un 29. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu EASO sagatavo atsevišķu gada ziņojumu 
par situāciju patvēruma jomā Eiropas Savienībā un to 
publisko.

EASO darbinieki ar kādu no ģimenēm nometnē 
Grieķijā.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regula (ES) 
Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, OV L 132, 
29.5.2010., 11. lpp.
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2. Situācijas apraksts – norises 2016. gadā
Augstais starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesnie-
dzēju skaits ES+ valstīs 2016. gadā saglabājās, noslogojot 
vairāku dalībvalstu patvēruma un uzņemšanas sistēmas. 
Tas jo īpaši ietekmēja patvēruma pieteikumu izvērtēša-
nas procesu, uzņemšanas standartus un piekļuvi pakal-
pojumiem. Šī situācija ES iestādēm un dalībvalstīm lika 
ķerties pie ārkārtas pasākumiem, piemēram, tika pie-
ņemts ES un Turcijas paziņojums un atjaunota iekšējā 
robežkontrole.

Situācijas pasliktināšanās daudzos ES kaimiņu reģionos 
bija noteicošs faktors migrantu masveida pieplūdumam 
ES+ valstīs, uzsverot vajadzību pēc situācijas ciešas uz-
raudzības starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesnie-
dzēju izcelsmes valstīs un vajadzību pēc sinhronizētas 
ārkārtas situāciju plānošanas un elastīguma, lai ātri no-
drošinātu atbilstošu reaģēšanu.

Eiropas programmā migrācijas jomā (2), kas tika pieņem-
ta 2015. gada 13. maijā, ir norādīts stratēģiskais virziens 
un izklāstītas vairākas darbības, kas ES iestādēm un da-
lībvalstīm ir jāveic, lai izveidotu saskaņotu un visaptve-
rošu pieeju un izmantotu migrācijas sniegtos ieguvumus, 
kā arī risinātu ar to saistītās problēmas.

Pirmais nozīmīgais notikums 2016. gadā, kam bija ievē-
rojama ietekme uz EASO, bija 2016. gada 18. martā pie-
ņemtais ES un Turcijas paziņojums, saskaņā ar kuru EASO 
tika pilnvarots īstenot vairākus pasākumus Grieķijā, jo 
īpaši pieņemamības procedūru. Turklāt EASO palīdzēja 
īstenot 1:1 shēmu, ko izveidoja, lai migrantu haotisko 
un bīstamo pārvietošanos no Turcijas uz Grieķijas salām 
aizstātu ar likumīgu pārmitināšanas koridoru no Turcijas 
uz ES. Par katru sīrieti, ko atgriež Turcijā, viens sīrietis no 
Turcijas tiek pārmitināts uz ES.

Šīs norises ietekmēja EASO darbības Grieķijā saskaņā 
ar t. s. karsto punktu pieeju. EASO atbalstīja Grieķijas 
iestādes, izvietojot karstajos punktos nepieciešamo in-
frastruktūru, tostarp darbiniekus, mutiskās tulkošanas 
pakalpojumus un mobilo aprīkojumu. Salās tika izvie-
totas AST, lai izskatītu starptautiskās aizsardzības pie-
teikumus, tostarp veiktu konkrētas procedūras daļas, 
piemēram, pieņemamības un atbilstības pārbaudes 
tautībām ar zemu patvēruma atzīšanas līmeni. Turklāt ar 
EASO darbībām Grieķijā tika atbalstīta ārkārtas pārvieto-
šanas mehānisma īstenošana četrās jomās – informāci-
jas sniegšana karstajos punktos, pārcelšanas pieteikumu 
reģistrācija, atbalsts Grieķijas Dublinas vienībai un ar do-
kumentu viltošanas atklāšanu saistīts atbalsts.

(2) COM(2015) 240 final.

EASO darbiniece rotaļājas ar kādu no bērniem 
nometnē Grieķijā.

Itālijā EASO atbalstīja ārkārtas pārvietošanas mehānis-
ma īstenošanu, veicot iepriekšēju identificēšanu, lai ap-
zinātu atbilstošus pieteikuma iesniedzējus, kurus varētu 
pārcelt, un sniedzot attiecīgu informāciju. Aģentūra arī 
atbalstīja pieteikumu reģistrēšanu, Dublinas patvēruma 
meklētāju uzņemšanas pieprasījumu izskatīšanu un pār-
vietošanas lēmumu sagatavošanu.

Komisija 2016. gada 6. aprīlī pieņēma paziņojumu 
“Ceļā uz kopējās Eiropas patvēruma sistēmas refor-
mu un labākām iespējām likumīgai nokļūšanai Eiro-
pā” (3), kurā tā izklāstīja piecas prioritātes kopējās 
Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) pilnveidei. Viena 
no šīm prioritātēm bija jaunu pilnvaru piešķiršana ES 
patvēruma aģentūrai.

Pēc prezidentvalsts Nīderlandes iniciatīvas 2016. gada 
21. aprīlī pieņemtajos Padomes secinājumos attiecībā 
uz lēmumu par patvēruma piešķiršanu praksi EASO 
tika aicināts izveidot struktūru politikas tīklam aug-
stāko amatpersonu līmenī ar mērķi kopīgi interpretēt 
izcelsmes valsts informāciju (IVI) un sniegt dalībvalstīm 
vadlīnijas. Turklāt EASO ir aicināts sadarbībā ar politi-
kas tīklu sākt pilotprojektu kopīgas politikas izveidē, 
pamatojoties uz sīki izstrādātu kopīgu IVI ziņojumu par 
Afganistānu.

Sakarā ar jaunajiem uzdevumiem, kas EASO tika uzticēti 
saskaņā ar ES un Turcijas paziņojumu un tam sekojoša-
jiem Padomes secinājumiem, aģentūrai bija jāmaina 
plānoto pasākumu prioritātes, ņemot vērā pastiprināto 
koncentrēšanos uz operatīvo atbalstu.

(3) COM(2016) 197 final.
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EASO devīze: “Atbalsts ir mūsu misija”.

Komisija 2016. gada 4. maijā pieņēma pirmo KEPS re-
formas paketi, ko veidoja priekšlikums jaunai regulai (4), 
ar kuru EASO paredzēts pārveidot par pilntiesīgu aģen-
tūru, kā arī priekšlikumi par Dublinas sistēmas reformu 
un Eurodac sistēmas grozījumiem. Šiem priekšlikumiem 
2016. gada 13. jūlijā sekoja otrs tiesību aktu priekšliku-
mu kopums par Patvēruma procedūru un Kvalificēšanas 
direktīvas, kā arī par Uzņemšanas nosacījumu direktīvas 
reformu. Ar šiem tiesību aktiem ir paredzēts īstenot visu 
ES patvēruma sistēmas daļu pilnīgu reformu, kas ietver 
pasākumus ar mērķi nodrošināt, lai Dublinas mehānisma 
darbību netraucētu starptautiskās aizsardzības pietei-
kuma iesniedzēju un tās saņēmēju ļaunprātīga rīcība un 
izdevīgāko patvēruma noteikumu meklēšanas prakse.

Attiecībā uz pasākumiem ārējā dimensijā Komisija 
2016. gada 7. jūnija paziņojumā par jauna satvara part-
nerībai ar trešām valstīm izveidi saskaņā ar Eiropas 
programmu migrācijas jomā (5) ir izklāstījusi jaunu pie-
eju, kā kopā ar trešām valstīm labāk pārvaldīt migrāciju, 
izmantojot politikas un finanšu instrumentus, kas tiek 
nodrošināti kopīgi kā Eiropas pakete.

Tā kā ievērojami pieauga ar karstajiem punktiem un 
pārvietošanu saistīto EASO operatīvo darbību apjoms, 
bija vajadzīgi papildu finanšu resursi, ko Komisija pie-
šķīra 2016. gada pirmajā ceturksnī. EASO sāka gadu ar 
budžetu 19,4 miljonu EUR apmērā un noslēdza gadu ar 
budžetu 53,1 miljona EUR apmērā. Šie resursi tika ieda-
līti galvenajām jomām, galvenokārt operācijām Itālijā un 
Grieķijā, pārvietošanas atbalsta rīku izstrādei, Dublinas 
tīklam un ar pārcelšanu saistītajiem komunikācijas pa-
sākumiem.

EASO misija ES un Turcijas paziņojuma īstenošanā Grieķi-
jā, tostarp simtiem ekspertu un tulku izvietošana un pa-
līgpakalpojumu nodrošināšana, eksponenciāli palielināja 
EASO darbības izdevumus, krietni pārsniedzot iepriek-
šējās budžeta tāmes. Tāpēc 2016. gada 6. jūnijā EASO 
saņēma ārkārtas palīdzību – AMIF (EMAS) finansējumu, 
lai segtu ES un Turcijas kopīgā rīcības plāna īstenošanas 

(4) COM(2016) 271 final.

(5) COM(2016) 385 final.

izmaksas. EASO 2016. gada pēdējā ceturksnī tika pie-
šķirts finansējums, lai segtu operatīvo darbību izmaksas 
līdz gada beigām.

Svarīgas izmaiņas EASO vadībā tika veiktas 2016. gadā. 
Valde par jauno EASO izpilddirektoru izraudzījās José	
Carreira. Viņš stājās amatā 2016. gada aprīlī, bet pirms 
tam no 2015. gada 1. novembra bija pildījis pagaidu iz-
pilddirektora pienākumus. EASO valdes priekšsēdētāju 
Wolfgang Taucher atkārtoti ievēlēja uz otru trīs gadu 
termiņu sanāksmē, kas notika 2016. gada janvārī.

Wolfgang Taucher un José Carreira�

Operatīvie uzdevumi, kas EASO bija jārisina, kā arī Komi-
sijas priekšlikumā par jaunu ES patvēruma aģentūru pa-
redzētās izmaiņas bija iemesli, kuru dēļ tika reorganizēta 
EASO iekšējā organizācijas struktūra, lai aģentūra labāk 
pildītu paplašinātās funkcijas un sagatavotos pienāku-
miem, kas tai tiks uzticēti saskaņā ar jaunajām pilnvarām. 
Aģentūra ir panākusi ievērojamu progresu, pieņemot 
darbiniekus, lai iekšējā struktūrā aizpildītu svarīgākās 
amata vietas, tostarp augstākās vadības amata vietas, 
un iecēlusi sadarbības koordinatorus ES iestādēs Briselē 
un Frontex, lai veicinātu ciešākas attiecības un atvieglotu 
sadarbību kopēju interešu jomās. EASO turklāt ir atvēris 
operatīvos birojus Atēnās un Romā, lai koordinētu ope-
rācijas Grieķijā un Itālijā un tuvākajos gados pastiprinātu 
klātbūtni dalībvalstīs.
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3. EASO prioritātes 2016. gadā
EASO prioritātes 2016. gadam ir noteiktas 2016. gada 
darba programmā, ko valde pieņēma 2015. gada 24. sep-
tembrī un kas vēlāk tika pielāgota saskaņā ar pieņemto 
ES budžetu. Darba programma ir grozīta trīs reizes, bet 
budžets četras reizes, lai ņemtu vērā svarīgās izmaiņas, 
kas notika 2016. gadā.

EASO prioritātes 2016. gadā bija šādas.

• Karstie punkti

Cieši sadarbojoties un koordinējot rīcību ar Eiropas 
Komisiju un citām iesaistītajām aģentūrām, piedalīties 
jaunās karsto punktu pieejas īstenošanā un pastiprināt 
EASO darbinieku un dalībvalstu ekspertu grupu klātbūtni 
uz vietas, lai jo īpaši atbalstītu Itāliju un Grieķiju, palīdzot 
novērst to patvēruma sistēmu palielināto noslogojumu.

EASO darbinieki Lesbas salā Grieķijā.

EASO darbinieki Idomeni nometnē Grieķijā.

• ES un Turcijas paziņojums

Atbalstīt Grieķijas patvēruma dienestu ES un Turcijas 
paziņojuma īstenošanā.

• Pārcelšana

Atbalstīt ES līmenī saskaņotos pārcelšanas pasākumus, 
piemēram, 160 000 personu, kurām nepārprotami va-
jadzīga aizsardzība, pārcelšanu no Itālijas un Grieķijas.

• Saskaņota KEPS īstenošana – informācija un analīze

Uzlabot EASO spēju veikt precīzas un aktuālas informāci-
jas un dokumentācijas apkopošanu un apmaiņu par KEPS 
darbību, kā arī turpināt izstrādāt agrīnās brīdināšanas 
un gatavības sistēmu (EPS), lai nodrošinātu tendenču 
analīzi.

Paplašināt kopīgas izcelsmes valsts informācijas (IVI) sa-
gatavošanu un veicināt tās efektīvu izmantošanu.

Izpētīt drošu izcelsmes valstu iespējamai noteikšanai 
būtiskas informācijas sagatavošanu.

Vadīt informācijas un dokumentācijas sistēmas (IDS) iz
strādi, veidojot to kā centralizētu atsauces punktu infor-
mācijai par patvēruma sistēmām Eiropas Savienībā un 
būtiskām norisēm saistībā ar KEPS īstenošanu.

Turpināt pilnveidot operatīvo datu apkopošanu un ziņo-
jumus, lai labāk izprastu situāciju un varētu labāk veikt 
operatīvo plānošanu un lēmumu pieņemšanu.

• Saskaņota KEPS īstenošana – patvēruma procesu 
kvalitātes uzlabošana

Turpināt izstrādāt rīkus un vadlīnijas ar mērķi uzlabot 
patvēruma procesu un lēmumu kvalitāti.

Atbalstīt neaizsargātu personu identificēšanas uzlabo-
šanu, tostarp karsto punktu kontekstā un pārcelšanas 
īstenošanā.

Izveidot īpašu Dublinas tīklu, t. i., valstu Dublinas vienību 
tīklu ar mērķi veicināt savstarpēju sadarbību un Dublinas 
sistēmas konsekventu piemērošanu, tostarp pārcelšanas 
nolūkos.
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Migrantu informē par ārkārtas pārvietošanas 
mehānismu.

• Saskaņota KEPS īstenošana – uzņemšanas apstākļi

Izveidot īpašu valstu uzņemšanas iestāžu tīklu, lai veici-
nātu apmaiņu ar informāciju un paraugpraksi.

• Saskaņota KEPS īstenošana – apmācība

Nostiprināt kopīgas apmācības un profesionālās attīstī-
bas nozīmi patvēruma jomā.

Veicināt tiesu dialogu patvēruma jomā.

• Ārējā dimensija

Īstenot EASO pasākumus Rietumbalkānos un Turcijā, 
izmantojot ciešāku sadarbību ar ES aģentūrām (pie-
mēram, Frontex) un starptautiskām organizācijām, lai 
reaģētu uz reģiona vajadzībām, nodrošinot spēju vei-
došanu un operatīvo atbalstu, ņemot vērā pastāvošos 
reģionālos nolīgumus.

Turpināt atbalstīt KEPS ārējo dimensiju, tostarp 
20 000 personu, kurām vajadzīga aizsardzība, pārmiti-
nāšanu.

• Horizontālie pasākumi

Stiprināt sinerģijas horizontālā līmenī starp visām attiecī-
gajām EASO sadarbības tīkla ieinteresētajām personām.

Turpināt pilnveidot EASO uzziņu sistēmu, lai risinātu 
jautājumus, kas saistīti ar politiku un praksi attiecībā uz 
KEPS darbību.

Efektīvi iesaistīt pilsonisko sabiedrību un paplašināt 
EASO ārējās komunikācijas tvērumu.
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4. EASO sasniegumi 2016. gadā
Turpmākajās iedaļās ir sniegts sīkāks EASO 2016. gada 
rezultātu apraksts sadalījumā pa pamatdarbības jomām.

4.1. Operatīvais atbalsts
EASO veic operatīvā atbalsta pasākumus, ņemot vērā 
dalībvalstu jaunās vajadzības, lai pilnībā īstenotu ES 
patvēruma acquis un reaģētu uz to patvēruma un uz-
ņemšanas sistēmu īpašu noslogojumu. EASO pielāgo 
operatīvo atbalstu dalībvalstu konkrētajām vajadzībām 
un atsevišķu dalībvalstu pieprasījumiem.

4.1.1. Itālija un Grieķija

Operatīvo atbalstu Itālijai un Grieķijai nodrošina, izvie-
tojot ES+ valstu ekspertus patvēruma atbalsta grupās 
(AST) vai pēc vajadzības sniedzot citu atbalstu, tostarp 
patvēruma pieteikumu kopīgas apstrādes jomā. EASO 
šā atbalsta sniegšanā sadarbojas ar attiecīgām struk-
tūrām, pievēršot īpašu uzmanību operatīvai sadarbī-
bai ar Frontex un citām ieinteresētajām personām. Lai 
garantētu pasākumu efektīvu īstenošanu uz vietas, 
EASO nodrošina vajadzīgo loģistiku, aprīkojumu, mē-
beles, materiālus un nepieciešamos pakalpojumus, 
piemēram, mutiskās tulkošanas un kultūras mediācijas 
pakalpojumus, transporta pakalpojumus un adminis-
tratīvu atbalstu.

EASO atbalsta arī pārcelšanas pasākumu īstenošanu Itā-
lijā un Grieķijā.

Itālija

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
Parakstīts un īstenots viens karsto punktu 
pārcelšanas operatīvais plāns (HROP)�
Izvietoti 170 eksperti HROP pasākumu īstenošanai.
Īstenoti HROP paredzētie trīs atbalsta pasākumi.
Valsts patvēruma iestādes ar EASO atbalstu 
pārvietojušas 2654 personas.
Izvietoti septiņi eksperti īpašā atbalsta plāna (SSP) 
pasākumu īstenošanai.
Īstenoti divi SSP atbalsta pasākumi.
Pabeigts viens SSP izvērtējums.
SSP izvērtēšanai izvietoti seši eksperti.

Itālijā EASO sniedza atbalstu Padomes lēmumu par 
pārcelšanu īstenošanā, veicot iepriekšēju identificē-
šanu, lai apzinātu atbilstošus pieteikuma iesniedzējus, 
kurus varētu pārcelt, un sniedzot attiecīgu informāciju 
(karstajos punktos, izkāpšanas vietās un uzņemšanas 
centros Romas apkārtnē). EASO arī atbalstīja pieteiku-
mu reģistrēšanu (reģistrācijas centros un izbraukuma 

grupās, atbilstoši vajadzībām ad	hoc kārtībā aptverot 
attiecīgas atrašanās vietas) un Dublinas patvēruma 
meklētāju uzņemšanas pieprasījumu izskatīšanu. Aģen-
tūra sniedza arī ar pārcelšanas lēmumu sagatavošanu 
saistītu atbalstu.

Informācijas sniegšanai par pārcelšanu EASO nodroši-
nāja AST pastāvīgu klātbūtni visos četros Itālijā izvei-
dotajos karstajos punktos (t. i., Lampedūzā, Trapāni, 
Taranto un Pocallo), bet divas mobilās grupas aptvēra 
Sicīliju un Romu. EASO AST atbalstīja starptautiskās 
aizsardzības pieteikuma iesniedzēju reģistrāciju sais-
tībā ar pārcelšanas procedūru reģionālajos reģistrā-
cijas centros Villa Sikania (Agridžento), Milānā (līdz 
2016. gada aprīļa beigām), Bari, Krotonē un Mineo, 
kā arī Romā. Itālijas iestāžu norādītās atrašanās vie-
tās ad	hoc kārtībā tika izvietotas divas reģistrācijas iz-
braukuma grupas, lai atbalstītu reģistrāciju un veidotu 
vietējo policijas ieinteresēto personu spējas, aptve-
rot 24 atrašanās vietas visā Itālijā. EASO izvietoja arī 
kultūras mediatorus, lai atbalstītu operatīvā atbalsta 
īstenošanu Itālijā.

Lai nodrošinātu atbilstošus un efektīvus darba apstāk-
ļus, EASO piegādāja tehnisko aprīkojumu. Tika uzstādīti 
pieci mobilie biroji jeb konteineri, un Itālijas iestāžu rī-
cībā reģistrācijas vajadzībām tika nodotas 25 darbstaci-
jas. EASO atbalstīja arī pagaidu darbinieku izvietošanu 
Dublinas vienībā.

EASO turpināja nodrošināt pamatinformāciju par pār-
celšanu un uzskates materiālus par pārcelšanu vairākās 
valodās. Tika izstrādāta un palaista lietošanā mobilā 
lietotne par pārcelšanu vairākās valodu versijās (arābu, 
tigrinju un kurdu valodā). EASO palīdzēja arī organizēt 
vairākas tikšanās ar presi un citām ieinteresētajām per-
sonām, sniedza ieguldījumu izpratnes vairošanā par 
pārcelšanas procesu, nosacījumiem un prasībām, kā arī 
novērsa dezinformāciju.

Bērni nometnēs Grieķijā iepazīstas ar informāciju 
par ārkārtas pārvietošanas mehānismu.
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EASO kā Itālijas Iekšlietu ministrijas vadītās darba gru-
pas pārcelšanas jautājumos aktīvs dalībnieks kopā ar 
valsts iestādēm, Frontex, Eiropolu, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos biro-
ju (UNHCR) un Starptautisko Migrācijas organizāciju 
(IOM) sniedza ieguldījumu standarta darbības proce-
dūru izstrādē Itālijas karstajiem punktiem un to notie-
košajā pārskatīšanā (ieskaitot aspektus, kas attiecas uz 
nepavadītu nepilngadīgo situāciju karstajos punktos). 
EASO piedalījās Itālijai paredzētā pārcelšanas proto-
kola izstrādē. EASO piedalījās arī ieinteresēto personu 
spēju veidošanas sanāksmēs karstajos punktos, ko rī-
koja 2016. gada vasarā.

Lai koordinētu aģentūras pasākumu īstenošanu Itālijā, 
EASO Romā atvēra operatīvo biroju, kurā pašlaik strādā 
vairāki EASO darbinieki. Birojs piedāvā arī telpas Itāli-
jā izvietoto ekspertu darbsemināriem un ievadapmā-
cības nodarbībām, kā arī pasākumiem, kas izstrādāti 
Itālijas iestāžu atbalstam. EASO īpašā atbalsta plāna 
(SSP) 2. posmā, kura īstenošana notika līdz 2016. gada 
31. martam, galvenā uzmanība tika pievērsta Valsts pa-
tvēruma komisijas profesionālajai attīstībai. Daži atbal-
sta pasākumi izcelsmes valsts informācijas (IVI) jomā tika 
pagarināti, un attiecīgas darbības pieejamā budžeta ro-
bežās tika īstenotas 2016. gada ceturtajā ceturksnī. SSP 
2. posma galīgais izvērtējums, ko organizēja kopā ar Itā-
lijas Iekšlietu ministriju, tika veikts Romā no 2016. gada 
12. līdz 16. decembrim. Paredzams, ka izvērtējuma ziņo-
jumu sagatavos 2017. gada sākumā.

Ņemot vērā Itālijas iestāžu lūgumu sniegt atbalstu, Itālija 
un EASO apstiprināja un 2016. gada decembrī parakstīja 
vienotu 2017. gada operatīvo plānu, kurā bija iekļauti 
visi atbalsta pasākumi, tostarp atbalsts pārcelšanas pro-
cedūrai. Pirmais uzaicinājums ekspertiem tika publicēts 
2016. gada decembrī.

Grieķija

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā

Īstenots viens karsto punktu operatīvais plāns 
(HOP) un parakstīti divi grozījumi.
Izvietoti 489 eksperti – 160 ar pārcelšanu saistītiem 
pasākumiem un 329 ES un Turcijas paziņojuma 
īstenošanai.
Īstenoti četri atbalsta pasākumi.
Valsts patvēruma iestādes ar EASO atbalstu ir 
pārvietojušas 7280 personas.
Saistībā ar ES un Turcijas paziņojuma īstenošanu 
veiktas 6774 intervijas.
Izvietoti 54 eksperti īpašā atbalsta plāna (SSP) 
pasākumu īstenošanai.
Īstenoti seši SSP atbalsta pasākumi.

Ar EASO pasākumiem Grieķijā tika atbalstīta ārkār-
tas pārvietošanas mehānisma īstenošana četrās 

jomās – informācijas sniegšana karstajos punktos (kas 
atrodas Lesbas, Hijas, Samas, Leras un Kosas salā Ege-
jas jūrā), pārcelšanas pieteikumu reģistrācija, atbalsts 
Grieķijas Dublinas vienībai un ar dokumentu viltošanas 
atklāšanu saistīts atbalsts.

Izdarot grozījumu karsto punktu operatīvajā plānā, 
2016. gadā tika ieviests jauns pasākums – ar pieņe-
mamības procedūras īstenošanu saistīts atbalsts, lai 
palīdzētu īstenot ES un Turcijas paziņojumu. Vēl viens 
grozījums tika veikts attiecībā uz iepriekšēju reģis-
trēšanu, atbilstības un pilnu patvēruma pieteikumu 
izskatīšanas procedūru tautībām ar zemu patvēruma 
atzīšanas līmeni.

Papildus 7280 personām, kuras tika pārceltas, Grieķija 
iesniedza 6737 pieteikumus pārcelšanas mērķa dalīb-
valstīm. Tie 2016. gada beigās vēl atradās izskatīšanas 
procesā.

ES un Turcijas 2016. gada 18. martā pieņemtā paziņoju-
ma kontekstā EASO atbalstīja Grieķijas iestādes, izvie-
tojot karstajos punktos nepieciešamo infrastruktūru, 
tostarp darbiniekus, mutiskās tulkošanas pakalpojumus 
un mobilo aprīkojumu. Lesbas, Hijas, Samas, Leras un 
Kosas salā un Korintā tika izvietotas AST, lai izskatītu 
starptautiskās aizsardzības pieteikumus, tostarp veiktu 
konkrētas procedūras daļas, piemēram, pieņemamības 
un atbilstības pārbaudes tautībām ar zemu patvēruma 
atzīšanas līmeni. EASO veica savus uzdevumus ciešā 
sadarbībā ar Eiropas Komisijas koordinācijas grupu, at-
tiecīgajām Grieķijas ministrijām un Grieķijas Patvēruma 
dienestu.

Iepriekš minētie pasākumi ir formalizēti, izdarot divus 
grozījumus EASO karsto punktu operatīvajā plānā – pir-
mais tika veikts 2016. gada aprīlī, lai ieviestu ar pieņe-
mamības procedūras īstenošanu saistītu atbalstu, bet 
otrais 2016. gada jūlijā attiecībā uz iepriekšēju reģistrē-
šanu un atbilstības/pilnu patvēruma pieteikumu izskatī-
šanas procedūru tautībām ar zemu patvēruma atzīšanas 
līmeni.

Saskaņā ar SSP EASO sniedza atbalstu Grieķijai šādās 
jomās: ar uzņemšanas procedūru saistīts atbalsts, 
darbseminārs par bērnu interesēm, pasniedzēju tīkla sa-
nāksmes, ar ES finansējumu un citiem finanšu resursiem 
saistīts atbalsts, praktisks darbseminārs par izslēgšanu 
un darbseminārs par IVI iegūšanas spējām attiecībā uz 
Sīriju.

Ņemot vērā Grieķijas iestāžu lūgumu sniegt atbalstu, 
Grieķija un EASO apstiprināja un 2016. gada decembrī 
parakstīja jaunu īpašu operatīvo plānu 2017. gadam, 
kurā bija iekļauti visi atbalsta pasākumi. Plānā ir apvie-
noti visi EASO atbalsta pasākumi un operatīvās darbības 
Grieķijā, veidojot ciešāku sadarbību starp aģentūru un 
Grieķijas iestādēm. Pirmais uzaicinājums ekspertiem tika 
publicēts 2016. gada decembrī.
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4.1.2. Bulgārija un Kipra

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
Bulgārija –

tiek īstenoti desmit aktīvi atbalsta pasākumi.
Kipra –

tiek īstenoti seši aktīvi atbalsta pasākumi.

EASO 2016. gadā sniedza īpašu atbalstu Bulgārijai un 
Kiprai saskaņā ar abām dalībvalstīm parakstītajiem SSP.

Bulgārija

2016. gadā tika īstenoti vairāki pasākumi. Starp tiem 
bija apmācības sesijas (KEPS pasniedzēju apmācības 
modulis, apmācība par bērnu intervēšanu), darbsemi-
nāri (par izslēgšanu, spīdzināšanā cietušo identificēša-
nu, IVI iegūšanas spējām attiecībā uz Sīriju), konference 
par nepavadītiem nepilngadīgajiem, sanāksmes (valsts 
kontaktpunktu (VKP) kvalitātes matricas sanāksme par 
kvalitātes jautājumiem, IVI portāla valsts administratoru 
(NCPA), IVI specializētā tīkla attiecībā uz Irāku, uzņem-
šanas tīkla, IVI stratēģiskā tīkla sanāksme, sieviešu dzi-
mumorgānu kropļošanas problēmai veltīta sanāksme, 
Dublinas kontaktkomitejas, Statistikas nodrošināšanas 
grupas (SNG) sanāksme, kvalitātes pārvaldībai veltīta 
sanāksme, IDS tīkla sanāksme), ar profesionālo attīs-
tību pirmajā instancē un tiesu instancē un ar mutisko 
tulkošanu trešo valstu valodās (t. i., mongoļu, tamilu un 
singalu valodā) saistīts atbalsts.

Tika organizēti mācību apmeklējumi Beļģijā, Francijā, 
Ungārijā,  Nīderlandē, Polijā un Apvienotajā Karalistē, 
lai iepazītos ar slēgta tipa un neaizsargātu personu uz-
ņemšanas centriem, kā arī tiesu iestāžu apmeklējumi.

Bulgārijā pasākumu atbalstam tika izvietoti trīs dalīb-
valstu eksperti, un 77 Bulgārijas ekspertus nosūtīja uz 
citām dalībvalstīm, piemēram, mācību apmeklējumos. 
Bulgārijas SSP tika grozīts un pagarināts līdz 2017. gada 
30. jūnijam.

Kipra

Kipra izmantoja vairākus atbalsta pasākumus, kas ietvē-
ra apmācības sesijas (tiesisko apmācību Administratīvās 
tiesas darbiniekiem, valsts līmeņa apmācību par uzņem-
šanu, apmācību par Eurodac policijas un patvēruma ie
stāžu darbiniekiem) un apmācību darbvietā aizbildnības 
sistēmu darbiniekiem.

Tika organizēts mācību apmeklējums Ungārijā par elek-
tronisko ieceļošanas/izceļošanas sistēmu atklāta tipa 
uzņemšanas centrā un mācību apmeklējums Beļģijā, lai 
iepazītos ar sieviešu patversmēm.

Kiprā pasākumu atbalstam tika izvietoti pieci dalībval-
stu eksperti, un 16 Kipras ekspertus nosūtīja uz citām 
dalībvalstīm, piemēram, mācību apmeklējumos. Kipras 

SSP tika grozīts un pagarināts līdz 2017. gada 28. feb-
ruārim.

4.1.3. Operāciju un pārcelšanas atbalsta rīku 
izstrāde

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
Operācijām –

sākta EASO patvēruma reakcijas rezerves saraksta 
(AIP) elektroniskās sistēmas izstrāde,

sagatavotas divas operāciju rokasgrāmatas,

viena AIP VKP sanāksme.
Pārcelšanai –

izstrādāti 11 rīki,

divas tulku apmācības sesijas.

EASO 2016. gadā strādāja pie rokasgrāmatas par opera-
tīvo komunikāciju, kuras sagatavošana tuvojas noslēgu-
mam un kuru paredzēts pabeigt 2017. gada sākumā. Otra 
rokasgrāmata par patvēruma pieteikumu kopīgu apstrā-
di un tās tehniskais ziņojums tika pabeigts 2016. gada 
septembrī. Ir izstrādāta ārkārtas pasākumu plāna pirmā 
versija, kas tiks sīkāk apspriesta, gatavojot nākamo at-
jauninājumu.

EASO ir izstrādājis veidnes saistību procedūrai un vad-
līnijas preferenču norādīšanai pārcelšanas procedūrā. 
EASO 2016. gada maijā ir pabeidzis izstrādāt praktisku 
atbalsta rīku, kurā ir sniegtas vadlīnijas par bērnu inte-
rešu izvērtējumu pārcelšanas kontekstā. Tiek izstrādāts 
vēl viens praktisks rīks, ko veido bērniem piemēroti 
informatīvi materiāli par patvēruma un pārcelšanas 
procedūru. Tā mērķis ir palīdzēt EASO ekspertiem, 
kuri atrodas uz vietas, sniegt pielāgotu informāciju. Ir 
publicēta brošūra ar vadlīnijām par pirmsizbraukšanas 
informatīvu bukletu izstrādi, kas jāveic pārcelšanas 
mērķa dalībvalstīm.

Citā jaunizveidotā atbalsta procesā bija iekļauta kvali-
tatīva atgriezeniskā saite reizi divos mēnešos saistībā ar 
atzinumiem, ko sagatavoja ES un Turcijas paziņojuma 
īstenošanai Grieķijā izvietotie EASO eksperti. EASO sa-
gatavoja arī apmācības materiālus tulkiem, lai precizētu 
dažādu dalībnieku funkciju intervijās starptautiskās aiz-
sardzības pieteikumu kontekstā.

Pašlaik tiek izstrādāts piemeklēšanas rīks, lai atbalstītu 
pārcelšanas procesu, un ir paredzams, ka pirmā izman-
tojamā saskarne tiks izveidota līdz 2017. gada pirmā ce-
turkšņa beigām.

Pamatojoties uz 2016. gada februārī organizēto kvalitā-
tes matricas paplašināto darbsemināru par izslēgšanu, 
EASO izstrādāja izslēgšanas pārbaudes rīku pieteikuma 
iesniedzējiem no Sīrijas ārkārtas pārvietošanas me-
hānisma kontekstā. Lai paaugstinātu izpratni par tā 
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izmantošanu, 2016. gada augustā Atēnās tika rīkota 
ievadapmācība.

Izmantojot EASO IVI tīkla pieeju, EASO kopīgi ar dalīb
valstu ekspertiem ir apkopojis un apstrādājis attiecīgu 
IVI, izveidojot portfeļus, kas strukturēti saskaņā ar dažā-
diem ar izcelsmes verificēšanu saistītiem jautājumiem. 
Divus attiecībā uz Sīriju un Eritreju izstrādātos izcelsmes 
verificēšanas rīkus (OVT) ir paredzēts nodot IVI pētnieku 
un patvēruma lēmumu pieņēmēju rīcībā.

EASO uzņēmās iknedēļas pārcelšanas datu apkopo-
šanu no Itālijas un Grieķijas un sagatavoja ikdienas 
ziņojumus par pārcelšanas procesa progresu, kā arī 
iknedēļas ziņojumus par ekspertu izvietošanu un 
prognozes par vajadzību pēc ekspertiem turpmāka-
jās sešās nedēļās.

4.2. Informācija un analīze

4.2.1. Informācijas un dokumentācijas 
sistēma

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
Savākta informācija par 30 ES+ valstu patvēruma 
sistēmām.
Par IDS tīkla dalībniecēm ir kļuvušas 18 ES+ valstis.
Organizētas divas IDS tīkla sanāksmes.
Piecas ES+ ir valstis validējušas IDS saturu.

IDS ir meklējama bibliotēka, kas pieejama internetā 
reģistrētiem iekšējiem lietotājiem un sniedz vispusīgu 
pārskatu par to, kā katrs patvēruma procesa galvenais 
posms tiek veikts atsevišķās ES+ valstīs un ES+ valstīs 
kopumā, ietverot atsauces uz attiecīgiem dokumen-
tiem, kuri glabājas sistēmā. Sistēmā ir pieejama arī 
informācija par attiecīgiem tiesību aktiem un judika-
tūru un statistikas informācija. Galvenās tematiskās 
sadaļas, kurās ir strukturēta IDS, ir piekļuve procedū-
rai, lēmuma pieņemšana pirmajā instancē, lēmuma 
pieņemšana otrajā instancē, Dublinas procedūras, 
uzņemšana un aizturēšana, atgriešana un aizsardzī-
bas/integrācijas saturs.

EASO 2016. gadā ir turpinājis veidot IDS, nodrošinot 
attiecīgām ieinteresētajām personām (pašreizējā iz-
veides posmā galvenokārt ES+ valstīm) vienotu infor-
mācijas punktu uzziņām par ES+ valstu patvēruma un 
uzņemšanas sistēmu organizāciju, kā arī pārskatu par 
KEPS praktisko darbību. Tādā veidā tiek izpildīts EASO 
uzdevums sniegt ieguldījumu KEPS īstenošanā, organi-
zējot, koordinējot un veicinot informācijas apmaiņu par 
valstu praksi un šajā nolūkā veidojot faktu, juridiskas 
un judikatūras datubāzes, lai atbalstītu informācijas ap-
maiņu starp attiecīgajām ieinteresētajām personām par 
patvēruma acquis īstenošanu. Arī Eiropas programmā 

migrācijas jomā ir pausts aicinājums sistemātiskāk vākt 
informāciju par KEPS praktisko darbību.

EASO paplašina un atjaunina IDS saturu, aptverot 
plašu jautājumu klāstu. Sākotnējā informācija ir ie-
gūta no dažādiem avotiem, tostarp no EASO kvalitātes 
matricas ziņojumiem, Eiropas Migrācijas tīkla (EMT) 
ziņojumiem, valstu administrāciju datubāzēm, tīkla 
dalībnieku sniegtās informācijas un datiem, kas sa-
vākti gada ziņojumam par situāciju patvēruma jomā 
Eiropas Savienībā.

Informācija IDS tiek validēta un atjaunināta, izmantojot 
atbalstu, ko sniedz IDS tīkls, kurā darbojas valstu eksperti 
no ES+ valstu patvēruma administrācijām. Ir izstrādāta 
arī veidne judikatūras apkopošanai, izmantojot EASO 
tiesu un tribunālu locekļu tīkla dalībnieku ieguldījumu, 
un tagad trīs tīkla dalībnieki nodrošina judikatūras at-
jauninājumus.

4.2.2. Agrīnās brīdināšanas un gatavības 
sistēma

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā

Ikmēneša datus agrīnās brīdināšanas un gatavības 
sistēmai sniegušas 30 no 30 ES+ valstīm (EPS 
III posms).
Turpināta un paplašināta iknedēļas datu 
apkopošana par situāciju patvēruma jomā ES+ 
valstīs.
Pilotprojekta laikā saņemti 18 ar patvērumu saistīti 
valstu izlūkziņojumi.
Sagatavoti 11 ikmēneša tendenču analīzes 
ziņojumi.
Sagatavoti astoņi pārskati par pārmitināšanu.

Sagatavoti pieci divmēnešu ziņojumi par Dublinas 
regulas īstenošanu.
Sagatavots 51 iknedēļas ziņojums.

Sagatavoti 10 ziņojumi par uzraudzības mehānismu 
pēc vīzu režīma liberalizācijas.
Notikušas divas Statistikas nodrošināšanas grupas 
sanāksmes.
Turpinās EASO pētniecības programmas par 
dažādu patvēruma meklētāju plūsmu rosinošajiem 
faktoriem īstenošana.

EASO ir turpinājis veidot savu agrīnās brīdināšanas un ga-
tavības sistēmu (EPS), kuras mērķis ir sniegt ES+ valstīm, 
Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības Padomei un Eiropas 
Parlamentam precīzu, laicīgu informāciju un analīzi par 
patvēruma meklētāju plūsmām uz ES un tās iekšienē un 
ES+ valstu spēju uz tām reaģēt.

EPS iekļaujas Dublinas III regulas 33. pantā paredzē-
tajā agrīnas brīdināšanas, sagatavotības un krīžu 
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pārvarē šanas mehānismā (6). EASO saskaņoti ar Euro
stat un Frontex turpinās nodrošināt datu apkopošanu, 
lai sekmētu efektīva situācijas attēla veidošanu par mig-
rāciju, ko varētu izmantot politikas izstrādē un atbildes 
pasākumu sagatavošanā, kā ieteikts Eiropas programmā 
migrācijas jomā.

EASO 2016. gadā vāca un analizēja datus saskaņā ar 
EPS III posma rādītājiem. Sasniegtais atbilstības līmenis 
bija pietiekams, kavēšanās ar datu sniegšanu kopumā 
nebija ilga un nepārsniedza trīs dienas. Tomēr sagla-
bājas grūtības saistībā ar datu iesniegšanu par dažiem 
jauniem III posma rādītājiem (tas attiecas uz datiem 
par piekļuvi procedūrai gadījumos, kad nav ieviesta 
sistēma pieteikumu iesniegšanas reģistrēšanai, un uz 
datiem par atgriešanu un uzņemšanu, kuru iesniegšana 
rada grūtības, ja pasākumus tieši nepārvalda patvēru-
ma iestādes). Statistikas nodrošināšanas grupa (SNG) 
savā 2016. gada novembra sanāksmē ir apspriedusi uz-
ņemšanas rādītāja pārskatīšanas iespēju. Ir veikts darbs 
ar ES partneriem, lai ES līmenī uzlabotu ar atgriešanu 
saistīto datu vākšanas kvalitāti un pilnīgumu. SNG sa-
nāksmē ir apspriesta arī atgriešanas rādītāja kvalitāte, 
un tiks veikti pasākumi, lai pārskatītu šo divu rādītāju 
definīcijas.

Pilotprojektā, ko 2016. gada pirmajā pusē veica līgum-
slēdzējs, tika iegūti ar patvērumu saistīti izlūkdati par 
migrāciju no galvenajām izcelsmes un tranzīta valstīm. 
Tika saņemti 18 valstu izlūkziņojumi, aptverot Afganis-
tānu, Irāku, Lībiju, Pakistānu, Sīriju un Turciju. Dažu no-
devumu kvalitātes jautājums tika risināts, nodrošinot 
līgumslēdzēju ar izmantojamo informācijas avotu kon-
trolsarakstu.

ES mēroga krīžu pārvarēšanas mehānismu kontekstā 
EASO sagatavoja iknedēļas ziņojumus, sniedzot atjau-
ninātu pārskatu par situāciju patvēruma jomā ES+ val-
stīs. Šie ziņojumi tika nosūtīti ES+ valstīm un Komisijas 
integrētajiem krīzes situāciju politiskās reaģēšanas me-
hānismiem (IPCR) kā ievaddati integrētajiem situā cijas 
apzināšanās un analīzes (ISAA) ziņojumiem. Datu apko-
pošana ir paplašināta, lai iekļautu pilnīgu pārskatu par 
visu pieteikuma iesniedzēju pilsonību sadalījumā pa da-
lībvalstīm un par pieteikuma iesniedzējiem, kas apgalvo, 
ka ir nepavadīti nepilngadīgie.

Veidojot EASO agrīnās brīdināšanas un gatavības funkci-
ju, 2016. gadā ir turpinātas pētniecības darbības saistībā 
ar dažādu patvēruma meklētāju plūsmu rosinošajiem 
faktoriem. Galīgais ziņojums par literatūras apskatu at-
tiecībā uz būtiskiem rosinošiem faktoriem, kas nosaka 
ar patvērumu saistītu migrāciju, angļu valodā tika pub-
licēts 2016. gada pēdējā ceturksnī. Galīgais ziņojums 

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) 
Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalīb-
valsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no 
dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija), OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.

par apsekojumu, kurā tika pētītas metodikas ar patvē-
rumu saistītas migrācijas kvantitatīvai novērtēšanai, ir 
pabeigts un tiks publicēts 2017. gadā. EASO 2016. gada 
pēdējā ceturksnī veica iepirkuma procedūru par patvē-
rumu meklējošiem migrantiem veltītu apsekojumu pār-
skatu un EASO apsekojuma priekšizpēti.

EASO šajā darbības jomā organizēja divus pasākumus – 
migrācijas pētniecībai veltītu konferenci 2016. gada 
16. maijā un darbsemināru par lielajiem datiem un agrī-
no brīdināšanu 2016. gada 4. decembrī. Tika izveidota arī 
pētniecības programmas zinātniskā komiteja, iesaistot 
šīs jomas vadošos ekspertus.

4.2.3. Gada ziņojums par situāciju patvēruma 
jomā Eiropas Savienībā

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
Gada ziņojumā ieguldījumu sniegušas 30 ES+ 
valstis.
Ziņojumu pieņēmusi valde, un tas laists klajā 
publiskā pasākumā.

EASO gada ziņojumā par situāciju patvēruma jomā ES 
valstu un ES politikas veidotājiem un ieinteresētajām 
personām tiek sniegts vispusīgs pārskats par situāciju 
patvēruma jomā ES. Ziņojumā ieguldījumu sniegušas 30 
ES+ valstis un informācija ir saņemta arī no Komisijas, 
Frontex, UNHCR un pilsoniskās sabiedrības. Pēc tam, 
kad ziņojumu 2016. gada jūlijā bija pieņēmusi valde, 
tas 2016. gada 8. jūlijā tika laists klajā Briselē tiešraidē 
straumētā publiskā pasākumā, kas notika vienlaikus ar 
žurnālistu tīkla ikgadējo sanāksmi. Ziņojums ir publicēts 
EASO tīmekļa vietnē, un tā kopijas ir izdalītas attiecīgām 
ieinteresētajām personām. Galvenie konstatējumi ir iz-
tulkoti 24 ES+ valodās.

4.3. Pastāvīgais atbalsts
EASO sniedz dalībvalstīm pastāvīgu atbalstu, lai sekmē-
tu KEPS īstenošanu un uzlabotu patvēruma procesu un 
sistēmu kvalitāti. Tā mērķis ir veicināt konsekventu KEPS 
īstenošanu ES un apmainīties ar kopīgām zināšanām un 
prasmēm, organizāciju un procedūrām, informāciju, re-
sursiem un paraugpraksi.

4.3.1. Apmācība

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
EASO (Maltā) organizētas 15 pasniedzēju 
apmācības sesijas, kurās piedalījušies 
218 pasniedzēji.
Četrās valstīs organizētas astoņas reģionālas 
pasniedzēju apmācības sesijas, kurās piedalījušies 
102 pasniedzēji.
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EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
EASO e-mācību platformā administrēta 361 valstu 
apmācības sesija, apmācīti 5833 valstu darbinieki.
EASO e-mācību platformā ieviesti 10 pārtulkoti 
moduļi.
Uz jauno e-mācību platformu migrēti 45 tiešsaistes 
kursi.
Organizēti 10 ievadapmācības kursi Grieķijas 
karstajos punktos izvietotajiem ekspertiem.
Pabeigts viens jauns modulis, turpinās piecu jaunu 
moduļu izstrāde, pabeigta divu un turpinās trīs 
moduļu atjaunināšana/pilnveide.
Publicēta viena apmācības rokasgrāmata, viena 
rokasgrāmata tiek izstrādāta.
Ārējs partneris akreditējis 13 EASO apmācības 
programmas moduļus.
Sagatavots viens 2015. gada ziņojums par 
apmācību.

EASO atbalsta ES+ valstis, ar kvalitatīvu kopīgu apmācību 
palīdzot tām attīstīt par patvēruma lietām atbildīgo dar-
binieku zināšanas, prasmes un kompetences. Ar EASO 
apmācību tiek veicināta KEPS saskaņota īstenošana, 
atbalstot vienota kvalitātes līmeņa panākšanu visā ES. 
Šajā nolūkā EASO izmanto divvirzienu pieeju – izstrādā 
attiecīgus mācību materiālus un organizē apmācību, pa-
matojoties uz pasniedzēju apmācības sistēmu.

EASO savā galvenajā birojā Maltā 2016. gadā organizēja 
pasniedzēju apmācības sesijas par šādiem moduļiem: 
“Intervēšanas metodes”, “Izslēgšana”, “Iekļaušana”, 
“KEPS”, “IVI”, “Pierādījumu izvērtēšana”, “Uzņemšana”, 
“Dublinas III regula”, “Neaizsargātu personu intervēša-
na”, “Modulis vadītājiem”, apmācība par jauno emācību 

platformu, “Dzimums, dzimumidentitāte un dzimumo-
rientācija”, “Patvēruma procedūru direktīva”, “Bērnu in-
tervēšana”, “Pamattiesības un starptautiskā aizsardzība 
ES”. Vienu pasniedzēju apmācības sesiju par iekļaušanu 
rīkoja Grieķijā kā īpašā atbalsta pasākums.

Reģionālas pasniedzēju apmācības sesijas par izslēgša-
nas un iekļaušanas moduli tika rīkotas Vīnē (divas sesijas 
FRA telpās), divas sesijas par pierādījumu izvērtēšanas 
un iekļaušanas moduli notika Tallinā (euLISA telpās), 
viena sesija Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(IPA) kontekstā par intervēšanas metožu moduli notika 
Melnkalnē un trīs sesijas par bērnu intervēšanas un ne-
aizsargātu personu intervēšanas moduli tika organizētas 
Vācijā.

No vairāk nekā 16 ES+ valstīm, kas piedalījās EASO 
emācību platformā administrētajās valstu apmācības 
sesijās, augstākais dalības līmenis bija Vācijā (87 apmā-
cības dalībnieki), kam sekoja Nīderlande (81 apmācības 
dalībnieks) un Somija (42 apmācības dalībnieki). No 
13 moduļiem, kas tika apgūti, populārākie bija moduļi 
“Iekļaušana” (2556 dalībnieki), “Intervēšanas metodes” 
(1324 dalībnieki) un “Pierādījumu izvērtēšana” (800 da-
lībnieki).

Jauno emācību risinājuma un pastāvošo kursu mig-
rēšanu pabeidza 2016. gadā. Jūlijā tika sākta pirmo 
15 migrēto kursu kvalitātes pārbaude, kam 2016. gada 
novembrī sekoja nākamo 40 kursu kvalitātes pārbaude. 
Oktobrī EASO notika pirmā valstu pasniedzēju apmācība, 
izmantojot jauno risinājumu. Risinājums tika ieviests pa-
sniedzēju apmācības sesiju laikā gada pēdējā ceturksnī. 
Jaunā emācību risinājuma izmantošana EASO pasnie-
dzēju apmācības sesijās un dalībvalstu apmācībā tiks 
sākta 2017. gada janvārī.

Dažas no EASO apmācības programmas rokasgrāmatām.
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1. attēls. Pasniedzēju apmācības un valstu apmācības sesijas 2016. gadā un dalībnieku skaits.  
(* Dati par valstu apmācību attiecas uz 2017. gada 17. janvāri)
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EASO pastāvīgi izstrādā mācību materiālus. EASO ap-
mācības references grupa un satura ekspertu grupas 
sniedz ieguldījumu manuskriptu un rokasgrāmatu 
projektu sagatavošanā, pārskatīšanā un izstrādes pa-
beigšanā.

Moduļa “Didaktika” izstrādi pabeidza 2016. gadā, un 
gada otrajā ceturksnī tika organizēta pirmā pilotapmā-
cība. Vēl pieci moduļi 2016. gada beigās atradās izstrā-
des procesā:

• tika veikta moduļa “Ievads starptautiskajā aizsardzī-
bā” pēdējā pārskatīšana, un tā izstrādi ir paredzēts 
pabeigt 2017. gada sākumā;

• modulis “Pamattiesības un starptautiskā aizsardzība 
ES” atradās izstrādes beigu posmā, ar moduļa pasnie-
dzēju apmācības pilotsesiju, ko organizēja 2016. gada 
beigās, nodrošinās atgriezenisko saiti grozījumiem 
manuskriptā un pasniedzēju rokasgrāmatā, kas jā-
pabeidz 2017. gadā;

• modulis “Cilvēku tirdzniecība” un “Paplašinātais 
iekļaušanas modulis” atradās izstrādes pabeigša-
nas procesā, šo moduļu pilotapmācība ir paredzēta 
2017. gada otrajā ceturksnī;

• modulis “Mutiskā tulkošana patvēruma kontekstā” 
atradās agrīnākā izstrādes posmā, bija savākta infor-
mācija un noteikta mērķgrupa, mācību rezultāti un 
provizoriskās aprises, modulis tiks izstrādāts ciešā sa-
darbībā ar UNHCR – pirmā darba grupas sanāksme ir 
ieplānota 2017. gada martā.

Tika pabeigta 2015. gadā sāktā moduļu “Pierādīju-
mu izvērtēšana” un “Dublinas III regula” pilnveide, un 
2016. gada otrajā ceturksnī tika organizētas pasniedzēju 
apmācības pilotsesijas. Moduļi “Intervēšanas metodes”, 
“Neaizsargātu personu intervēšana” un “Bērnu intervē-
šana” tika pārskatīti un tika sākta visu trīs moduļu piln-
veide.

Turklāt tika publicēta rokasgrāmata “Dzimums, dzimum
identitāte un dzimumorientācija” un tika sākta rokasgrā-
matas “Aizsardzības izbeigšana” izstrāde.

Pielāgotu ievadapmācību Grieķijas robežprocedūru īs-
tenošanas atbalstam ES un Turcijas paziņojuma kontek-
stā izvietotajiem EASO ekspertiem pirmoreiz organizēja 
2016. gadā. Apmācība tika veikta ar regulāriem starplai-
kiem, vajadzības gadījumā papildus rīkojot ad	hoc darb-
seminārus. Apmācības sesiju vidējais ilgums bija divas 
dienas, un tās papildināja ekspertiem paredzētu mācību 
materiālu komplekts. Laikposmā starp 2016. gada aprīli 
un decembri tika rīkotas kopskaitā desmit ievadapmā-
cības sesijas. Tās kļūs par regulāru pasākumu, atbalstot 
spēju un iespēju veidošanu EASO operatīvajām darbī-
bām karstajos punktos.

Progresu panāca 2016. gadā EASO apmācības program-
mas sertifikācijas un akreditācijas jomā. Gada otrajā un 
ceturtajā ceturksnī ir notikušas divas sertifikācijas un 
akreditācijas darba grupas sanāksmes. Ārējs eksperts 
pārskatīja 15 moduļu mācību rezultātus, un 13 moduļi 
tika akreditēti.
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Ar piedāvājumu izskatīšanu un līguma noslēgšanu tika 
sākts izvērtēšanas un novērtēšanas process par EASO 
apmācības pasākumu efektivitāti ES+ valstīs. Ievirzes 
sanāksmi paredzēts organizēt 2017. gada sākumā.

Gada laikā ir notikušas vairākas ar apmācību saistītas 
sanāksmes:
• ikgadējā pasniedzēju sanāksme, kuras secinājumi 

tika izmantoti trīs intervēšanas moduļu (“Intervē-
šanas metodes”, “Neaizsargātu personu intervēša-
na” un “Bērnu intervēšana”) pārskatīšanai, notika 
2016. gada martā;

• Tā paša 2016. gada maijā notika EASO apmācības 
valsts kontaktpunktu sanāksme, kuras rezultāti tika 
izmantoti, lai 2016. gada otrajā pusgadā sāktu izstrā-
dāt tulku apmācības moduli, grozītu EASO 2016. gada 
apmācības plānu, apspriestos par EASO apmācības 
programmas darba uzdevumu un publicētu uzaicinā-
jumu par ekspertu izvirzīšanu moduļa “Bērnu inter-
vēšana” pilnveidei;

• Pēdējā 2016. gada ceturksnī notika references grupas 
sanāksme, kuras rezultāti tika izmantoti, lai precizētu 
termiņu, kurā grupai jāiesniedz piezīmes par moduļu 
“Intervēšanas metodes” un “Neaizsargātu personu 
intervēšana” manuskriptiem, un palielinātu pilsonis-
kās sabiedrības iesaisti EASO apmācībā.

4.3.2. Patvēruma procesi

EASO 2016. gadā turpināja uzlabot saskaņā ar EASO 
kvalitātes matricas procesu sāktos praktiskās sadarbī-
bas pasākumus atbilstoši vispārējam mērķim atbalstīt 
dalībvalstis, palīdzot sasniegt kopīgus KEPS standartus. 
EASO kvalitātes matricas process vispusīgi aptver KEPS 
galvenos aspektus, ietverot dalībvalstu pašreizējās prak-
ses un politikas kartēšanu, kam seko savstarpēji saistītu 
nodevumu kopuma (tematisku sanāksmju un ziņojumu, 
projektu un iniciatīvu saraksta) izstrāde. Dalībvalstu 
prakses un politikas kartēšana palīdz arī vākt informāciju 
KEPS īstenošanas uzraudzības kontekstā.

EASO ir apņēmies nodrošināt praktiskus rīkus, lai atbals-
tītu dalībvalstu amatpersonas KEPS ikdienas īstenošanā:
• ir pabeigts un publicēts praktisks rīks “Piekļuve pa-

tvēruma procedūrai”. Pabeigta dokumenta “Uzņem-
šanas apstākļi – vadlīnijas un rādītāji” izstrāde, un 
dokuments publicēts 2016. gada novembrī. Pašlaik 
to tulko 22 ES valodās;

• praktiskas rokasgrāmatas par izslēgšanu izstrādi pa-
beidza 2016. gada novembrī, un to drīzumā publicēs;

• EASO praktiskā rokasgrāmata par pierādījumu izvēr-
tēšanu un EASO rīks personu ar īpašām vajadzībām 
identificēšanai darīts pieejams papildu valodu versi-
jās.

Patvēruma procesu tīkla ikgadējā sanāksmē tika apko-
potas atsauksmes par EASO praktisko rīku izmantošanu. 
Informāciju vēl apstrādās, bet provizoriski var secināt, ka 
rīki tiek izmantoti dažādos līmeņos, tostarp tieši mērķ
grupu vajadzībām un izstrādājot vai pārskatot valstu 
rīkus.

EASO arī kopīgo praktiskus rīkus un projektus, ar ko vei-
cina dalībvalstu patvēruma lēmumu pieņemšanas pro-
cesa un citu KEPS aspektu kvalitāti. Uzņemšanas tīklam 
un patvēruma procesu tīklam tika iesniegts kvalitātes 
matricas ziņojums. Pirms kvalitātes pārvaldības sanāks-
mes 2016. gada novembrī tika pabeigta kvalitātes pār-
valdības rīku un projektu kartēšana. Kvalitātes projekti, 
iniciatīvas un attiecīgi resursi tiek apkopoti un nodoti 
patvēruma procesu tīklam.

Patvēruma procesu tīkla ikgadējā sanāksme notika 
2016. gada novembrī. Tā bija iespēja izvērtēt 2016. gada 
notikumus un apspriest plānošanu 2017. gadam, to-
starp apsvērt 2017. gadā paredzētā izvērtējuma pro-
cesa tvērumu un pieeju. Tika izraudzīti temati praktisko 
rīku un tematisko ziņojumu izstrādei 2017. gadā un 
panākta vienošanās par pieeju attiecībā uz 2017. gada 
pasākumiem.

Paralēli IVI darbsemināram par Sīriju 2016. gada febru-
ārī tika organizēts darbseminārs par Sīrijas pieteikuma 
iesniedzēju potenciālu izslēgšanu. Tas ļāva veidot siner-
ģijas starp policijas un IVI ekspertiem, lai apspriestu ko-
pīgus profilus, problēmas un pieejas attiecībā uz Sīrijas 
pieteikuma iesniedzēju potenciālu izslēgšanu. Sanāks-
mes rezultātus izmanto, lai izstrādātu Sīrijas pieteikuma 
iesniedzēju izslēgšanas pārbaudes rīku, ko vienlaikus ar 
praktisko rokasgrāmatu par izslēgšanu varētu izmantot 
pārcelšanas procedūrā.

Kvalitātes matricas sanāksmi par uzņemšanas apstāk-
ļiem, kas notika 2016. gada martā, var uzskatīt par EASO 
uzņemšanas iestāžu tīkla ievadsanāksmi, kurā tīkla da-
lībniekiem bija iespēja apspriest tīkla darba uzdevumu 
un vienoties par mērķiem un darbības praktiskajiem 
aspektiem. Sanāksmes rezultātus izmantos kvalitātes 
matricas ziņojuma par uzņemšanas apstākļiem sagata-
vošanā un dokumenta “Uzņemšanas apstākļi – vadlīnijas 
un rādītāji” izstrādē.

4.3.3. Izcelsmes valsts informācija

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
Sagatavoti 13 jauni IVI ziņojumi.
Izstrādāti divi izcelsmes verificēšanas rīki (OVT)�
Izveidoti 10 valstu tīkli ar kopskaitā 
225 dalībniekiem.
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EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
Uzlabots IVI portāls ar 9732 sasaistītiem 
dokumentiem, piecām pievienotām datubāzēm, 
9378 lietotājiem un 6713 lejupielādētiem 
dokumentiem.
Rīkotas sešas sanāksmes/konferences ar kopskaitā 
169 dalībniekiem par Sīriju, Irāku, Eritreju, 
Rietumāfriku, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu 
un tiešsaistes pētniecības rīkiem.
Izveidots valstu vadlīniju izstrādes tīkls.

EASO mērķis izcelsmes valsts informācijas (IVI) jomā 
ir izveidot visaptverošu ES IVI sistēmu, lai kopā ar ES+ 
valstīm un citām galvenajām ieinteresētajām personām 
paaugstinātu un saskaņotu IVI standartus.

EASO 2016. gadā sagatavoja trīs jaunus IVI ziņojumus par 
Afganistānu, pa vienam ziņojumam par Eritreju, Somāli-
ju, Pakistānu un Turciju, kā arī sešus ziņojumus par Rie-
tumbalkānu valstīm Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, 
bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Kosovu, 
Melnkalni un Serbiju. Tika sākti arī divi apsekojumi par 
Afganistānu un Somāliju. No dažādām lietotāju grupām, 
tostarp specializētajiem IVI tīkliem, stratēģiskā IVI tīkla, 
atbildīgajiem darbiniekiem un tiesu un tribunālu locek-
ļiem, tika saņemtas pozitīvas atsauksmes.

Papildus regulārajiem IVI ziņojumiem, ar IVI saistīts at-
balsts tika sniegts EASO ekspertiem Grieķijas karstajos 
punktos pieņemamības procedūras kontekstā.

Izmantojot EASO IVI tīkla pieeju, EASO sadarbībā ar da-
lībvalstu ekspertiem ir apkopojis un apstrādājis attiecīgu 
IVI, izveidojot portfeļus, kas strukturēti saskaņā ar dažā-
diem ar izcelsmes verificēšanu saistītiem jautājumiem. 
Izcelsmes verificēšanas rīki attiecībā uz Sīriju un Eritreju 
tika ieviesti attiecīgi 2016. gada maijā un augustā. Šie rīki 
tiek izplatīti tikai IVI pētniekiem un patvēruma lēmumu 
pieņēmējiem.

Konkrētām izcelsmes valstīm veltīto EASO specializē-
to praktiskās sadarbības tīklu skaits sasniedza desmit, 
novembrī tika izveidots jaunākais Rietumāfrikai veltī-
tais tīkls. Valstu tīklu dalībnieku un aizvietotāju skaits ir 
šāds: Sīrija – 34, Somālija – 21, Pakistāna – 21, Irāka – 29, 
Irāna – 13, Krievija – 20, Afganistāna – 24, Eritreja – 23, 
Ukraina – 21 un Rietumāfrika – 19. Tika veikts apseko-
jums par tīkla pieeju un analizētas stratēģiskā tīkla un 
valstu tīklu dalībnieku atsauksmes. Kopumā atsauks-
mes bija ļoti pozitīvas, jo īpaši attiecībā uz tīklu sniegto 
pievienoto vērtību informācijas apmaiņas un zināšanu 
iegūšanas jomā. Ņemot vērā samērā zemo aktivitātes 
līmeni dažos tīklos, EASO plāno meklēt iespējas aktivizēt 
tos tīklus, ko aģentūra uzskata par prioritāriem.

EASO 2016. gada aprīlī un oktobrī organizēja divas stra-
tēģiskā IVI tīkla sanāksmes. Šā tīkla dalībnieku stratē-
ģiskais ieguldījums tiek izmantots EASO IVI darba plāna 
izstrādē. Dalībnieki nodrošina cilvēkresursus, lai atbals-
tītu EASO IVI mērķu sasniegšanā.

Tika organizētas sešas praktiskās sadarbības sanāksmes 
par konkrētiem tematiem un konkrētām izcelsmes val-
stīm: darbseminārs par Sīriju un izslēgšanu, Irākas tīkla 
seminārs, seminārs par Eritreju, sanāksme par IVI un sie-
viešu dzimumorgānu kropļošanu un Rietumāfrikas tīkla 
ievadsanāksme. EASO 2016. gadā rīkoja konferenci par 
IVI tiešsaistes pētniecību, kurā piedalījās 52 dalībnieki. 
Rezultātus paredzēts izmantot EASO praktiskās rokas-
grāmatas “Rīki un padomi IVI tiešsaistes pētniecībai” 
atjaunināšanai. Praktiskās sadarbības sanāksmes atbal-
sta ārēji eksperti, kas tiek uzaicināti, lai dalītos ar savām 
zināšanām un pieredzi.

Reaģējot uz 2016. gada 21. aprīlī pieņemtajiem Padomes 
secinājumiem par lēmumu par patvēruma piešķiršanu 
praksi, kurā EASO tika aicināts izveidot politikas tīklu 
augstāko amatpersonu līmenī un īstenot pilotprojektu 
par konverģenci, pievēršot galveno uzmanību Afga-
nistānai, 2016. gada jūnijā tika izveidots tīkls vadlīniju 
izstrādei par Afganistānu. Tīkla otrā sanāksme notika 

Izcelsmes valsts informācijas ziņojumi (par dažādām valstīm).
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septembrī. Papildus šīm sanāksmēm septembrī, oktobrī 
un decembrī tika rīkotas metodisko norāžu par Afganis-
tānu izstrādes grupas sanāksmes.

Tika atklāts uzlabotais IVI portāls, kas nodrošina publisku 
piekļuvi ES IVI no sasaistītām valstu IVI datubāzēm. Tika 
izveidotas EASO sanāksmju lapas, kas tika izmantotas IVI 
sanāksmēm. Turpmākajās iterācijās tiks izveidotas valstu 
lapas. IVI portāla valsts administratoru tīkla sanāksme 
notika 2016. gada martā.

Tajā pat 2016. gadā saņēma un izskatīja astoņus IVI 
pieprasījumus. Papildus regulārajiem pieprasījumiem 
ES un Turcijas paziņojuma kontekstā Grieķijas karstajos 
punktos izvietoto EASO ekspertu vajadzībām tika atklā-
ta operatīva IVI uzziņu sistēma attiecībā uz Turciju. Šajā 
ad	hoc uzziņu sistēmā tika iesniegti četri pieprasījumi.

Tika sākts sākotnējais sagatavošanas darbs saistībā ar 
MedIVI (medicīniskās IVI) projekta nodošanu EASO. 
Priekšizpētes secinājumi tika paziņoti 2016. gada jan-
vārī, un tiem sekoja diskusijas par iepirkuma rīkošanu 
nodošanas īstenošanai. EASO sāk nodošanas plāna 
izstrādi.

4.3.4. Sadarbība ar tiesu un tribunālu 
locekļiem

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
Izplatīti divi profesionālās attīstības rīki, sākta divu 
rīku izstrāde.
Rīkoti pieci profesionālās attīstības pasākumi, 
kopskaitā 81 dalībnieks.
Viena konference Grieķijas tiesnešiem, 
120 dalībnieki.
Viena valstu tiesiskās apmācības struktūru 
sanāksme, 17 dalībnieki.

EASO 2016. gadā ir uzturējis sadarbību ar ES+ valstu 
tiesām un tribunāliem ar vispārīgu mērķi sniegt iegul-
dījumu KEPS saskaņotā īstenošanā un veidot ciešāku 
ES+ valstu praktisko sadarbību patvēruma jomā. EASO 
ir īstenojis praktiskās sadarbības pasākumus saskaņā ar 
pieņemtajiem pamatprincipiem un pilnīgi ievērojot tiesu 
un tribunālu neatkarību.

Izplatītie profesionālās attīstības rīki ir šādi:
• rīks “Izslēgšana: Kvalificēšanas direktīvas (2011/95/

ES) 12. un 17. pants – tiesiskā analīze” ir paredzēts 
tiesām un tribunāliem, kas izskata ar starptautisko 
aizsardzību saistītas lietas, lai veicinātu izpratni un 
sniegtu norādes par to, kā risināt aizsardzības jautā-
jumus, kuri ir saistīti ar direktīvā minētajiem izslēg-
šanas pamatiem;

• rīks “Ievadpārskats par KEPS – tiesiskā analīze” ir pa-
redzēts tiesām un tribunāliem, kas izskata ar starp-
tautisko aizsardzību saistītas lietas, lai veicinātu 

izpratni un sniegtu norādes par pieeju attiecībā uz 
pamatjēdzieniem un jautājumiem, kam ir būtiska no-
zīme KEPS noteikumu interpretēšanā.

Citi profesionālās attīstības rīki, kuru izstrāde tika sākta, 
ir šādi:
• rīku “Starptautiskās aizsardzības izbeigšana – tiesiskā 

analīze” un “Starptautiskās aizsardzības izbeigšana – 
metodiskā norāde tiesiskās apmācības pasniedzē-
jiem” izstrādi ir paredzēts pabeigt 2017. gada sākumā 
pēc tam, kad būs notikušas konsultācijas ar tiesu un 
tribunālu tīklu;

• rīku “Kvalificēšana starptautiskās aizsardzības saņem-
šanai – tiesiskā analīze” un “Kvalificēšana starptau-
tiskās aizsardzības saņemšanai – metodiskā norāde 
tiesiskās apmācības pasniedzējiem” izstrāde ir pa-
beigta, un tos drīzumā publicēs;

• rīka “Pierādījumu un ticamības izvērtēšana – tiesis-
kā analīze” ceturtais projekts ir pabeigts un nosūtīts 
apspriešanai, un šā rīka izstrādi ir paredzēts pabeigt 
2017. gada februārī;

• ir izstrādāts rīka “Piekļuve procedūrām un neizraidī-
šanas princips – tiesiskā analīze” projekta uzmetums, 
un šā rīka izstrādi ir paredzēts pabeigt 2017. gada ok-
tobrī;

• rīks “Izslēgšana: Kvalificēšanas direktīvas (2011/95/
ES) 12. un 17. pants – metodiskā norāde tiesiskās ap-
mācības pasniedzējiem”;

• rīks “Ievadpārskats par KEPS – metodiskā norāde tie-
siskās apmācības pasniedzējiem”.

EASO 2016. gadā ir organizējis piecus profesionālās at-
tīstības kursus.
• Darbseminārs tiesiskās apmācības pasniedzējiem par 

15. panta c) punkta tiesiskās analīzes īstenošanu noti-
ka 2016. gada martā. Par šo sanāksmi var teikt, ka tā ir 
ietekmējusi dalībnieku kā tiesiskās apmācības pasnie-
dzēju profesionālo funkciju un sniegusi zināšanas, ko 
dalībnieki var izmantot, lai pildītu savus pienākumus 
un apmācītu kolēģus attiecīgajās dalībvalstīs.

• Bulgārijas tiesnešu mācību apmeklējumu sarīkoja 
2016. gada aprīlī, un tā laikā dalībnieki varēja gūt 
priekšstatu par citā dalībvalstī īstenotajām proce-
dūrām. Konkrēti, viņi varēja izmantot informācijas 
apmaiņas iespēju ar kolēģiem un paplašināt ar lietu 
pārvaldību, tiesneša amatu un tiesas sēžu pārvaldību 
saistīto pieredzi.

• Darbseminārs Vācijas tiesnešiem par IVI notika 
2016. gada maijā, galveno uzmanību pievēršot ikdie-
nas darbā noderīgas informācijas sniegšanai par IVI 
avotiem, dalībnieki aktīvi iesaistījās IVI pētniecībā un 
avotu novērtēšanā, seminārs notika angļu valodā, lai 
vēl vairāk paplašinātu piekļūstamo avotu klāstu.

• Pilotdarbsemināru tiesiskās apmācības pasniedzējiem 
par izslēgšanas tiesiskās analīzes īstenošanu sarīko-
ja 2016. gada maijā, šajā seminārā dalībniekiem tika 
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sniegta sistemātiska un izsmeļoša analīze par katru 
pantu un nosacījumu, kā arī attiecīgu judikatūru, ga-
dījumu izpētē tika aplūkoti hipotētiski scenāriji un 
dalībniekiem bija iespēja apmainīties ar juridiskiem 
viedokļiem un tiesisko pieredzi.

• Darbseminārs Kipras tiesnešiem, kurā tika aplūkoti 
praktiski jautājumi saistībā ar attiecīgu ES tiesību aktu 
īstenošanu, notika 2016. gada jūlijā, un darbseminārā 
nodrošināja efektīvu tiesību aktu piemērošanu lietās, 
ko izskata Administratīvā tiesa.

• Darbseminārs ievadpārskatam par KEPS notika 
2016. gada oktobrī, un šis darbseminārs saņēma 
augstāko iespējamo novērtējumu.

Pēc Grieķijas administratīvo tiesnešu asociācijas (AGAJ) 
valdes locekļu lūguma 2016. gada oktobrī tika organi-
zēta Grieķijas administratīvo tiesnešu konference, ko 
apmeklēja 120 dalībnieki. Tā bija paredzēta kā spēju 
veidošanas pasākums Grieķijas tiesnešiem un vienlai-
kus kā svarīgs signāls par EASO spējām un ieinteresētību 
sniegt atbalstu šai ieinteresētajai personai, ņemot vērā 
vispārējo kontekstu, t. i., Grieķijas patvēruma sistēmas 
noslogojumu. Konferences darba kārtībā bija iekļautas 
runas un prezentācijas, kā arī diskusijas par konkrētiem 
gadījumiem un metodiku mazākās darba grupās.

Valstu tiesiskās apmācības struktūru (NJTB) sanāksme 
notika 2016. gada oktobrī, un tās mērķis bija gūt labāku 
izpratni par NJTB dalībvalstīs un izpētīt vajadzības un 
iespējamu sadarbību nākotnē. Sanāksme deva iespēju 
sniegt tās dalībniekiem informāciju par EASO darbību 
un bija paredzēta arī, lai pavērtu ceļu dialogam starp 
NJTB, kas dalībvalstīs darbojas patvēruma tiesību jomā, 
un nodrošinātu forumu diskusijām par EASO un NJTB 
turpmākās sadarbības iespējām.

4.3.5. EASO pasākumi saistībā ar 
neaizsargātām grupām

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā

Publicēts viens praktiskās sadarbības rīks, viens 
izstrādāts un viena izstrāde turpinās.
EASO trešā ikgadējā konference par cilvēku 
tirdzniecības novēršanu.
Ceturtā ikgadējā konference par EASO 
pasākumiem saistībā ar bērniem.
Ar neaizsargātām grupām saistītiem jautājumiem 
veltītas trīs darba grupu sanāksmes.

EASO turpināja sniegt atbalstu un veidot ES+ valstu un 
citu attiecīgu ekspertu praktisko sadarbību jautājumos, 
kas attiecas uz neaizsargātiem patvēruma meklētājiem.

Praktiskās sadarbības rīku “Praktiskā rokasgrāmata par 
ģimenes locekļu meklēšanu” publicēja 2016. gadā. Tika 
pabeigta rīka “Interešu izvērtēšana pārcelšanas kon-
tekstā” izstrāde, bet rīka “Vecuma noteikšana un bērnu 
intereses” atjaunināšana vēl turpinās.

EASO trešā ikgadējā konference par cilvēku tirdznie-
cības novēršanu un starptautisko aizsardzību notika 
2016. gada jūnijā. Dalībnieki bija sapulcējušies, lai paš-
reizējās migrācijas krīzes kontekstā diskutētu par cilvēku 
tirdzniecībā cietušo apzināšanu un aizsardzību.

Darbsemināri ceturtās ikgadējās konferences 
par EASO pasākumiem saistībā ar bērniem laikā. 
2016. gada 5. un 6. decembris.

Ceturtā ikgadējā konference par EASO pasākumiem 
saistībā ar bērniem notika 2016. gada decembrī. Tā bija 
veltīta bērnu stāvoklim pašreizējos migrantu masveida 
pieplūduma apstākļos.

Tika organizētas ar neaizsargātām grupām saistītiem 
jautājumiem veltītas darba grupu sanāksmes. Sanāksme 
par jaunām vecuma noteikšanas metodēm un pieejām 
notika 2016. gada septembrī. Darba grupa apsprieda 
dažādas vecuma noteikšanas metodes, tostarp sociālo 
novērtēšanu, kas tiks iekļautas EASO publikācijas par 
vecuma noteikšanu atjauninātajā redakcijā. Septembrī 
notika vēl viena sanāksme par bērnu interešu principa 
ievērošanu vecuma noteikšanas procesā. Darba grupa 
apsprieda galvenos aizsardzības pasākumus un apsvēru-
mus, kas jāņem vērā, lai vecuma noteikšanas procedūrās 
nodrošinātu bērnu intereses. Trešā sanāksme bija veltī-
ta personu, kas pārcietušas spīdzināšanu un cita veida 
smagu psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību, 
apzināšanai un īpašām procesuālajām garantijām. Tā 
notika 2016. gada oktobrī un nodrošināja dalībvalstīm 
forumu ideju un paraugprakses apmaiņai par īpašām 
procesuālajām garantijām.

EASO piedalījās cilvēku tirdzniecības novēršanai veltītajā 
Tieslietu un iekšlietu (TI) kontaktpunktu sanāksmēs, ko 
martā, jūnijā, septembrī un novembrī organizēja ES koor-
dinatora cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā birojs.

4.3.6. Dublinas tīkls

ES dalībvalstis ir atbildīgas par Dublinas sistēmas piemē-
rošanu un jo īpaši par pietiekamu resursu piešķiršanu, lai 
palielinātu pārsūtīšanu skaitu saskaņā ar Dublinas pro-
cedūru un mazinātu ar pārsūtīšanām saistītu kavēšanos. 
Dalībvalstīm ir arī konsekventi jāpiemēro ar ģimenes 
atkalapvienošanos saistītās tiesību normas un plašāk un 
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regulārāk jāpiemēro diskrecionārās klauzulas, saskaņā ar 
kurām tās var nolemt izskatīt patvēruma pieteikumus, 
atslogojot dalībvalstis, kurām ir ārējās robežas.

Lai palīdzētu dalībvalstīm pilnīgi piemērot Dublinas sis-
tēmu, EASO saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas 
jomā ir izveidojis Dublinas vienību tīklu. Tīklā piedalās 
30 ES+ valstis, un katra no tām ir izveidojusi Dublinas 
valsts kontaktpunktu.

Koordinācijas grupas ievadsanāksmē, kas notika 
2016. gada februārī, tika pieņemts tīkla darba uzdevums 
un veidne periodiskiem informācijas atjauninājumiem. 
Kopumā 2016. gadā tika publicēti četri periodiskie atjau-
ninājumi, kuros bija iekļauti statistikas dati un kvantita-
tīva informācija, pamatojoties uz ievaddatiem, ko bija 
saņēmuši tīkla dalībnieki un Eiropas Komisija.

Otra koordinācijas grupas sanāksme notika 2016. gada 
novembrī. Šajā sanāksmē grupa vienojās par darbības 
jomām un prioritātēm 2017. gadam. Starp tām ir vie-
nas koordinācijas grupas sanāksmes un tematiskas sa-
nāksmes par DubliNet (7) rīkošana un rīka vai vadlīniju 
izstrāde. Sanāksmēs notika apmaiņa ar paraugpraksi par 
jautājumiem saistībā ar Dublinas sistēmu.

Dublinas tiešsaistes platformu, kurai var piekļūt tīkla 
dalībnieki un kurā piedalās 25 dalībvalstis, atklāja 
2016. gada novembrī. Platformas dalībnieki ir augšupie-
lādējuši un apmainījušies ar kopskaitā 32 dokumentiem.

4.3.7. Uzņemšana

EASO turpina veidot iekšējās spējas, lai atbalstītu ES+ 
valstis ar pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt atbilstošus 
uzņemšanas apstākļus.

Saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā 
2016. gada martā izveidoja EASO uzņemšanas iestāžu 
tīklu. Tā atklāšana notika EASO kvalitātes matricas sa-
nāksmes par uzņemšanas apstākļiem laikā. Jaunā tīkla 
darba uzdevumu pieņēma 2016. gada otrajā ceturksnī.

Uzņemšanas valsts kontaktpunktu sanāksme notika 
2016. gada oktobrī. Pamatojoties uz sanāksmē rīkotajām 
diskusijām, tiks izstrādāts EASO uzņemšanas iestāžu tīkla 
darba plāns 2017. un 2018. gadam. Savukārt darbsemi-
nārā par ārkārtas situāciju plānošanu rīkotās diskusijas 
tiks ņemtas vērā, 2017. gadā izstrādājot vadlīnijas par 
ārkārtas situāciju plānošanu.

Sadarbībā ar Eiropas uzņemšanas iestāžu platformu 
(EPRA) 2016. gada novembrī Briselē tika organizēts 
darbseminārs par uzņemšanas iestāžu nozīmi pārejā no 

(7) Drošs elektronisks pārraides kanālu tīkls, kas savieno valstu iestādes, kuras 
izskata patvēruma pieteikumus.

uzņemšanas uz integrēšanu. Šajā darbseminārā iegūtā 
informācija tiks izmantota ziņojumā, kurā būs atspogu-
ļota ES+ valstīs ieviestā politika un prakse, kā arī prob-
lēmas saistībā ar pāreju no uzņemšanas uz integrēšanu. 
Sanāksmē gūtā pieredze turklāt palīdzēs noteikt EASO 
turpmākos uzdevumus integrēšanas jomā.

EASO un EPRA 2016. gada oktobrī noslēdza saprašanās 
memorandu. To papildina pasākumu ceļvedis, kurā pa-
redzēts divu gadu pārejas periods, kad pasākumi tiks 
īstenoti kopīgi. Saskaņā ar saprašanās memorandu 
2017. gada beigās tiks veikts kopīgs EASO un EPRA iz-
vērtējums, lai izdarītu secinājumus par pārejas periodā 
sasniegto progresu. Paredzams, ka līdz 2018. gada bei-
gām EASO uzņemšanas iestāžu tīkls pārņems no EPRA 
visus pasākumus.

4.3.8. Atgriešana un integrēšana

EASO veido un atbalsta saikni starp patvēruma un uz-
ņemšanas procedūru un procedūrām, kas seko lēmuma 
par patvēruma pieteikumu pieņemšanai, t. i., atgrieša-
nas vai integrēšanas procedūru.

Atgriešana un integrēšana ir labi funkcionējošas patvē-
ruma un migrācijas politikas neatņemama daļa. Šo pa-
sākumu agrīna iekļaušana patvēruma un uzņemšanas 
procesā var uzlabot to efektivitāti.

EASO 2016. gadā ir piedalījies astoņās Eiropas Migrācijas 
tīkla Atgriešanas ekspertu grupas (EMN	REG), Frontex, 
Eiropas Reintegrācijas instrumenta tīkla (ERIN) un kopē-
jās atbalsta iniciatīvas sanāksmēs.

EASO kopā ar Migrācijas un iekšlietu ĢD, EMN REG, Fron-
tex un Eurostat piedalās pašlaik notiekošajā darbā pie 
atgriešanas datu kvalitātes un pilnīguma saskaņošanas 
un uzlabošanas ES līmenī.

4.3.9. Citi pastāvīgā atbalsta rīki – EASO 
pieejamo valodu saraksts

EASO atbalsta atsevišķas ES+ valstis, ar pieejamo valodu 
saraksta (LAL) starpniecību nodrošinot vienkāršu piekļu-
vi visām valodām, kas pieejamas citās ES+ valstīs.

Pieejamo valodu saraksts 2016. gadā tika uzturēts un 
uzraudzīts. Slovākijai un Bulgārijai tika sniegtas atbildes 
uz četriem konkrētiem pieprasījumiem par rundu, mon-
goļu, tamilu un singāļu valodu.

Saistībā ar pieejamo valodu saraksta izmantošanu EASO 
darbinieki devās arī mācību apmeklējumā uz Nīderlandi.
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4.3.10. Atbalsts trešām valstīm

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
Rietumbalkāni un Turcija –

saskaņā ar reģionālo IPA programmu īstenoti trīs 
reģionāli pasākumi,

saskaņā ar reģionālo IPA programmu īstenoti 
divi valsts mēroga pasākumi Serbijā un bijušajā 
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā,

pabeigti septiņi ārējās dimensijas spēju veidošanas 
pasākumi.
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instruments –

īstenoti trīs pasākumi,

apzināti un tiek gatavoti trīs pasākumi, kas tiks 
īstenoti 2017. gadā.
Ārējās dimensijas tīkls –

organizētas trīs sanāksmes un darbsemināri.

EASO atbalsta KEPS ārējo dimensiju, vienojoties ar Eiro-
pas Komisiju un ievērojot ES ārējo attiecību politiku un 
saskaņā ar EASO ārējās darbības stratēģiju (8).

EASO 2016. gadā ir sniedzis atbalstu Rietumbalkā-
nu reģionam un Turcijai saskaņā ar IPA II programmu 
“Reģionālais atbalsts uz aizsardzību vērstai migrāci-
jas pārvaldībai Rietumbalkānos un Turcijā” (reģionālo 
IPA programmu). Ievirzes sanāksme notika Belgradā 
2016. gada 9. un 10. martā. Frontex un EASO 2016. gada 
5. augustā parakstīja sadarbības nolīgumu. Lai sagatavo-
tos reģionālās IPA programmas īstenošanai (šī program-
ma ilgst trīs gadus, no 2016. līdz 2018. gadam) laikposmā 
no 2016. gada aprīļa līdz jūlijam tika veikti apmeklējumi 
uz vietas visās Rietumbalkānu valstīs. Tika īstenoti trīs 
reģionāli pasākumi un divi valsts mēroga pasākumi, lai 
atbalstītu bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku 
un Serbiju. Šos pasākumus papildināja turpmāk aprak-
stītie plašākie ārējās dimensijas pasākumi.

Tika īstenoti šādi pasākumi ar mērķi papildināt spēju 
veidošanas pasākumus Rietumbalkānos:
• IVI seminārs Serbijā sadarbībā ar mērķsadarbības 

projektu, ko vada Zviedrijas Migrācijas aģentūra Ser-
bijā;

• Rietumbalkānu valstu piedalīšanās divās apmācības 
sesijās Maltā saskaņā ar EASO apmācības program-
mu;

• Rietumbalkānu valstu piedalīšanās reģionālajā ap-
mācībā saskaņā ar EASO moduļiem “Iekļaušana” un 
“Izslēgšana” Vīnē 2016. gada maijā un jūnijā;

(8) https://easo.europa.eu/wpcontent/uploads/EASOExternalActionStra-
tegy.pdf

• patvēruma tiesību aktu ietekmes novērtējums Ser-
bijā;

• bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Iekš-
lietu ministrijas Patvēruma sektora vajadzību novēr-
tējums;

• Rietumbalkānu valstu tiesnešu piedalīšanās Starp-
tautiskās Bēgļu tiesību tiesnešu asociācijas (IARLJ) 
Eiropas nodaļas konferencē Oslo 2016. gada maijā.

Pēc 2015. gada 25. oktobra sanāksmes par Rietumbalkā-
nu migrācijas maršrutu un līderu paziņojuma par bēgļu 
plūsmām EASO kā Rietumbalkānu migrācijas maršruta 
tīkla dalībnieks ir piedalījies regulārās šim jautājumam 
veltītās videokonferencēs.

EASO ir arī apspriedies ar Migrācijas un iekšlietu ĢD un 
Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ĢD 
par projekta īstenošanu saskaņā ar Reģionālās attīstī-
bas un aizsardzības programmu – Ziemeļāfrika (RDPP	
NA), tostarp par EASO plašāko iesaistīšanos šajā reģio-
nā. EASO darbojas RDPP	NA koordinācijas komitejā un 
2016. gadā ir piedalījies šīs komitejas sanāksmē.

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
(EKPI) projekts Tunisijas, Marokas un Jordānijas valsts 
iestāžu atbalstam tika pabeigts 2016. gada 30. jūnijā, 
bet tā noslēguma posms beidzās 30. augustā. Kopumā 
bija izlietoti 93 % no dotāciju summas. Pasākumi, kas 
ir apzināti kā EKPI projekta papildpasākumi, tiks īste-
noti 2017. gadā pēc vienošanās ar attiecīgajām valstu 
iestādēm un EASO spējas atbildēt uz valstu lūgumiem 
nostiprināšanas. Spēju veidošanas pasākumi varētu ie-
tvert semināru administratīvajiem tiesnešiem Tunisijā, 
uzņemšanai (tostarp ar patvēruma meklētāju integrēša-
nu valsts darba tirgū saistītiem aspektiem) veltītu semi-
nāru Jordānijā un apmācību par KEPS Marokā.

Saskaņā ar 2015. gada novembrī Valetas samitā pieņem-
to kopīgo rīcības plānu EASO īsteno ārējās dimensijas 
pasākumus, tostarp apmācības un spēju veidošanas 
pasākumus, iesaistot konkrētas trešās kaimiņvalstis, 
kas apzinātas saskaņā ar vispārējo pieeju migrācijai un 
mobilitātei un vienojoties ar Eiropas Komisiju. Šajā kon-
tekstā un EKPI projekta satvarā EASO 2016. gadā rīkoja 
reģionālu KEPS apmācību Tunisijā, kurā līdzās EKPI part-
nervalstu dalībniekiem piedalījās pārstāvji no Libānas un 
Ēģiptes. Pamatojoties uz Valetas samita kopīgo rīcības 
plānu, ES delegācijas trešās valstīs ir izteikušas interesi 
sadarboties ar EASO.

Saistībā ar Komisijas 2016. gada jūnija paziņojumu par 
jauna satvara partnerībai ar trešām valstīm izveidi saska-
ņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā EASO ir aici-
nāts palielināt atbalstu ES pieejai saskaņā ar t. s. paktiem 
ar nozīmīgākajām trešām valstīm. EASO ir risinājis saru-
nas ar Komisiju, lai noteiktu, kādi pasākumi jāizstrādā.

EASO organizēja trīs praktiskās sadarbības darbseminā-
rus ar ES+ valstu ārējās dimensijas tīkla dalībniekiem, 

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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lai paplašinātu EASO ārējās dimensijas pasākumus trešo 
valstu atbalstam. Ārējās dimensijas tīkla pirmā ikgadējā 
sanāksme notika 2016. gada maijā, bet 2016. gada maijā 
un decembrī tika organizēti divi ārējās dimensijas ope-
ratīvo prasmju darbsemināri.

4.3.11. Pārmitināšana

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
Izstrādāts viens standarta darbības procedūru 
projekts brīvprātīgai humanitāras uzņemšanas 
shēmai ar Turciju.
Īstenots viens atbalsta pasākums.
Publicēti astoņi analītiski ziņojumi.

EASO pilda koordinatora funkciju informācijas apmaiņā 
un citos ar pārmitināšanu saistītos pasākumos, ko ES+ 
valstis veic sadarbībā ar UNHCR un IOM.

Lai koordinētu pārmitināšanu no Turcijas, 2016. gadā 
EASO bija uzdots atbalstīt Ankarā izvietoto ES pārmitinā-
šanas grupu, ko pēc ES un Turcijas paziņojuma pieņem-
šanas bija izveidojuši Komisijas dienesti. Sākumā EASO 
grupas darbā iesaistīja savus darbiniekus, bet vēlāk īpaši 
šim uzdevumam pieņēma darbā ekspertu, lai sniegtu ES 
pārmitināšanas grupai Ankarā pastāvīgāku atbalstu.

EASO ir izveidojis un attīstījis regulāru datu vākšanu par 
pārmitināšanu. Pamatojoties uz katru mēnesi apkopota-
jiem datiem par pārmitināšanu, kopš 2016. gada marta 
ir sagatavoti astoņi analītiski ziņojumi (9). Šie ziņojumi ir 
nosūtīti ES+ valstīm, Komisijai un UNHCR. Kopš septem-
bra EASO ir pārskatījis datu vākšanu par pārmitināšanu, 
kas ietver jaunu pārmitināšanas datu vākšanas shēmu 
un 1:1 mehānisma sadalījumu.

EASO 2016. gadā ir piedalījies praktiskās sadarbības sa-
nāksmēs par pārmitināšanu. Februārī EASO piedalījās 
Ikgadējo trīspusējo konsultāciju pārmitināšanas jautāju-
mos (ATCR) darba grupas sanāksmē un apmeklēja jūnijā 
notikušo ATCR kopējo sanāksmi. EUFRANK projekta par 
pārmitināšanu ievirzes sanāksmē, kas oktobrī tika or-
ganizēta Zviedrijā, EASO pārstāvji piedalījās speciālistu 
diskusijā. Decembrī EASO apmeklēja Sīrijas pamatgrupas 
sanāksmi.

EASO 2016. gadā īstenoja atbalsta pasākumu ar Bulgā-
riju saskaņā ar EASO īpašā atbalsta plānu (SSP). Bulgā-
rija piedalījās ATCR darba grupas sanāksmē un mācību 
apmeklējumā uz Nīderlandi. Tiks apsvērta ar pārmiti-
nāšanu saistīta turpmāka atbalsta sniegšana Bulgārijai 
2017. gadā.

(9) Pirmais analītiskais ziņojums aptver datus par 2016. gada janvāri un feb-
ruāri.

4.4. EASO horizontālie pasākumi

4.4.1. EASO sadarbības tīkls

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
Saņemti 17 EASO pieprasījumi, sagatavoti 
16 ziņojumi.
Divas kontaktkomiteju sanāksmes.
Izstrādāti vai atjaunināti divi horizontālas darbības 
jomas produkti.

EASO uztur uzziņu sistēmu, lai atbildētu uz piepra
sījumiem saistībā ar KEPS īstenošanas politiku un prak-
si. Pieprasījumu apstrādes vidējais laiks 2016. gadā bija 
20 darba dienas no saņemšanas. No dalībvalstīm saņem-
to atbilžu skaits svārstījās no 8 līdz 23 atbildēm atkarībā 
no pieprasījumu temata.

Kontaktkomiteju sanāksmes tiek organizētas kopīgi 
ar Komisiju. Viena sanāksme par Dublinas regulu tika 
organizēta uzreiz pēc EASO Dublinas tīkla koordināci-
jas grupas sanāksmes (kā minēts 4.3.6. iedaļā). EASO 
2016. gada pirmajā ceturksnī piedalījās arī īpašā bērniem 
veltītā kontaktkomiteju sanāksmē, ko rīkoja Migrācijas 
un iekšlietu ĢD.

EASO sadarbojās ar ieinteresētajām personām, izstrādā-
jot produktus ar horizontālu darbības jomu. FRA vadībā 
tika izstrādāta TI tīkla rādītāju sistēma, kuras tapšanā 
ieguldījumu sniedza visas TI aģentūras, ieskaitot EASO. 
Tā ietver pārskatu par šo aģentūru divpusējo un daudz-
pusējo sadarbību. Otrs produkts ir praktiskie rīki, kas 
attiecas uz piekļuvi patvēruma procedūrai un ko saga-
tavoja dalībvalstu eksperti ar EASO un Frontex atbalstu 
un ciešā sadarbībā ar FRA un UNHCR.

4.4.2. Komunikācija un attiecības ar 
ieinteresētajām personām

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
Atklāta EASO jaunā tīmekļa vietne, apmeklētāju 
skaits pieaudzis līdz 638 094 apmeklētājiem.
Par 352 % palielinājies Twitter sekotāju skaits, 
188 ziņas.
Par 142 % palielinājies EASO Facebook lapas 
sekotāju skaits, 204 ziņas.
EASO Facebook pārcelšanas lapai 3727 sekotāji, 
51 ziņa.
Desmit EASO biļetena izdevumi.
Publicēti 32 paziņojumi presei.
Vairāk nekā 300 preses interviju.
1200 informācijas pieprasījumi un atbildes.
42 EASO publikācijas.
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Saskaņā ar EASO komunikācijas stratēģiju EASO dara 
sabiedrībai zināmu un popularizē aģentūras nozīmi, 
vērtības, pasākumus un darbību. Galvenā uzmanība 
tiek pievērsta aģentūras uzdevumam sekmēt, koordi-
nēt un stiprināt ES+ valstu praktisko sadarbību daudzos 
ar patvērumu saistītajos aspektos.

EASO 2016. gadā turpināja uzturēt attiecības ar ie-
interesētajām personām, galvenokārt sanāksmēs, 
kas nodrošina dialoga iespējas, sniedzot informāciju 
par EASO darbību un saņemot atsauksmes.

Reizi divās nedēļās tika rīkotas operatīvas tikšanās ar 
UNHCR, kā arī regulāras tikšanās EASO galvenajā birojā 
Maltā. Šajās sanāksmēs tika veiksmīgi apspriesta pastā-
vošā sadarbība un paplašinātas jaunas sadarbības jomas. 
Augstākās vadības konsultācijās tika pārskatīti saska-
ņotie rīcības punkti un apspriesti un apkopoti nākamie 
soļi. Ar UNHCR tika parakstīts sadarbības nolīgums par 
Patvēruma sistēmu kvalitātes iniciatīvas Austrumeiropā 
un Dienvidkaukāzā (QIEE) projektu, kas ir ES finansēts 
divu gadu projekts, kuru īsteno UNHCR un kurā galvenā 
uzmanība ir pievērsta patvēruma procedūru un bēgļu 
aizsardzības uzlabošanai Armēnijā, Azerbaidžānā, Balt-
krievijā, Gruzijā, Moldovā un Ukrainā. EASO arī vienojās 
par UNHCR sociālo mediju uzraudzības pasākumu no-
došanu EASO.

EASO piedalījās četrās TI aģentūru tīkla sanāksmēs. 
Plašākā ES līmenī EASO piedalījās ES aģentūru tīkla sa-
nāksmēs un ES aģentūru forumā Eiropas Parlamentā. 
Kontaktējoties ar citām ES aģentūrām, jo īpaši TI aģentū-
rām, aģentūru starpā tika izveidotas labas darba attiecī-
bas, ciešāka sadarbība un lielākas sinerģijas. Šie kontakti 
izrādījās noderīgi arī informācijas un paraugprakses ap-
maiņā un turpmākās sadarbības jomu noteikšanā.

EASO piedalījās sanāksmēs ar ES diplomātisko aprindu 
pārstāvjiem. Tika rīkotas vairākas divpusējas sanāksmes 
un pusdienlaika brīfingi, tostarp ar pārstāvjiem no Čehi-
jas Republikas, Vācijas, Spānijas, Nīderlandes un Polijas. 
Tika rīkoti arī pusdienlaika brīfingi ar vēstnieku un dalīb-
valstu pastāvīgo pārstāvju piedalīšanos.

EASO 2016. gada 19. maijā atklāja aģentūras jauno tī-
mekļa vietni. Tajā ir funkcijas, kas uzlabo tās lietotājdrau-
dzīgumu, piemēram, karstie taustiņi, dzīvā siena un 
pievilcīgāks izskats. Līdz ar jaunās tīmekļa vietnes po-
pularizēšanu sociālajos medijos un EASO publikācijās 
tās apmeklētāju skaits ir palielinājies par 50 %. Būtiski ir 
palielinājies arī EASO atspoguļojuma līmenis sociālajos 
medijos, tostarp sociālajos tīklos Twitter un Facebook.

Lai uzlabotu pārredzamību, EASO valde 2016. gada sep-
tembrī nolēma, ka EASO tīmekļa vietnē jāpublicē valdes 
locekļu un pārstāvju vārdi, viņu interešu deklarācijas un 
EASO politikas dokuments par interešu konflikta novēr-
šanu un pārvaldību. Jauna tīmekļa vietnes iezīme ir EASO 
tīmekļa vietnē iegulta dokumentu reģistra izstrāde. Do-
kumentu reģistrs pašlaik ir pilotstadijā un tiek aktualizēts 
satura pārvaldības sistēmā ar dokumentiem un meta-
tagiem. Paredzams, ka reģistrs tiks atklāts 2017. gada 
sākumā. Tikmēr EASO tīmekļa vietnē ir augšupielādēta 
vairāk nekā 40 rakstu izlase.

EASO ir palielinājis aģentūras atpazīstamību un uzlabojis 
tās publisko profilu, piedaloties atvērto durvju un infor-
mācijas dienās Komisijā un dalībvalstīs. EASO ir arī rīkojis 
fotoizstādi Eiropas Parlamentā. Par godu EASO pirmajiem 
pieciem gadiem ES aģentūras statusā 2016. gada 20. jūnijā 
tika rīkota informācijas diena. Šis pasākums bija stratēģis-
ka iespēja veicināt EASO darbību saistībā ar ES ārkārtas 
pārvietošanas mehānismu. Dalībvalstīm tika izdalīti at-
tiecīgi materiāli par EASO darbu un pārcelšanu. Savukārt 
22 dalībvalstis informācijas dienā izveidoja savus informā-
cijas stendus un EASO darbinieki sniedza prezentācijas par 
saistītiem jautājumiem.

Pārcelšanai EASO komunikācijas pasākumos 2016. gadā 
tika veltīta pastiprināta uzmanība. Saistībā ar pārcelša-
nu tika sagatavota komunikācijas materiālu pakete un 
vairāki informācijas rīki. Starp tiem bija vispārīga bro-
šūra 17 ES un trešo valstu valodās, Itālijai un Grieķijai 
paredzētas pielāgotas brošūras par pārcelšanu, kas tika 
publicētas attiecīgi itāļu un grieķu, kā arī angļu un četrās 
trešo valstu valodās, plakāti angļu un trešo valstu valo-
dās, ar pārcelšanu saistītas preces karstajiem punktiem, 
trīs videofilmas par pārcelšanas veiksmes stāstiem un 
mobilā lietotne. EASO izveidoja arī īpašu pārcelšanai 

Informācijas diena Latvijā.
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veltītu tīmekļa lapu arābu valodā (24 % apmeklējumu), 
tīmekļa lapas izvēlnes saiti uz interaktīvu pārcelšanas 
karti, atzīmējot pirmo gadadienu (1650 apmeklējumu 
atklāšanas dienā), un pārcelšanai veltītu Facebook lapu 
(3621 “man patīk” vērtējums). EASO 2016. gada jūnijā 
un jūlijā kopā ar UNHCR piedalījās iepriekšējas reģistrē-
šanas kampaņā Grieķijā un sagatavoja šim pasākumam 
vairākus informācijas rīkus.

Ņemot vērā aģentūras lielāko nozīmi karstajos punktos, 
2016. gadā ir ievērojami palielinājies EASO atspoguļo-
jums presē. EASO 2016. gada 8. jūlijā Briselē rīkoja in-
formatīvu sanāksmi žurnālistiem, kas strādā patvēruma 
jomā. Tajā piedalījās 19 reģistrēti žurnālisti un 92 indivi-
duāli dalībnieki. Vēl viena informatīva un tīklošanas sa-
nāksme tika rīkota EASO informācijas izplatītājiem. Tajā 
piedalījās 20 dalībnieki, un tās rezultāti tiek izmantoti 
komunikācijas produktu uzlabošanai.

4.4.3. Konsultatīvais forums

EASO galvenie rezultāti 2016. gadā
Organizētas četras apspriešanās par EASO 
dokumentiem ar visām reģistrētajām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām (PSO), saņemti 
30 viedokļi.
Sniegtas atbildes uz 25 PSO pieprasījumiem.
Konsultatīvā foruma sestā plenārsēde Atēnās, 
201 dalībnieks.
Divas tematiskas sanāksmes par pārcelšanu/
karstajiem punktiem Sicīlijā, 43 dalībnieki.
Tematiska sanāksme par pārcelšanu/karstajiem 
punktiem Lisabonā, 59 dalībnieki.

Konsultatīvais forums ir izveidots saskaņā ar EASO regu-
las 51. pantu kā mehānisms, ar kura starpniecību apmai-
nās ar informāciju un dalās ar zināšanām ar attiecīgām 

PSO un kompetentām struktūrām, kas darbojas patvēru-
ma politikas jomā. EASO turpināja iesaistīties divvirzienu 
dialogā ar attiecīgām PSO, lai apmainītos ar zināšanām 
un pieredzi, konsultētos par attiecīgiem EASO dokumen-
tiem un uzlabotu sinerģijas, koordinējot pasākumus ar 
pilsonisko sabiedrību.

EASO attiecības ar pilsonisko sabiedrību 2016. gadā 
kļuva ciešākas, un konsultatīvā foruma dalībnieku skaits 
pieauga līdz 88 organizācijām. Foruma sestā ikgadējā 
plenārsēde notika Atēnās 2016. gada 28. un 29. novem-
brī. Dalībnieki no 35 ES+ un trešām valstīm, kas piedalījās 
sanāksmē, bija ļoti apmierināti.

Gadskārtējā sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta 
būtiskākajām norisēm, kas 2016. gadā ir ietekmējušas Ei-
ropas patvēruma kontekstu, piemēram, Eiropas ārkārtas 
pārvietošanas mehānisma izveidei, karsto punktu pieejai 
un dažādiem tiesību aktu priekšlikumiem, kuri tiek izska-
tīti. Sanāksmē tika ievērots pilnīgas līdzdalības princips 
un diskusijas bija veltītas galvenokārt trim tematiskām 
jomām: pārcelšanas un karsto punktu pieejas analīze, 
informācijas analīze un komunikācija polifoniskā kontek-
stā un neizsargātu grupu vajadzību apmierināšana mig-
rantu masveida pieplūduma apstākļos – identificēšana, 
nosūtīšana, uzņemšana un integrēšana. Pašlaik tiek ga-
tavots ziņojums par plenārsēdes darbu un veicamajiem 
pasākumiem.

Papildus konsultatīvā foruma plenārsēdei tika organizē-
tas tematiskas sanāksmes par pārcelšanu un karstajiem 
punktiem, kuras notika 2016. gada martā Sicīlijā, Itālijā, 
un 2016. gada septembrī Lisabonā, Portugālē. Dalībnieki 
atzinīgi vērtēja šādu sanāksmju organizēšanu un bija ļoti 
apmierināti.

EASO konsultējās ar pilsoniskās sabiedrības organizā-
cijām un iesaistīja tās dažādās savas darbības jomās. 
Rīkojot četras atklātas apspriešanās, aģentūra aicināja 
pilsonisko sabiedrību iesniegt piezīmes par 2017. gada 

Konsultatīvā foruma infografika.
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darba programmas projektu, 2015. gada ziņojumu 
par situāciju patvēruma jomā Savienībā, uzņemšanas 
vadlīnijām un tiesisko analīzi saistībā ar kvalificēšanu 
starptautiskās aizsardzības saņemšanai. Tika saņemti 
kopskaitā 30 viedokļi.

Tika organizētas vairākas mērķorientētas konsultācijas, 
ekspertu sanāksmes un praktiskās sadarbības darb
semināri ar PSO. Tostarp:
• PSO regulāri piedalījās EASO tematiskajās sanāksmēs 

(piemēram, par IVI, cilvēku tirdzniecību);
• astoņi konsultatīvā foruma dalībnieki piedalījās EASO 

konferencē, kas bija veltīta ar patvērumu saistītas 
migrācijas pētniecībai ES un pasaulē;

• tika rīkota viena videokonference ar Eiropas NVO 
platformu patvēruma un migrācijas jautājumos 
(EPAM) par piemeklēšanas procesu;

• vienpadsmit pilsoniskās sabiedrības pārstāvji pieda-
lījās EASO darbseminārā par lielajiem datiem un ag-
rīno brīdināšanu saistībā ar migrāciju, kas tika rīkots 
2016. gada decembrī Briselē;

• desmit pilsoniskās sabiedrības pārstāvji piedalījās 
konferencē par IVI tiešsaistes pētniecību, kas notika 
2016. gada novembrī Maltā;

• trīs secīgas mērķorientētas ekspertu sanāksmes ar 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju piedalīšanos tika 
rīkotas 2016. gada 29. novembrī, un tās bija veltītas 
apmācības kvalitātei (references grupas sanāksme), 
ārējai dimensijai un IVI.

EASO uzturēja dialogu ar PSO, atbildēs uz pieprasījumiem 
sniedzot attiecīgu informāciju. Kopumā 2016. gadā tika 
izskatīti aptuveni 25 pieprasījumi.

EASO atbalstīja citu TI aģentūru konsultatīvo forumu 
darbību, piedaloties trīs Frontex konsultatīvā foruma 
sanāksmēs un vienā FRA pamattiesību foruma sanāksmē 
un regulāri piedaloties konsultāciju procesā izskatāmo 
dokumentu izstrādē.

EASO piedalījās ar patvēruma jomu saistītu pilsoniskās 
sabiedrības tīklu darbā ES un valstu līmenī, apzinot EASO 
būtiskas norises un vajadzības gadījumā sniedzot iegul-
dījumu. EASO piedalījās divās Itālijas PSO sanāksmēs, 
ko organizēja Komisija, un sniedza informāciju saistībā 
ar projektu “NVO iesaistīšanās un spēju stiprināšana ES 
karsto punktu norišu kontekstā”. EASO apmeklēja arī 
Terre	D’Asile	colloque Francijā, Eiropas Padomes orga-
nizēto forumu Lisabonā, Vision	Europe samitu un pilso-
niskās sabiedrības mediju semināru par migrāciju.
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Pielikumi

A.I. EASO struktūrshēma
Tā kā 2016. gada sākumā ievērojami pieauga aģentūrai uzticēto uzdevumu apjoms, EASO radās ar reaģēšanas spēju 
saistītas grūtības, jo īpaši operācijās uz vietas priekšposteņa dalībvalstīs. Tāpēc vairākkārt tika palielināti aģentūras 
resursi – gan finanšu apropriācijas, gan darbinieku skaits.

Lai efektīvi apgūtu un pārvaldītu šos resursus, bija jāracionalizē iekšējā organizācijas struktūra, ņemot vērā jaunos 
papildu uzdevumus, kas aģentūrai jāveic saskaņā ar ierosināto regulu. Valde 2016. gada 12. maijā apstiprināja izpild-
direktora ierosināto jauno aģentūras struktūrshēmu.

Izpilddirektoru, kas pilda EASO regulas 31. pantā paredzētos pienākumus, atbalsta Izpildu atbalsta birojs, sadarbības 
koordinatori ES iestādēs un Frontex un Komunikācijas un ieinteresēto personu nodaļa.

Patvēruma atbalsta departaments palīdz īstenot KEPS, sniedzot atbalstu, kura mērķis ir uzlabot ES+ valstu KEPS 
īstenošanas spējas, ietverot kopīgu apmācību un koordinētu praktisko sadarbību, kā arī praktisko standartu un 
vadlīniju izstrādi un uzraudzību.

Operāciju departaments izstrādā un īsteno visaptverošu nostāju saistībā ar EASO darbību operāciju jomā, apvie-
nojot situācijas un izcelsmes valsts informāciju un izlūkdatus, operatīvo plānošanu un ES iekšējo un ārējo operatīvo 
atbalstu vienā koordinētā sistēmā. Operāciju pamatā būs operāciju protokoli un rīki, kā arī pastāvīgas uzraudzības 
un izvērtēšanas mehānisms optimālu rezultātu nodrošināšanai.

Administratīvais departaments nodrošina atbalsta sistēmas un pakalpojumus pamatdarbības jomām.

A.1. attēls. EASO struktūrshēma

Valde

Izpilddirektors

DAS – Patvēruma atbalsta 
departaments

Apmācības nodaļa Informācijas un analīzes nodaļa Cilvēkresursu nodaļa

Komunikācijas un ieinteresēto 
personu nodaļa

Patvēruma atbalsta nodaļa Operāciju nodaļa IKT nodaļa

Izpildu atbalsta birojs

Plānošanas un vērtēšanas nodaļa Finanšu un iepirkuma nodaļa

Sadarbības koordinatori Frontex un 
ES iestādēs (Briselē)

Vispārējo lietu nodaļa

DOP – Operāciju departaments DOA – Administratīvais departaments

EASO
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A.II. EASO budžets 2016. gadā
A.1. tabula. Saistību apropriāciju budžeta izpilde par katru finansējuma avotu

Saistību apropriācijas

Budžeta sadaļa Finansējuma 
avots

Budžets 
(EUR)

Izpilde 
(EUR)

Līmenis 
(%)

1. sadaļa – personāla 
izdevumi

C1 8 647 858,00 8 615 142,99 99,62

C5 481,02 481,02 100,00

C8 188 312,52 121 722,59 64,64

R0 280 000,00 63 779,06 22,78

1. sadaļa kopā 9 116 651,54 8 801 125,66 96,54

2. sadaļa – 
infrastruktūras un 
darbības izdevumi

C1 5 689 080,94 5 594 489,17 98,34

C2 425 000,00 220 142,68 51,80

C5 30 196,45 30 196,45 100,00

C8 1 076 583,31 1 005 853,59 93,43

R0 309 761,47 108 630,11 35,07

2. sadaļa kopā 7 530 622,17 6 959 312,00 92,41

3. sadaļa – darbības 
izdevumi

C1 27 419 978,28 27 184 481,70 99,14

C4 2820,00 – –

C8 3 765 185,20 3 602 358,58 95,68

R0 2 933 866,12 1 924 923,92 65,61

3. sadaļa kopā 34 121 849,60 32 711 764,20 95,87

4. sadaļa – citi ārējie 
projekti

C1 1682,78 1682,78 100,00

R0 20 744 493,62 9 196 178,64 44,33

4. sadaļa kopā 20 746 176,40 9 197 861,42 44,34

Saistību apropriācijas kopā 71 515 299,71 57 670 063,28 80,64
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A.2. tabula. Maksājumu apropriāciju budžeta izpilde par katru finansējuma avotu

Maksājumu apropriācijas

Budžeta sadaļa Finansējuma 
avots

Budžets 
(EUR)

Izlietojums 
(EUR)

Līmenis 
(%)

1. sadaļa – personāla 
izdevumi

C1 8 647 858,00 8 177 934,59 94,57

C5 481,02 481,02 100,00

C8 188 312,52 121 722,59 64,64

R0 280 000,00 63 779,06 22,78

1. sadaļa kopā 9 116 651,54 8 363 917,26 91,74

2. sadaļa – 
infrastruktūras un 
darbības izdevumi

C1 5 689 080,94 3 139 865,22 55,19

C2 425 000,00 220 142,68 51,80

C5 30 196,45 – –

C8 1 076 583,31 1 005 853,59 93,43

R0 309 761,47 67 491,26 21,79

2. sadaļa kopā 7 530 622,17 4 433 352,75 58,87

3. sadaļa – darbības 
izdevumi

C1 15 124 978,28 14 089 512,49 93,15

C4 2820,00 2820,00 100,00

C8 0,00 - 0,00

R0 2 933 866,12 1 588 402,96 54,14

3. sadaļa kopā 18 061 664,40 15 680 735,45 86,62

4. sadaļa – citi ārējie 
projekti

C1 1682,78 1682,78 100,00

R0 20 744 493,62 6 678 676,07 32,19

4. sadaļa kopā 20 746 176,40 6 680 358,85 32,20

Maksājumu apropriācijas kopā 55 455 114,51 35 158 364,31 63,40
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A.III. EASO personāls
EASO 2016. gada 31. decembrī bija iecelti amatā un strādāja 136 darbinieki, no kuriem 86 bija pagaidu darbinieki, 
43 līgumdarbinieki un 7 norīkotie valsts eksperti.

A.3. tabula. EASO 2016. gada štatu saraksts

Katego-
rija un 
pakāpe

Apstiprināti sa-
skaņā ar Savie-
nības budžetu 
2016� gadam

Budžeta 
grozījums 
Nr. 1/2016

Budžeta 
grozījums 
Nr. 2/2016

Budžeta 
grozījums 
Nr. 3/2016

Budžeta 
grozījums 
Nr. 4/2016

Štatu saraksts 
2016� gada 
beigās (10)

Ierēdņi TA Ierēdņi TA Ierēdņi TA Ierēdņi TA Ierēdņi TA Ierēdņi TA

AD 16 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AD 15 – 1 – 0 – 0 – 0 – 0 – 1

AD 14 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AD 13 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AD 12 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 4 (11)

AD 11 – 1 – 0 – 0 – 0 – 0 – 1

AD 10 – 9 – 0 – 0 – 0 – 0 – 8 (12)

AD 9 – 8 – 0 – 0 – 0 – 0 – 5

AD 8 – 10 – 0 – 0 – 0 – 0 – 10

AD 7 – 28 – 0 – 0 – 0 – 0 – 28

AD 6 – 5 – 0 – 0 – 0 – 0 – 5

AD 5 – 11 – 0 – 0 – 0 – 0 – 11

AD kopā – 73 – 0 – 0 – 0 – 0 – 73

AST 11 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AST 10 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AST 9 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AST 8 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AST 7 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AST 6 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AST 5 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 2 (13)

AST 4 – 6 – 0 – 0 – 0 – 0 – 6

AST 3 – 6 – 0 – 0 – 0 – 0 – 6

AST 2 – 2 – 0 – 0 – 0 – 0 – 2

AST 1 – 4 – 0 – 0 – 0 – 0 – 2

AST kopā – 18 – 0 – 0 – 0 – 0 – 18

KOPĀ 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91

(10) Štatu saraksts netika mainīts saskaņā ar budžeta grozījumiem, izmaiņas tika veiktas 2016. gadā, piemērojot elastīguma noteikumu.

(11) Ietver četru TA paaugstināšanu amatā no AD 10 uz AD 12 pakāpi.

(12) Ietver trīs TA paaugstināšanu amatā no AD 9 uz AD 10 pakāpi.

(13) Ietver divu TA paaugstināšanu amatā no AST 1 uz AST 5 pakāpi.
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A.1. diagramma. EASO darbinieku sadalījums 2016. gada 31. decembrī pēc dzimuma
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A.2. diagramma. EASO darbinieku sadalījums 2016. gada 31. decembrī pēc valstspiederības
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