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1. Osnutek delovnega programa urada EASO 
za leto 2014

1.1 Uvod
Delovni program Evropskega azilnega podpornega 
urada (urada EASO) vključuje letne cilje, zastavljene 
na podlagi strategije te organizacije, in zagotavlja 
podlago za načrtovanje proračuna. V tem dokumentu 
so predstavljene načrtovane dejavnosti urada EASO, 
hkrati pa je to tudi splošen sklep o financiranju 
za leto 2014. Na področju delovanja urada je 
pomembno pravočasno in proaktivno odzivanje na 
spremembe toka dogodkov, okoliščin in prednostnih 
nalog, zaradi česar mora izvršni direktor pri izvajanju 
delovnega programa za leto 2014 ohraniti dovolj 
prožnosti za ustrezno odzivanje.

Delovni program za leto 2014 se navezuje na večletni 
delovni program urada za obdobje 2014–2016, 
v katerem je opredeljen strateški okvir delovanja 
urada EASO za to obdobje.

tako se bo urad v letu 2014 osredotočil na 
pomoč državam članicam EU in Evropski komisiji 
pri skladnem izvajanju prenovljene zakonodaje 
na področju azila (tj. svežnja skupnih pravic in 
obveznosti, ki zavezujejo vse države članice EU), ki 
je bila sprejeta junija 2013. Urad bo imel pri tem 
bistveno vlogo in bo državam članicam pomagal 
z najrazličnejšimi orodji, ki jih daje na voljo 
v ta namen.

Urad še vedno pripravlja postopke za načrtovanje 
proračuna in spremljanje njegovega izvrševanja. 
tako delovni program v skladu s skupnim pristopom 
Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in 
Evropske komisije glede decentraliziranih agencij EU 
(julij 2012) po novem vključuje odstavek 1.4 
o ključnem kazalniku uspešnosti. poleg tega je 
v dokument po novem vključen tudi odstavek 9.5 
o sistemih notranjega nadzora in upravljanja. 
to zagotavlja trdnejšo navezavo na izvajanje 
načrta o spremljanju skupnega pristopa glede 
decentraliziranih agencij EU, ki ga bo urad uresničeval 
v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo.

Delovni program urada EASO je pripravljen v skladu 
s členom 29(1)(f) Uredbe (EU) št. 439/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 
o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada 
(uredba o ustanovitvi urada EASO). Upravni odbor 
urada EASO ga je sprejel 16. septembra 2013, potem 
ko je 9. septembra 2013 prejel mnenje Evropske 
komisije. Delovni program je poslal Evropskemu 
parlamentu, Svetu Evropske unije in Evropski komisiji. 
V skladu s členom 14(2) bo na voljo v vseh uradnih 
jezikih institucij EU.

1.2 Poslanstvo urada EASO
poslanstvo urada EASO je prispevati k izvajanju 
skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS), tako 
da kot neodvisno središče strokovnega znanja o azilu 
podpira in omogoča, usklajuje in krepi praktično 
sodelovanje med državami članicami.

1.3 Naloge urada EASO
Namen urada EASO je pospeševati, usklajevati in 
krepiti praktično sodelovanje med državami članicami 
glede številnih vidikov azila. Urad zagotavlja:

1. praktično in tehnično pomoč državam članicam;

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

3. znanstveni prispevek za oblikovanje politik in 
zakonodaje EU na vseh področjih, ki neposredno 
ali posredno vplivajo na azil.

Glavne dejavnosti urada EASO je mogoče razdeliti na 
naslednje skupine:

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

• posebna pomoč: prilagojena pomoč, krepitev 
zmogljivosti, organizacija premestitev, posebna 
podpora in uvedba posebnih postopkov za nadzor 
kakovosti;

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

• pomoč pri informacijah in analizi: izmenjava in 
združevanje informacij in podatkov, analize in 
ocene na ravni EU, vključno s skupnimi analizami 
in skupnimi ocenami;

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

Načela urada EASO pri izpolnjevanju njegovih nalog so:

• organizirati podporo in pomoč za splošne ali 
posebne potrebe azilnih sistemov držav članic;

• usklajevati in spodbujati operativno sodelovanje 
med državami članicami ter izboljševati njegovo 
kakovost;

• delovati kot neodvisno središče strokovnega 
znanja o vprašanjih azila;

• organizirati skupne analize in ocene podatkov 
o azilu;

• pospeševati in spodbujati skupno ukrepanje in 
usklajenost na področju azila;

• sodelovati pri zagotavljanju popolne zavezanosti 
držav članic;

• spoštovati odgovornost držav članic in njihove 
odločitve na področju azila;

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

• vključevati civilno družbo in mednarodne 
organizacije ter

• opravljati naloge kot k storitvam usmerjena, 
nepristranska in pregledna organizacija v pravnem, 
političnem in institucionalnem okviru EU.

1.4 Ključni kazalnik uspešnosti 
urada EASO

Splošni ključni kazalnik uspešnosti urada EASO je 
izražen s potrebo po pomoči in dejavnostih urada, za 
katere zaprosijo države članice in institucije EU, ter 
zmogljivostjo urada, da to pomoč zagotovi in izvede 
zahtevane dejavnosti v okviru sistema CEAS v skladu 
z izraženimi potrebami.

zaradi tega se kot ključni kazalnik uspešnosti urada 
EASO uporablja kvalitativni kazalnik, s katerim se 
izrazi vpliv pomoči urada pri izvajanju sistema CEAS.

Urad EASO zagotavlja resnično dodano vrednost 
z ustvarjanjem sinergij med 28 državami članicami, 
kar dosega z omogočanjem praktičnega sodelovanja 
na področju azila in združevanjem moči držav članic 
pri iskanju skupnih rešitev za skupne izzive na 
področju azila.

S kazalnikom se bo merila potreba po delu urada 
EASO in njegovem vplivu, pri čemer se bodo 
upoštevali:

• naloge, določene v uredbi o ustanovitvi urada 
EASO, prenovljeni zakonodaji na področju azila 
in drugih ustreznih dokumentih EU, ter napredek 
urada pri uresničevanju teh nalog;

• zaprosila držav članic, Evropske komisije, Sveta 
Evropske unije, Evropskega parlamenta ter drugih 
institucij, agencij in organov EU za razvoj in 
izvajanje dodatnih dejavnosti urada, s katerimi se 
podpira izvajanje sistema CEAS;

• mnenja, v katerih države članice, Evropska 
komisija, Svet Evropske unije, Evropski parlament 
ter druge institucije, agencije in organi EU 
ocenjujejo delo urada EASO.

V delovnem programu urada EASO so opredeljeni 
številni letni cilji, strukturirani v skladu z načeli 
SmARt (specifično, merljivo, dosegljivo, realistično 
in časovno določeno). za merjenje uspešnosti 
urada EASO se za vsak cilj razvijejo kazalniki skupaj 
s pričakovanim rezultatom in časovnim okvirom.

1.5 Prednostne naloge 
urada EASO za leto 2014

Urad EASO se bo v letu 2014 osredotočil na 
zagotavljanje pomoči državam članicam pri izvajanju 
petih prenovljenih pravnih aktov, ki so podlaga za 
drugo fazo sistema CEAS: direktive o izpolnjevanju 
pogojev (Direktive 2011/95/EU), dublinske 
uredbe III (Uredbe (EU) št. 604/2013), direktive 
o pogojih za sprejem prosilcev za mednarodno 
zaščito (Direktive 2013/33/EU), direktive o azilnem 
postopku (Direktive 2013/32/EU) in uredbe o sistemu 
Eurodac (Uredbe (EU) št. 603/2013). Urad EASO 
bo imel bistveno vlogo pri zagotavljanju pomoči 
državam članicam v tem procesu z najrazličnejšimi 
orodji, ki se razvijajo v ta namen. pri njihovem 
razvoju je upošteval sedanje najboljše prakse in 
ukrepe za praktično sodelovanje, da bi zagotovil 
komplementarnost in se izognil podvajanju.

Prednostne naloge urada EASO za leto 2014

• zagotavljanje pomoči državam članicam pri 
izvajanju prenovljenega zakonodajnega svežnja 
na področju azila z usposabljanjem, dejavnostmi 
praktičnega sodelovanja, poročili z informacijami 
o državah izvora (COI) in poročili o zagotavljanju 
kakovosti.

• Nadaljnji razvoj sistema zgodnjega opozarjanja in 
pripravljenosti urada EASO.

• zagotavljanje operativne pomoči grčiji v skladu 
z drugo fazo operativnega načrta in posebne 
pomoči Italiji.

Povzetek glavnih dejavnosti urada EASO v letu 2014

• Urad EASO bo utrdil in okrepil svoje strukture 
za zagotavljanje stalne pomoči ter tako skušal 
vzpostaviti podlago za nadaljevanje delovanja. Še 
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naprej bo posodabljal svoje module usposabljanja 
in učna gradiva, da bodo vključevali prenovljeno 
zakonodajo EU na področju azila ter druge novosti, 
na primer v sodni praksi in pravnem sistemu. 
Razvil bo tudi nove module usposabljanja v skladu 
z zahtevami in potrebami uradnikov, odgovornih 
za področje azila, ki delujejo na tem področju. 
Še naprej bo povezoval skupine strokovnjakov in 
inštruktorjev ter referenčno skupino. V letu 2014 
bo nadaljeval sodelovanje z državami članicami, 
Evropsko komisijo in evropskim sodstvom. to 
vključuje pripravo gradiv za poklicni napredek in 
organizacijo delavnice na višji stopnji. Nadaljeval 
bo ugotavljanje kakovosti ter zagotavljal tudi 
strokovno znanje o postopkih in metodologiji za 
zagotavljanje kakovosti. V tesnem sodelovanju 
z državami članicami, Evropsko komisijo in, kjer 
bo ustrezno, Visokim komisariatom združenih 
narodov za begunce (UNHCR) bo pripravljal 
priročnike in vodnike v zvezi z izvajanjem 
prenovljene zakonodaje EU na področju azila. 
Vzpostavil bo dokumentacijski sistem, ki bo 
enoten vir informacij za azilne sisteme držav 
članic in organizacije, vključeval pa bo tudi 
najnovejše informacije o dejanskem stanju, 
pravu in sodni praksi na nacionalni in evropski 
ravni. Še naprej bo zagotavljal informacije o 
državah izvora (COI) ter stalno razvijal portal COI, 
mrežo COI, dokumentacijo o COI in praktično 
sodelovanje. Spodbujal bo praktično sodelovanje 
(za posamezne države, pravno in tematsko 
sodelovanje) ter okrepil svoje specializirane mreže. 
postavka praktično sodelovanje bo zajemala 
vse delavnice, strokovna srečanja, konference 
in mreže urada EASO. pri vseh dejavnostih 
praktičnega sodelovanja se bo upoštevala enaka 
metodologija, tako da bo njihove rezultate 
mogoče nadaljevati in spremljati v širšem okviru 
delovanja urada EASO.

• Urad bo dodatno okrepil svoje ukrepe posebne 
pomoči v obliki ciljnih ukrepov za države članice, 
v katerih so bile ugotovljene posebne potrebe 
v zvezi z izvajanjem prenovljene zakonodaje EU 
na področju azila (prilagojena pomoč, krepitev 
zmogljivosti, premestitev, posebna pomoč in 
poseben postopek za nadzor kakovosti). Vse 
leto 2014 bo še naprej zagotavljal posebno pomoč 
Italiji v skladu s posebnim načrtom za to državo 
članico. Kjer bo to primerno, bo z ukrepi posebne 
pomoči dopolnjeval druge ukrepe, sprejete v 
okviru mehanizma iz člena 33 dublinske uredbe III.

• V okviru izvajanja prenovljene zakonodaje EU na 
področju azila ter na podlagi zahtev držav članic 
in operativnega načrta bo urad EASO zagotavljal 
nujno pomoč posebej obremenjenim državam 
članicam z napotitvijo strokovnjakov držav članic, 
ki bodo vključeni v posebne podporne skupine za 
azil, ali po potrebi z zagotavljanjem drugih oblik 
pomoči. tako je pripravljen nadaljevati dejavnosti 
v grčiji na podlagi akcijskega načrta za migracije 
in azil za grčijo. Kjer bo to primerno, bo z ukrepi 
posebne pomoči dopolnjeval druge ukrepe, 

sprejete v okviru mehanizma iz člena 33 dublinske 
uredbe III.

• Urad bo še naprej razvijal in krepil sistem 
zgodnjega opozarjanja in pripravljenosti, ki 
popolnoma podpira in dopolnjuje „mehanizem 
za zgodnje opozarjanje, pripravljenost na krize 
in njihovo obvladovanje“ iz člena 33 prenovljene 
dublinske uredbe ter omogoča:

 – takojšen dostop do rednih primerljivih podatkov 
za vse države članice glede ključnih vidikov 
v zvezi s tokovi in nacionalno pripravljenostjo;

 – pravočasne in natančne analize urada EASO, 
ki temeljijo na temeljitem poznavanju razlik in 
podobnosti med nacionalnimi azilnimi sistemi;

 – večjo zmogljivost urada EASO, da obravnava 
pomembna vprašanja neposredno z 
udeleženimi državami članicami in ponudi 
prilagojeno pomoč, preden težave postanejo 
kritične;

 – pomembno usklajevanje in krepitev zmogljivosti 
na področju zbiranja podatkov ter

 – analize prek oblikovanja in razvoja posebnih 
mrež.

• Urad EASO bo začel izvajati dejavnosti v zvezi 
s pomočjo tretjim državam. po pričakovanju naj 
bi v tem okviru dosegel proračun, ki bo omogočil 
prevzemanje nalog, povezanih s pomočjo tretjim 
državam, v dogovoru z Evropsko komisijo. te 
naloge bodo vključevale ukrepe, povezane 
s podporo zunanji razsežnosti, podporo 
partnerstvom s tretjimi državami za doseganje 
skupnih rešitev, na primer s krepitvijo zmogljivosti 
in regionalnimi programi zaščite, ter usklajevanje 
ukrepov držav članic glede ponovne naselitve.

• Urad bo skupaj s strokovnjaki iz različnih držav 
članic pripravljen opravljati ustrezno vlogo pri 
morebitnih pobudah glede obdelave prošenj 
za azil.

1.6 Zunanja ocena urada EASO
Evropska komisija je v letu 2013 izvedla notranjo 
oceno urada EASO. V njej se je osredotočila na 
vpliv urada na praktično sodelovanje na področju 
azila in na sistem CEAS na splošno. Obseg ocene 
je bil omejen, cilj pa je bil predlagati ukrepe 
za hitro odpravo pomanjkljivosti ter prispevati 
k določitvi obsega zunanje ocene, ki jo bo urad 
naročil v letu 2014 v skladu s členom 46 uredbe 
o ustanovitvi urada EASO. Do sprejetja tega 
delovnega programa rezultati notranje ocene še 
niso bili na voljo. Urad bo poskušal priporočila iz te 
ocene upoštevati pri izvajanju delovnega programa 
za leto 2014.

Kot je bilo že navedeno, bo urad v skladu s členom 46 
uredbe o ustanovitvi urada EASO najpozneje 
19. junija 2014 naročil zunanjo oceno. z njo bo 
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analizirana uspešnost urada na podlagi mandata, ki 
ga je upravni odbor v dogovoru s Komisijo objavil v 
letu 2013. Ocena bo zajela vpliv urada na praktično 
sodelovanje na področju azila ter njegov vpliv na 
sistem CEAS, pri čemer se bo ustrezno upošteval 
napredek v okviru njegovih nalog. V oceni bosta 

zlasti obravnavani morebitna potreba po spremembi 
nalog urada, vključno s finančnimi posledicami takšne 
spremembe, ter ustreznost upravljavske strukture 
glede na izvajanje nalog urada. V oceni se bodo 
upoštevala mnenja zainteresiranih strani na ravni EU 
in nacionalni ravni.
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2. pregled kadrovske sheme in proračuna 
urada EASO (1)

2.1 Organizacijska shema 
urada EASO za leto 2014

Izvršni direktor je pri opravljanju nalog neodvisen 
in je pravni zastopnik urada EASO. med drugim je 
odgovoren za upravno vodenje urada EASO, izvajanje 
delovnega programa in uresničevanje sklepov 
upravnega odbora.

Izvršnemu direktorju pomagajo vodje enot/centrov, 
računovodja in izvršni urad. Urad EASO sestavljajo 
štiri enote/centri, in sicer:

• Enota za splošne in upravne zadeve;

• Center za informacije, dokumentacijo in analizo;

(1) Vsi zneski v tem poglavju, ki so povezani z zaposlenimi in dodeljenimi 
proračunskimi sredstvi, bodo potrjeni, ko bo proračunski organ sprejel 
splošni proračun EU za leto 2014.

• Center za operativno podporo;

• Center za usposabljanje, kakovost in strokovno 
znanje.

2.2 Pregled kadrovske sheme 
za leto 2014

Skladno z večletnim načrtom kadrovske politike 
za obdobje 2014–2016 se bo v letu 2014 število 
zaposlenih v uradu EASO povečalo s 77 na 84. 
V letu 2014 se načrtuje zaposlitev dodatnih osem 
oseb v centrih urada zaradi izvajanja novih nalog.

za leto 2014 se predvideva naslednja shema 
zaposlenih:

• 35 vodij, vključno z vsemi vodji oddelkov in 
vsem osebjem, ki je specializirano za praktično 

IZVRŠNI 
DIREKTOR

Enota za splošne 
in upravne zadeve

Oddelek 
za splošne zadeve

Upravni 
oddelek

Center 
za informacije, 
dokumentacijo 

in analizo  

Oddelek 
za informacije 

in dokumentacijo

Oddelek COI

Oddelek 
za analizo azila

Center za 
operativno podporo

Oddelek 
za posebno 

in nujno pomoč

Oddelek 
za zunanjo 
razsežnost 

in ponovno naselitev

Center za usposabljanje, 
kakovost 

in strokovno znanje

Oddelek 
za usposabljanje

Oddelek 
za kakovost

Izvršni 
urad

Računovodstvo, 
notranja revizija 

in nadzor
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sodelovanje na področju azila; v to postavko je 
zajetih tudi nekaj možnosti za napredovanje; glavne 
operativne funkcije vključujejo zlasti strokovnjake 
za informiranje, dokumentacijo, analizo, operativno 
pomoč, usposabljanje, kakovost in strokovnjake za 
informacijsko tehnologijo;

• 14 pomočnikov za podporne naloge;

• 14 napotenih nacionalnih strokovnjakov 
za sodelovanje na področju azila; napoteni 
nacionalni strokovnjaki bodo zaposleni na podlagi 
posebnega strokovnega znanja glede operativnega 
sodelovanja na področju azila na različnih 
področjih, na katerih deluje urad;

• 21 pogodbenih uslužbencev za operativne 
in upravne naloge v naslednjih kategorijah: 
osem pogodbenih uslužbencev v funkcionalni 
skupini IV, osem pogodbenih uslužbencev v 
funkcionalni skupini III, trije pogodbeni uslužbenci 
v funkcionalni skupini II in dva pogodbena 
uslužbenca v funkcionalni skupini I.

V uradu bodo v letu 2014 zaposleni trije 
administratorji, en pomočnik in štirje pogodbeni 
uslužbenci več kot v letu 2013 ter en napoteni 
nacionalni strokovnjak manj.

zaposleni bodo glede na center/enoto razporejeni na 
naslednji način:

Enota Osebje 
v letu 2013

Osebje 
v letu 2014

Izvršni direktor 1 1

Izvršni urad 6 5

Enota za splošne 
in upravne zadeve 27 27

Računovodstvo, notranja 
revizija in nadzor 2 2

Center za informacije, 
dokumentacijo in analizo 16 Še ni 

določeno (*)

Center za operativno 
podporo 12 Še ni 

določeno (*) 

Center za usposabljanje, 
kakovost in strokovno 
znanje

13 Še ni 
določeno (*)

SKUPAJ 77 84

(*) Natančna dodelitev osebja po centrih bo določena, ko bo sprejet 
splošni proračun EU za leto 2014 in bo proračunski organ sprejel sklep 
o odobritvi osebja za urad EASO.

2.3 Proračun urada EASO 
za leto 2014

V osnutek proračuna Evropske unije za leto 2014 
je vključenih 14 526 000 EUR kot vir financiranja 

za upravne in operativne odhodke, potrebne 
za izvajanje nalog iz tega delovnega programa. 
Naslednja preglednica vključuje razčlenitev 
subvencije Unije po posameznih naslovih odhodkov.

Odhodki 
za leto 2014
Zneski v EUR

Odobritve  
za prevzem 
obveznosti

Odobritve  
plačil

Naslov 1 –  
Odhodki 
za osebje

6 013 000 6 013 000

Naslov 2 –  
Odhodki 
za infrastrukturo  
in operativno 
delovanje

2 486 000 2 486 000

Naslov 3 –  
Odhodki 
iz poslovanja

6 027 000 6 027 000

Skupni odhodki 14 526 000 14 526 000

proračun se bo izvajal v skladu z uredbo o ustanovitvi 
urada EASO in sklepom upravnega odbora št. 2 
o finančni ureditvi urada EASO. Upravni odbor 
bo obveščen o vseh pomembnih spremembah 
operativnih dejavnosti ali novih operativnih 
dejavnostih urada.

Naslov 1: Odhodki za osebje

Naslov 1 se nanaša na odhodke za osebje, stroške 
osebja (npr. stroške službenih poti) in plače. glede 
na naravo dejavnosti urada EASO so v naslovu 1 
navedeni tudi stroški, povezani s poslovanjem. ta 
naslov vključuje stroške službenih poti osebja urada 
EASO, ki so neposredno povezani z delovanjem 
urada, stroške operativnega osebja in stroške 
upravnega osebja, ki prav tako prispevata k 
dejavnostim urada, kot so strokovne skupine za azil, 
strokovna srečanja in usposabljanja.

Naslov 2: Odhodki za infrastrukturo in operativno 
delovanje

Naslov 2 se nanaša na odhodke za upravne stroške, 
med drugim:

• najem zgradb in s tem povezane stroške: 
665 000 EUR;

• storitve IKt: 540 000 EUR; opozoriti je treba, da 
naslov 2 ne vključuje operativnih odhodkov It, kot 
so stroški spletnega portala, ki se uvrščajo med 
odhodke iz naslova 3;

• seje upravnega odbora EASO in drugi s tem 
povezani upravni odhodki: 326 000 EUR; treba 
je opozoriti, da naslov 2 ne vključuje stroškov 
strokovnih sestankov v okviru operativnih 
dejavnosti in se ne uporablja za posvetovalni 
forum, ki je vključen v naslov 3 odhodkov;
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• prevodi, informacije in publikacije: 300 000 EUR; 
treba je poudariti, da naslov 2 zajema stroške 
obveščanja o delovanju urada, ne pa tudi stroškov 
objave poročil o različnih operativnih dejavnostih, 
npr. letnega poročila o stanju na področju azila 
v EU in poročil COI, ki se uvrščajo med odhodke 
pod naslovom 3;

• poslovno svetovanje in ocena urada EASO: 
200 000 EUR.

Naslov 3: Odhodki iz poslovanja

Naslednja preglednica vsebuje pregled osnutka 
proračuna, dodeljenega različnim nalogam pod 
naslovom 3, za katerega so odhodki pojasnjeni 
v naslednjih poglavjih.

Naslov 3 Odhodki iz poslovanja 6 027 000

Pogl. 31 pomoč za izvajanje sistema CEAS 380 000
3101 Horizontalna pomoč za izvajanje sistema CEAS –
3102 Letno poročilo o stanju na področju azila 130 000
3103 zgodnje opozarjanje in analiza podatkov 250 000
Pogl. 32 pomoč za praktično sodelovanje med državami članicami 3 450 000

3201 Horizontalna pomoč za praktično sodelovanje med državami 
članicami (1) 150 000

3202 Usposabljanje, ki ga organizira urad EASO 1 450 000
3203 postopki za zagotavljanje kakovosti (2) 800 000
3204 Informacije o državah izvora 600 000
3205 premestitev, ponovna naselitev in zunanja razsežnost 450 000
Pogl. 33 pomoč posebej obremenjenim državam članicam 2 047 000
3301 Horizontalna pomoč posebej obremenjenim državam članicam 150 000
3302 Nujna pomoč 1 897 000
Pogl. 34 Sodelovanje s partnerji in zainteresiranimi stranmi 150 000
3401 Sodelovanje s partnerji in zainteresiranimi stranmi 150 000

(1) Vključno s seznamom razpoložljivih jezikov.
(2) Vključno z mladoletniki brez spremstva in trgovino z ljudmi.



12 – DELOVNI pROgRAm URADA EASO zA LEtO 2014

3. Stalna pomoč

Nameni stalne pomoči, ki jo urad EASO zagotavlja 
državam članicam, so podpora uveljavljanju sistema 
CEAS ter spodbujanje in izboljševanje kakovosti 
azilnih postopkov in sistemov. ta pomoč naj bi 
spodbujala usklajeno uveljavljanje sistema CEAS 
v EU ter izmenjevanje skupnega znanja in spretnosti, 
načinov organizacije azila, postopkov, informacij, 
virov in najboljših praks. Stalna pomoč urada EASO 
vključuje:

• usposabljanje, ki ga organizira urad EASO;

• pomoč pri zagotavljanju kakovosti azilnih sistemov 
držav članic;

• informacije o državah izvora;

• praktično sodelovanje urada EASO in

• posebne programe, kot so sodelovanje urada 
z državami članicami in evropskim sodstvom ter 
dejavnosti v zvezi z mladoletniki brez spremstva in 
seznami razpoložljivih jezikov ter sodelovanje pri 
preprečevanju trgovine z ljudmi.

3.1 Usposabljanje, ki ga organizira urad EASO
Usposabljanje, ki ga organizira urad EASO

Cilj(i)
urada EASO

Cilj urada EASO je, da bi s kvalitativnim skupnim usposabljanjem pomagal državam članicam 
pri razvijanju in vzpostavljanju spretnosti in usposobljenosti zaposlenih. Usposabljanje, 
ki ga organizira urad EASO, vključuje različne vidike sistema CEAS in naj bi prispevalo 
k izvajanju tega sistema z zagotavljanjem pomoči pri vzpostavljanju enotne ravni kakovosti 
po vsej EU. Urad pri tem uporablja dvojni pristop: na eni strani pripravlja ustrezno gradivo za 
usposabljanje, na drugi pa organizira usposabljanje po sistemu usposabljanja inštruktorjev.
Na področju usposabljanja sodeluje z drugimi agencijami EU, zlasti z Evropsko agencijo 
za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije 
(Frontex), Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA) in Evropsko policijsko 
akademijo (CEpOL).

Novosti  
v letu 2014

Urad bo zagotovil, da bodo gradiva in orodja za usposabljanje, ki jih bo razvil in posodobil 
v letu 2014, usklajena s prenovljeno zakonodajo EU na področju azila. V zvezi s tem želi 
okrepiti sodelovanje z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti z Evropsko komisijo ter 
drugimi organi EU in agencijami EU za pravosodje in notranje zadeve (pNz), kot so Frontex, 
FRA in CEpOL. V tesnem sodelovanju z UNHCR bo pozornost namenjena vprašanjem, ki so 
povezana s spolom, ranljivostjo in pohabljanjem ženskih spolnih organov. V ta namen bo 
zaposlena ena oseba, ki se bo ukvarjala samo z vprašanji, povezanimi s spolom in ranljivimi 
skupinami. Vse leto 2014 se bo razvijal modul usposabljanja s področja spola. Urad bo poleg 
tega poskrbel, da bodo teme, povezane s spolom, posodobljene v vseh drugih gradivih za 
usposabljanje.
posebna pozornost bo namenjena novejši sodni praksi na ravni EU in mednarodni ravni.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Organizirati od 12 do 14 usposabljanj inštruktorjev 
urada EASO, na katerih bo usposobljenih od 120 
do 160 novih inštruktorjev.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število organiziranih usposabljanj 
inštruktorjev;
število novih inštruktorjev; 
stopnja zadovoljstva udeležencev 
usposabljanj.

Organizirati tri regionalna usposabljanja inštruktorjev. Od 1. do 
4. četrtletja 

Število organiziranih usposabljanj 
inštruktorjev;
stopnja zadovoljstva udeležencev 
usposabljanj.

zagotoviti strokovno pomoč državam članicam pri 
izvajanju usposabljanja, ki ga organizira urad EASO, na 
platformi urada za e-učenje in na nacionalni ravni.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število modulov urada EASO za 
usposabljanje, ki so jih države članice 
prevedle v nacionalne jezike EU, urad 
pa jih je vključil v svojo platformo za 
e-učenje;
število nacionalnih usposabljanj, ki jih je 
urad vodil na svoji platformi za e-učenje.
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posodobiti do šest modulov. Od 1. do 
4. četrtletja

Število modulov, ki so bili posodobljeni in 
vključeni v platformo za e-usposabljanje;
časovni okvir, v katerem so moduli 
posodobljeni.

Razviti do dva modula usposabljanja. Od 1. do 
4. četrtletja

Število modulov usposabljanja, ki so se 
začeli razvijati;
število modulov, ki so bili razviti in 
naloženi na platformo za usposabljanje;
časovni okvir, v katerem so moduli razviti.

Organizirati letni didaktični seminar. 4. četrtletje Število inštruktorjev, ki so se udeležili 
didaktičnega seminarja;
stopnja zadovoljstva udeležencev. 

Organizirati do dve srečanji nacionalnih kontaktnih 
točk urada EASO, namenjeni usposabljanju. 

2. in 4. 
četrtletje

Število udeležencev na srečanju 
nacionalnih kontaktnih točk;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov srečanj.

Organizirati eno letno srečanje referenčne skupine. 4. četrtletje Število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov srečanja.

pripraviti do dva priročnika urada EASO za 
usposabljanje.

Od 1. do 
4. četrtletja 

Število pripravljenih priročnikov 
urada EASO za usposabljanje;
uporaba priročnikov.

Analizirati sedanji sistem za zbiranje podatkov o 
usposabljanju (sistem „training Cockpit“) in razviti sistem 
poročanja o uporabi usposabljanja, ki ga organizira 
urad EASO, na ravni EU in nacionalni ravni v okviru 
splošnega dokumentacijskega sistema urada EASO. 

2. četrtletje Uporaba podatkov za sistem poročanja;
uporaba rezultata analize sedanjega 
usposabljanja.

Proračun 3202 Usposabljanje 
Človeški viri Center za usposabljanje, kakovost in strokovno znanje 

3.2 Pomoč pri zagotavljanju kakovosti
Pomoč urada EASO pri zagotavljanju kakovosti

Cilj(i)
urada EASO

Urad bo načrtoval postopke, opredelil in izmenjeval najboljše prakse ter prispeval 
k njihovemu oblikovanju.
Državam članicam bo na podlagi analize njihovih potreb pomagal izboljšati kakovost njihovih 
azilnih postopkov z razvijanjem in izmenjavanjem praktičnih orodij. 
V tem procesu bo preučil vse ustrezne vire informacij in se po potrebi posvetoval 
s pristojnimi zainteresiranimi stranmi.

Novosti  
v letu 2014

Urad bo v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo razvil lastna orodja za zagotavljanje 
kakovosti in gradiva za usposabljanje (npr. priročnike, predloge, kontrolne sezname) za podporo 
državam članicam pri izvajanju prenovljenega zakonodajnega svežnja EU na področju azila.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Organizirati do tri tematska srečanja urada EASO 
na področju praktičnega sodelovanja, namenjena 
kakovosti ali vidikom sistema CEAS.

Od 1. do 
4. četrtletja 

Število srečanj;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov srečanj.

Opredeliti in izmenjevati praktična orodja, vključno 
s sistemi za spremljanje, za podporo kakovosti pri 
postopkih odločanja o azilu v državah članicah in 
drugih vidikov sistema CEAS.

posodobiti seznam projektov in pobud s področja 
kakovosti.

Od 1. do 
4. četrtletja 

Število opredeljenih orodij in 
mehanizmov za zagotavljanje kakovosti;
posodobljen seznam projektov in pobud 
s področja kakovosti.
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Organizirati do šest delavnic urada EASO za praktično 
sodelovanje, namenjenih strokovnjakom, za podporo 
razvoju orodij, povezanih s kakovostjo, ki jih bodo države 
članice lahko uporabile pri izvajanju sistema CEAS.

Objaviti do dve orodji, povezani s postopki za 
zagotavljanje kakovosti.

Od 1. do 
4. četrtletja 

Število delavnic za strokovnjake;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
število razvitih in objavljenih praktičnih 
orodij;
uporaba orodij za postopke za 
zagotavljanje kakovosti. 

Proračun 3203 postopki za zagotavljanje kakovosti
Človeški viri Center za usposabljanje, kakovost in strokovno znanje 

3.3 Informacije o državah izvora (COI)
Informacije o državah izvora (COI)

Cilj(i)
urada EASO

Cilj urada EASO je razviti celosten sistem EU za informacije o državah izvora, pri čemer 
bo skupaj z državami članicami in Evropsko komisijo prek mrežnega pristopa pripravil in 
poenotil standarde.
Kadar bo to mogoče, bo urad pri delu v zvezi z informacijami o državah izvora uporabil 
strokovno znanje ustreznih mednarodnih organizacij, kot so UNHCR, univerze in strokovnjaki 
iz civilne družbe.

Novosti  
v letu 2014

Urad bo nadaljeval razvoj zmogljivosti EU na področju informacij o državah izvora v skladu 
s parametri izvedljivosti, učinkovitosti in usklajevanja. Vzpostavil in usklajeval bo posebne 
mreže za informacije o državah izvora, v katerih bodo sodelovali strokovnjaki iz držav članic 
in se bodo ukvarjale z državami izvora, za katere obstaja zanimanje na ravni EU. mreže COI 
bodo opredelile obstoječe dokumente v zvezi z informacijami o državah izvora, lahko bodo 
tudi pripravile gradiva z informacijami o državah izvora (npr. poročila, informativne biltene) 
v skladu z metodologijo urada EASO glede informacij o državah izvora. Izsledki mrež bodo 
objavljeni na portalu COI, ki je del splošnega dokumentacijskega sistema urada EASO.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Nadaljnji razvoj portala informacij o državah izvora 
(COI), povezava med nacionalnimi in mednarodnimi 
podatkovnimi zbirkami COI, zagotovitev tezavra in 
rubrike s pogostimi vprašanji.

Od 1. do 
4. četrtletja 

Število dokumentov, do katerih obstaja 
povezava prek portala;
število podatkovnih zbirk, povezanih 
s portalom;
število uporabnikov.

Opredeliti vse razpoložljive raziskave o COI in 
opredeliti vrzeli, ki jih je treba zapolniti.

Od 1. do 
4. četrtletja 

Opredeljena število in vrsta dokumentov 
v zvezi z informacijami o državah izvora 
na ravni držav članic.

Vzpostaviti do pet specializiranih mrež urada EASO 
za praktično sodelovanje, namenjenih posameznim 
državam izvora, ter organizacija ustanovnih srečanj za 
vsako od njih.

Od 1. do 
4. četrtletja 

Število vzpostavljenih mrež;
število sodelujočih v mrežah;
število ustanovnih srečanj.

Oceniti delo mrež COI, ki so bile ustanovljene 
v letu 2013.

4. četrtletje Število ocen;
uporaba rezultatov ocen. 

V okviru navedenih mrež razviti do pet dokumentov 
v zvezi z informacijami o državah izvora z uporabo 
metodologije urada EASO glede informacij o državah 
izvora.

Od 1. do 
4. četrtletja 

Število in vrsta dokumentov v zvezi 
z informacijami o državah izvora, ki so 
bili pripravljeni v okviru mrež;
uporaba dokumentov.

pregledati in izboljšati metodologijo urada EASO glede 
informacij o državah izvora.

Od 2. do 
3. četrtletja

pregledana metodologija urada EASO 
glede informacij o državah izvora;
uporaba izsledkov pregleda;
uporaba metodologije urada EASO glede 
informacij o državah izvora. 

Organizirati do pet srečanj urada EASO za praktično 
sodelovanje v zvezi posameznimi temami, za katere 
obstaja interes v mrežah.

Od 1. do 
4. četrtletja 

Število srečanj;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov srečanj.
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Organizirati do dve strateški srečanji mreže COI. 2. in 4. 
četrtletje

Število srečanj;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov srečanj.

Organizirati do dve srečanji in usposabljanji mreže 
administratorjev nacionalnih portalov COI.

2. in 4. 
četrtletje

Število srečanj;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov srečanj.

pripraviti dve poročili urada EASO glede informacij 
o državah izvora ali druge dokumente, povezane 
z informacijami o državah izvora.

2. in 4. 
četrtletje

Število in vrsta poročil COI;
način uporabe poročil COI.

Proračun 3204 Informacije o državah izvora 
Človeški viri Center za informacije, dokumentacijo in analizo 

3.4 Praktično sodelovanje urada EASO
Praktično sodelovanje

Cilj(i)
urada EASO

Urad EASO bo organiziral dejavnosti praktičnega sodelovanja za države članice, Evropsko 
komisijo in druge zainteresirane strani, ki bodo vključevale konference, delavnice, strokovna 
srečanja in srečanja specializiranih mrež, na katerih bodo razpravljali in ukrepali v zvezi 
z različnimi vprašanji na področju azila, pomembnimi za celotno EU (npr. o politiki, razlagi 
zakonodaje EU o azilu, položaju v državah izvora, najboljših praksah, tokovih v sili itd.).

Novosti  
v letu 2014

Vse delavnice za posamezne države, pravne in tematske delavnice, strokovna srečanja, 
konference in mreže bodo v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo združene pod naslovom 
praktično sodelovanje in bodo prilagojene prenovljenemu zakonodajnemu svežnju EU na 
področju azila. praktično sodelovanje urada EASO sta koncept in metodologija, ki sta bila 
pripravljena s podporo delovne skupine v prvih dveh letih delovanja urada. pri teh dejavnostih 
se upošteva enaka metodologija, tako da bo njihove rezultate mogoče spremljati v širšem okviru 
delovanja urada EASO. 

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Izvesti 37 dejavnosti praktičnega sodelovanja (1). Od 1. do 

4. četrtletja
Število dejavnosti;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba rezultatov vsake dejavnosti. 

(1) podrobnosti o posameznih dejavnostih praktičnega sodelovanja ter 
proračunu in človeških virih, ki se jim dodelijo, so navedene v različnih 
razdelkih delovnega programa.

3.5 Posebni programi
Urad EASO bo sodeloval v posebnih programih in bo 
razvijal ciljno usmerjene dejavnosti, da bi prispeval 
k izvajanju posebnih področij sistema CEAS v skladu 
s prenovljenim zakonodajnim svežnjem na področju 

azila. Sem se na primer uvrščajo sodelovanje 
s sodstvom, mladoletniki brez spremstva in trgovina 
z ljudmi.
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3.5.1 Sodelovanje s predstavniki sodstva

Sodelovanje urada EASO s sodstvom

Cilj(i)
urada EASO

za podporo skladnemu in usklajenem izvajanju sistema CEAS zagotavlja urad EASO podporo 
sodstvu držav članic s skupno pripravo gradiva za poklicno napredovanje, spodbujanjem 
dialoga med predstavniki sodstva držav članic ter organizacijo delavnic na višji stopnji za 
predstavnike sodstva na evropski ravni in ravni držav članic.
Dejavnosti urada bodo potekale s spoštovanjem neodvisnosti sodstva, pri čemer se bo 
upoštevalo evropsko pravo in pravo držav članic, pozornost pa bo usmerjena na pravne 
instrumente sistema CEAS. Dejavnosti se bodo izvajale v sodelovanju z Evropsko komisijo.

Novosti  
v letu 2014

Urad EASO bo v letu 2014 okrepil sodelovanje z evropskim sodstvom in sodstvom držav 
članic. Organiziral bo konferenco s sodstvom na evropski ravni in na ravni držav članic za 
začetek izvajanja dejavnosti, objavil bo prvo gradivo urada EASO za poklicno napredovanje 
ter še naprej pospeševal dialog in sodelovanje med sodnimi institucijami na evropski ravni 
in na ravni držav članic.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Sprejeti konceptualni dokument urada EASO 
o zagotavljanju pomoči sodstvu držav članic.

1. četrtletje Sprejet konceptualni dokument;
število sodišč, ki so vključena v proces.

Organizirati konferenco urada EASO o praktičnem 
sodelovanju za predstavnike sodstva.

2. in 
3. četrtletje

Organizirane konference;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov konference.

Organizirati letno srečanje in eno delavnico urada 
EASO s področja praktičnega sodelovanja na višji 
stopnji za predstavnike sodstva.

4. četrtletje Število srečanj in delavnic;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
število sodišč, vključenih v dejavnosti 
urada EASO;
uporaba izsledkov letnega srečanja in 
delavnice na višji stopnji.

Organizirati do tri strokovna srečanja urada EASO 
o praktičnem sodelovanju na temo razvoja pomoči 
urada EASO za predstavnike sodstva.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število srečanj;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov srečanj.

Razviti in razširiti do dve orodji za podporo, ki sta na 
voljo predstavnikom sodstva. 

Od 1. do 
4. četrtletja

Število razvitih in razširjenih orodij za 
podporo;
število publikacij;
uporaba orodij za podporo.

Proračun 3202 Usposabljanje
Človeški viri Center za usposabljanje, kakovost in strokovno znanje
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3.5.2 Dejavnosti urada EASO v okviru akcijskega načrta za mladoletnike brez spremstva

Dejavnosti urada EASO v okviru akcijskega načrta za mladoletnike brez spremstva

Cilj(i)
urada EASO

Urad EASO bo zagotovil pomoč in razvil praktično sodelovanje med državami članicami 
v zvezi z vprašanji, ki so povezana z mladoletniki brez spremstva, v okviru akcijskega načrta 
Evropske komisije za mladoletnike brez spremstva (2010–2014) in ob upoštevanju splošnih 
dejavnosti za zaščito otrok in varstvo otrokovih pravic, ki jih med drugimi razvijata Evropska 
komisija in Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA). Urad se bo usmeril na 
opredelitev in razvoj meril za najboljšo prakso v zvezi z mladoletniki brez spremstva v okviru 
izvajanja sistema CEAS. 

Novosti
v letu 2014

Urad bo v letu 2014 utrdil tematska vprašanja, ki se že obravnavajo, in podprl države 
članice glede drugih ključnih vprašanj, opredeljenih v akcijskem načrtu. Cilj urada je izhajati 
iz praktičnega sodelovanja in dela z drugimi ustreznimi skupinami strokovnjakov poleg 
institucij EU, zlasti Evropske komisije ter drugih agencij in organov EU, kot so Evropska 
policijska akademija (CEpOL), Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), Evropska 
agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske 
unije (Frontex) in Evropski policijski urad (Europol). 

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Organizirati letno konferenco urada EASO o 
praktičnem sodelovanju na temo mladoletnikov brez 
spremstva.

4. četrtletje Število in vrsta udeležencev;
uporaba izsledkov konference.

Organizirati do štiri tematska strokovna srečanja 
urada EASO o praktičnem sodelovanju na temo 
mladoletnikov brez spremstva.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število srečanj;
število in vrsta udeležencev;
uporaba izsledkov srečanj.

pripraviti in objaviti dokument o iskanju družin. Od 1. do 
4. četrtletja

pripravljen in objavljen dokument 
o iskanju družin;
uporaba dokumenta o iskanju družin.

Oceniti in posodobiti priročnik o ugotavljanju starosti. 1. in 
2. četrtletje

Ocenjen in posodobljen priročnik 
o ugotavljanju starosti;
uporaba rezultatov ocene.

Proračun 3203 postopki za zagotavljanje kakovosti 
Človeški viri Center za usposabljanje, kakovost in strokovno znanje 

3.5.3 Trgovina z ljudmi

Dejavnosti urada EASO za odpravo trgovine z ljudmi

Cilj(i)
urada EASO

Cilj urada EASO je podpreti strategijo EU za odpravo trgovine z ljudmi (2012–2016) in njeno 
skladno izvajanje.

Novosti  
v letu 2014

Urad bo vključil vidike trgovine z ljudmi, ki so povezani z azilom, v vse svoje dejavnosti in 
podpiral usklajenost politik. 

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Sodelovati pri usklajevalnih dejavnostih pNz in drugih 
dejavnostih sodelovanja za preprečevanje trgovine 
z ljudmi in boj proti njej.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število udeleženih skupnih srečanj; 
število skupnih dejavnosti;
uporaba izsledkov srečanj.

Organizirati strokovno srečanje urada EASO o 
praktičnem sodelovanju s predstavniki držav članic in 
Evropske komisije na temo trgovine z ljudmi.

1. četrtletje Število srečanj;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov srečanj.

Proračun 3203 postopki za zagotavljanje kakovosti
Človeški viri Center za usposabljanje, kakovost in strokovno znanje
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3.6 Sprejem azilantov
Sistemi in pogoji za sprejem azilantov

Cilj(i)
urada EASO

Urad EASO bo začel vzpostavljati notranje zmogljivosti v zvezi s sistemi in pogoji za 
sprejem azilantov v državah članicah ter bo opredelil svojo vlogo, pri čemer bo upošteval 
razpoložljivo strokovno znanje o tem področju in, med drugim, študije, ki jih je na to 
temo izvedla Evropska migracijska mreža (Emm). 

Novosti 
v letu 2014

Razvijanje strategije urada EASO v zvezi z njegovo podporno vlogo na področju sistemov 
in pogojev držav članic za sprejem azilantov v skladu s prenovljenim zakonodajnim 
svežnjem na področju azila.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Razviti strategijo urada EASO v zvezi s sistemi za 
sprejem azilantov.

4. četrtletje Razvita strategija urada EASO v zvezi s sistemi 
za sprejem azilantov.

Organizirati strokovno srečanje urada EASO 
o praktičnem sodelovanju na temo sistemov in 
pogojev za sprejem azilantov.

2. četrtletje Organizirano srečanje;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov srečanja.

Proračun 3301 Horizontalna pomoč posebej obremenjenim državam 
članicam

Človeški viri Center za operativno podporo

3.7 Seznam urada EASO v zvezi z razpoložljivimi jeziki
Seznam urada EASO v zvezi z razpoložljivimi jeziki

Cilj(i)
urada EASO

Urad EASO bo s seznamom razpoložljivih jezikov pomagal državam članicam, da bodo 
imele enostaven dostop do vseh razpoložljivih jezikov v drugih državah članicah.

Novosti  
v letu 2014

pregledati in posodobiti seznam razpoložljivih jezikov.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
pregledati in posodobiti seznam razpoložljivih jezikov. Od 1. do 

4. četrtletja
Število pregledov in posodobitev;
uporaba izsledkov pregleda;
uporaba seznama razpoložljivih jezikov 
v državah članicah.

Proračunska postavka 3301 Horizontalna pomoč posebej obremenjenim 
državam članicam 

Človeški viri Center za operativno podporo
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4. posebna pomoč

Sistem zgodnjega opozarjanja in pripravljenosti 
urada EASO lahko pokaže potrebo po posebni 
pomoči za azilne sisteme držav članic. Na podlagi 
tega se lahko sprejmejo ukrepi posebne pomoči za 
boljšo pripravljenost držav članic in bolj kakovostne 
azilne postopke, ki jih uporabljajo v okviru sistema 
CEAS. Urad bo vse leto 2014 še naprej zagotavljal 
posebno pomoč Italiji v skladu s svojim posebnim 
načrtom za to državo članico. Kjer bo to primerno, 
bo z ukrepi posebne pomoči dopolnjeval vse ukrepe, 

ki so bili sprejeti v okviru mehanizma iz člena 33 
dublinske uredbe III.

posebna pomoč vključuje:

• prilagojeno pomoč;

• krepitev zmogljivosti in

• premestitev.

4.1 Prilagojena pomoč in krepitev zmogljivosti
Pomoč za države članice, ki imajo posebne potrebe

Cilj(i)
urada EASO

Urad EASO bo razvil ukrepe za podporo sistemom držav članic, ki potrebujejo posebno 
pomoč v zvezi z njihovimi azilnimi sistemi in sistemi za sprejem azilantov.
Urad bo razvil svoj okvir za podporo azilnim sistemom držav članic in njihovim sistemom za 
sprejem azilantov.

Novosti  
v letu 2014

zagotoviti dejavnosti za krepitev zmogljivosti za izboljšanje kritičnih področij v zadevnih 
državah članicah, usmerjene v izvajanje prenovljenega zakonodajnega svežnja na področju 
azila v okviru sistema CEAS.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
zagotoviti prilagojene načrte podpore državam 
članicam, ki imajo posebne potrebe, za podporo 
njihovi zmogljivosti za upravljanje njihovih azilnih 
sistemov.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število izvedenih načrtov posebne 
pomoči;
časovni okvir, v katerem lahko urad 
zagotovi posebno pomoč;
stopnja zadovoljstva držav članic z ukrepi 
posebne pomoči.

Razviti okvir urada  EASO za podporo azilnim 
sistemom držav članic in njihovim sistemom za 
sprejem azilantov.

4. četrtletje Razvit okvir urada EASO za podporo.

Proračun 3302 Nujna pomoč
Človeški viri Center za operativno podporo
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4.2 Premestitev
Dejavnosti za pomoč na področju premestitve na ravni EU in nacionalni ravni

Cilj(i)
urada EASO

Urad EASO bo spodbujal, omogočal in usklajeval izmenjavo informacij in najboljših praks na 
področju premestitev znotraj EU.

Novosti  
v letu 2014

Razviti posebne metodologije in orodja za izvajanje premestitev znotraj EU v skladu s sklepi 
Sveta o skupnem okviru za pristno in dejansko solidarnost s prizadetimi državami članicami, 
katerih azilni sistemi so pod posebnim pritiskom, med drugim zaradi mešanih migracijskih 
tokov, in sporočilom Evropske komisije o solidarnosti znotraj EU (COm(2011) 835 final).

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Razviti metodologije in orodja za premestitev na 
podlagi izkušenj iz pilotnega projekta EU za
premestitve znotraj EU z malte (Eurema) ter različne 
dvostranske ukrepe na področju premestitve.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število razvitih metodologij in orodij;
uporaba metodologij in orodij.

Sodelovati v letnem forumu o premestitvah, tudi 
z zagotavljanjem podatkov. 

3. četrtletje Število in vrsta zagotovljenih podatkov;
uporaba zagotovljenih podatkov.

podpreti morebitne ukrepe za premestitev, 
dogovorjene na ravni EU.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število in vrsta zagotovljenih ukrepov.

Organizirati do dve strokovni srečanji urada EASO 
o praktičnem sodelovanju s predstavniki držav 
članic, Evropske komisije, UNHCR in mednarodne 
organizacije za migracije (IOm).

2. in 
4. četrtletje

Število srečanj;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov srečanj.

Proračun 3205 premestitev, ponovna naselitev in zunanja 
razsežnost

Človeški viri Center za operativno podporo
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5. Nujna pomoč

V skladu z uredbo o ustanovitvi urada EASO je urad 
pripravljen pomagati državam članicam, ki se soočajo 
z izrednimi razmerami. posebej obremenjene države 
članice lahko urad EASO zaprosijo za nujno pomoč.

Urad bo na podlagi akcijskega načrta za migracije 
in azil za grčijo nadaljeval dejavnosti v tej državi v 
okviru druge faze operativnega načrta za grčijo.

Urad polno izkorišča svoje pooblastilo za podporo 
drugim posebej obremenjenim državam članicam in 
za sodelovanje z ustreznimi organi, kot je Frontex, 
pri zagotavljanju te podpore. Kjer bo to primerno, 
bo urad EASO z ukrepi posebne pomoči dopolnjeval 
vse ukrepe, ki so bili sprejeti v okviru mehanizma iz 
člena 33 dublinske uredbe III.

5.1 Intervencijska skupina za azil

Vzpostaviti in ohranjati intervencijsko skupino urada EASO za azil

Cilj(i)
urada EASO

Urad EASO bo dopolnjeval skupino strokovnjakov, da bo imel na voljo učinkovito 
intervencijsko skupino za azil (AIp), vzpostavljal komunikacijske poti z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami intervencijske skupine za azil v zvezi z vsemi zadevami, ki so povezane 
s podpornimi skupinami za azil, ter zagotavljal pomoč glede vseh vprašanj, ki so povezana 
s pogoji za napotitev navedenih skupin.

Novosti  
v letu 2014

V letu 2014 bo urad tudi preučil najboljše prakse in orodja v EU in na mednarodni ravni za 
napotitev strokovnjakov. 

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Organizirati do dve letni srečanji z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami intervencijske skupine za azil 
v državah članicah.

2. četrtletje Število srečanj;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov letnega srečanja.

Proračun 3301 Horizontalna pomoč posebej obremenjenim 
državam članicam 

Človeški viri Center za operativno podporo

5.2 Grčija

Pomoč urada EASO za Grčijo

Cilj(i)
urada EASO

Urad EASO bo na zaprosilo grčije tej državi zagotavljal nujno pomoč. Vse dejavnosti pomoči, 
ki jih izvaja urad, so določene v drugi fazi operativnega načrta urada EASO za grčijo, ki 
zajema obdobje od 1. aprila 2013 do 31. decembra 2014. Urad bo v letih 2013–2014 vodil in 
v 55 podpornih skupin za azil napotil več kot 70 strokovnjakov, ki jih bodo imenovale države 
članice.

Novosti 
v letu 2014

Na zaprosilo grčije je mogoče pričakovati spremembe druge faze operativnega načrta.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Napotitev podpornih skupin za azil in drugi ukrepi 
pomoči v grčiji v skladu z drugo fazo operativnega 
načrta.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število podpornih skupin za azil;
število drugih podpornih ukrepov;
stopnja zadovoljstva grčije z ukrepi 
nujne pomoči.

Proračun 3302 Nujna pomoč
Človeški viri Center za operativno podporo
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5.3 Pripravljenost na nujno pomoč
Pomoč državam članicam, katerih azilni sistem je posebej obremenjen

Cilj(i)
urada EASO

Urad EASO bo razvil celostne operativne postopke in metodologije za nujno pomoč, 
s katerimi bo dopolnil postopke in metodologije, opredeljene za uporabo mehanizma iz 
člena 33 dublinske uredbe III. 

Novosti  
v letu 2014

pripraviti osnutek za zagotovitev nujne pomoči urada EASO posebej obremenjenim državam 
članicam v prihodnosti v skladu s prenovljenim zakonodajnim svežnjem na področju azila. 
posebna pozornost bo namenjena dejanskemu dostopu oseb, ki potrebujejo mednarodno 
zaščito, do azilnih postopkov.
posebna pozornost je namenjena operativnemu sodelovanju z agencijo Frontex in drugimi 
zainteresiranimi stranmi za uskladitev ukrepov pomoči.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
testirati postopke za sodelovanje v izrednih razmerah. Od 1. do 

4. četrtletja
Število testiranih postopkov;
uporaba rezultatov testov.

Organizirati do dve delavnici urada EASO o praktičnem 
sodelovanju s predstavniki držav članic, Evropske 
komisije in drugimi zunanjimi strokovnjaki, da bi razvili 
testne postopke in pripravili zasnovo za nujno pomoč. 

2. in 
4. četrtletje

Število srečanj;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
število pripravljenih in testiranih 
postopkov.

Proračun 3302 Nujna pomoč
Človeški viri Center za operativno podporo
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6. pomoč pri informacijah in analizi

Natančne in pravočasne informacije o sedanjih in 
prihodnjih tokovih prosilcev za azil v EU in iz nje ter 
zanesljive informacije, kako se nacionalni sistemi 
spoprijemajo s temi tokovi, so bistvenega pomena 
za razumevanje splošnega položaja na področju azila 
v EU, za čim boljšo pripravljenost držav članic ter za 
zagotavljanje učinkovite pomoči urada EASO, kjer je 
potrebna.

Urad bo v letu 2014 še naprej dopolnjeval 
dokumentacijski sistem o azilnih sistemih in 
organizacijah v državah članicah, vključeval bo tudi 
najnovejše informacije o dejanskem stanju, pravu in 
sodni praksi na nacionalni in evropski ravni. V okviru 
tega splošnega dokumentacijskega sistema bo sprejel 
prve ukrepe za vzpostavitev podatkovne zbirke sodne 
prakse s področja evropskega prava in prava držav 
članic, ki je povezano z izvajanjem zakonodaje EU na 
področju azila.

Na podlagi stikov s Skupino za zagotavljanje 
statističnih podatkov bo vzpostavil tudi delujoč 
sistem zbiranja podatkov in sistem analize ter to 
mrežo uporabil za zbiranje povratnih informacij in 
predlogov za izboljšave.

V novi dublinski uredbi III so predvidene dodatne 
pristojnosti urada EASO. Nove naloge zahtevajo 
precejšnje povečanje virov, ki jih je treba dodeliti 
uradu, če želi izpolniti cilje na tem področju. Člen 33 
nove dublinske uredbe vključuje zahtevo, da ima 
urad EASO ključno vlogo pri vzpostavitvi „mehanizma 
za zgodnje opozarjanje, pripravljenost na krize ter 
njihovo obvladovanje“ na področju azila.

poleg tega bo letno poročilo urada o stanju na 
področju azila v EU ponudilo pregled splošnega 
položaja na področju azila in delovanja sistema CEAS.

6.1 Dokumentacijski sistem urada EASO
Dokumentacijski sistem urada EASO

Cilj(i)
urada EASO

Cilj urada EASO je razviti dokumentacijski sistem o organizaciji azilnih sistemov v državah 
članicah ter o dejanskem stanju, pravu in sodni praksi na nacionalni in evropski ravni v skladu 
s prenovljenim zakonodajnim svežnjem na področju azila.
V okviru tega širšega dokumentacijskega sistema bo urad sprejel prve ukrepe za vzpostavitev 
podatkovne zbirke sodne prakse s področja evropskega prava in prava držav članic, 
povezane z izvajanjem zakonodaje EU na področju azila.

Novosti  
v letu 2014

Urad bo še naprej razvijal ta sistem, vključno s prvimi ukrepi za vzpostavitev podatkovne 
zbirke sodne prakse.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Redno zbirati podatke držav članic o njihovih azilnih 
sistemih.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število držav članic, ki zagotavljajo 
zahtevane podatke;
časovni okvir, v katerem se zagotavljajo 
podatki.

Sprejeti prve ukrepe za vzpostavitev podatkovne 
zbirke sodne prakse s področja evropskega prava in 
prava držav članic, povezane z izvajanjem zakonodaje 
EU na področju azila.

Izbirati in razpošiljati ustrezno evropsko in nacionalno 
pravo. 

Od 1. do 
4. četrtletja

Doseženi mejniki za vzpostavitev 
podatkovne zbirke sodne prakse;
število izbranih in razposlanih sklepov, 
sprejetih na nacionalni ravni in/ali 
ravni EU;
uporaba podatkovne zbirke sodne 
prakse.

Proračun 3103 zgodnje opozarjanje in analiza podatkov
Človeški viri Center za informacije, dokumentacijo in analizo
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6.2 Letno poročilo o stanju na področju azila v Evropski uniji
Letno poročilo o stanju na področju azila v Evropski uniji

Cilj(i)
urada EASO

Cilj urada EASO je za oblikovalce politike in zainteresirane strani na nacionalni ravni ter na 
ravni EU pripravljati obsežna redna letna poročila o stanju na področju azila v EU. poročilo 
se usklajuje z letnim poročilom Evropske komisije o priseljevanju in azilu.

Novosti  
v letu 2014

Letno poročilo o stanju na področju azila bo vključevalo pregled ključnih analiz sistema 
zgodnjega opozarjanja in pripravljenosti, delovanja sistema CEAS ter pravnega in političnega 
dogajanja, pripravljenih na podlagi podatkov in informacij, ki jih v okviru mreže EASO 
zagotavljajo zlasti generalni direktorat za notranje zadeve, Eurostat, države članice, Urad 
Visokega komisarja združenih narodov za begunce (UNHCR), Frontex ter druge mednarodne 
organizacije in nevladne organizacije. 

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
pripraviti, sprejeti in objaviti letno poročilo o stanju 
na področju azila v Evropski uniji.

2. četrtletje Sprejeto in objavljeno letno poročilo;
število zainteresiranih strani, ki 
prispevajo k letnemu poročilu;
uporaba letnega poročila.

Proračun 3102 Letno poročilo o stanju na področju azila
Človeški viri Center za informacije, dokumentacijo in analizo
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6.3 Sistem zgodnjega opozarjanja in pripravljenosti
Sistem zgodnjega opozarjanja in pripravljenosti

Cilj(i)
urada EASO

Cilj urada EASO je zagotoviti državam članicam, Evropski komisiji, Svetu Evropske unije in 
Evropskemu parlamentu natančne in pravočasne informacije ter analize o tokovih prosilcev 
za azil v in znotraj EU ter o zmogljivosti držav članic za odzivanje nanje.
Urad bo v ta namen sodeloval z generalnim direktoratom za notranje zadeve, Eurostatom, 
Frontexom ter drugimi institucionalnimi partnerji in zainteresiranimi stranmi.
Sistem zgodnjega opozarjanja in pripravljenosti urada EASO bo sestavni del mehanizma za 
zgodnje opozarjanje, pripravljenost na krize in njihovo obvladovanje iz člena 33 prenovljene 
dublinske uredbe III.

Novosti  
v letu 2014

Redno zbirati in analizirati podatke ter tako zagotavljati opozorila o novih ali spremenjenih 
tokovih ter zmožnosti držav članic za njihovo obvladovanje prek zbiranja podatkov in analiz 
v skladu z nizom kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov. pripravljati četrtletna in mesečna 
poročila o splošnem stanju na področju azila v EU ter priložnostna poročila o posameznih 
temah, ki bi bile lahko koristne.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Redno zbirati podatke držav članic v okviru splošnega 
dokumentacijskega sistema urada EASO.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število držav članic, ki zagotavljajo 
zahtevane podatke;
časovni okvir, v katerem se zagotavljajo 
podatki.

pripravljati redna (mesečna in četrtletna) poročila. Od 1. do 
4. četrtletja

Število poročil;
časovni okvir, v katerem se pripravijo 
poročila;
uporaba poročil.

pripravljati priložnostna poročila. Od 1. do 
4. četrtletja

Število poročil;
uporaba poročil.

Organizirati dve srečanji Skupine za zagotavljanje 
statističnih podatkov.

2. in 
4. četrtletje

Število srečanj;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov srečanja.

Usklajevati se z drugimi ključnimi zainteresiranimi 
stranmi v okviru dejavnosti, ki so povezane s 
sistemom zgodnjega opozarjanja in pripravljenosti.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število dejavnosti, ki so bile razvite 
z drugimi ključnimi zainteresiranimi 
stranmi;
število in vrsta vključenih ključnih 
zainteresiranih strani.

Proračun 3103 zgodnje opozarjanje in analiza podatkov
Človeški viri Center za informacije, dokumentacijo in analizo
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7. pomoč tretjim državam

Urad EASO bo v letu 2014 lahko začel izvajati ciljno 
usmerjene dejavnosti za podporo izvajanju zunanje 
razsežnosti sistema CEAS. Dejavnosti v okviru pomoči 
tretjim državam bodo tehnične narave, njihov 

namen pa bo omogočiti operativno sodelovanje 
med državami članicami in tretjimi državami v okviru 
politike EU za zunanje odnose. te pobude bodo 
pripravljene v dogovoru z Evropsko komisijo. 

7.1 Ponovna naselitev
Dejavnosti urada EASO v okviru ponovne naselitve

Cilj(i)
urada EASO

Urad EASO bo skrbel za usklajevanje pri izmenjavi informacij in drugih dejavnostih v zvezi 
s ponovno naselitvijo, ki jih bodo izvajale države članice v sodelovanju z uradom UNHCR in 
mednarodno organizacijo za migracije (IOm).
Cilj urada je okrepiti vlogo EU na tem področju, da bi zadovoljili potrebe beguncev v tretjih 
državah po mednarodni zaščiti in izrazili solidarnost z državami, ki jih gostijo.

Novosti  
v letu 2014

Urad bo razvil metodologije in orodja za krepitev zmogljivosti držav članic za ponovno 
naselitev beguncev.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Nadaljevati razvoj metodologij in orodij za krepitev 
zmogljivosti držav članic za ponovno naselitev 
beguncev ter prispevati k stalnemu ocenjevanju 
in nadaljnjemu razvoju skupnega programa EU 
za ponovno naselitev.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število razvitih metodologij in orodij;
uporaba metodologij in orodij.

Organizirati eno strokovno srečanje urada EASO 
o strokovnem sodelovanju z udeležbo držav članic, 
Evropske komisije, UNHCR, mednarodne organizacije 
za migracije (IOm) in drugih ustreznih partnerjev.

3. četrtletje Organizirano letno strokovno srečanje;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov srečanja.

Proračun 3205 premestitev, ponovna naselitev in zunanja 
razsežnost

Človeški viri Center za operativno podporo
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7.2 Zunanja razsežnost
Dejavnosti urada EASO na področju zunanje razsežnosti

Cilj(i)
urada EASO

Urad EASO si bo prizadeval zagotoviti podporo za zunanjo razsežnost sistema CEAS 
v dogovoru z Evropsko komisijo in v okviru politike EU na področju zunanjih odnosov.

Novosti 
v letu 2014

Urad bo pripravil strategijo za področje zunanje razsežnosti in jo vključil v večletni delovni 
program za obdobje 2014–2016.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Organizirati eno delavnico urada EASO za praktično 
sodelovanje o elementih, ki se nanašajo na strategijo 
urada na področju zunanje razsežnosti.

1. četrtletje Organizirana delavnica;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov delavnice.

začeti izvajati strategijo urada na področju zunanje 
razsežnosti, kot je vključena v večletni delovni 
program za obdobje 2014–2016.

1. četrtletje Število izvedenih dejavnosti v okviru 
strategije na področju zunanje 
razsežnosti.

podpirati krepitev zmogljivosti v azilnih sistemih in 
sistemih za sprejem azilantov v tretjih državah, ki so 
sosede EU, zlasti njihovo zmogljivost za zagotavljanje 
učinkovite zaščite.

Od 1. do 
4. četrtletja 

Število vključenih tretjih držav;
število in vrsta izvedenih podpornih 
ukrepov.

podpirati tretje države, ki so sosede EU, tako da 
bodo zadoščene potrebe beguncev v tretjih državah 
po mednarodni zaščiti, ter pokazati solidarnost 
z državami, ki jih gostijo.

Od 2. do 
4. četrtletja

Število vključenih tretjih držav;
število in vrsta izvedenih podpornih 
ukrepov.

podpreti izvajanje regionalnih programov zaščite in 
drugih ukrepov, ki so pomembni za trajne rešitve 
v tretjih državah.

Od 3. do 
4. četrtletja

Število vključenih regionalnih programov 
zaščite;
število in vrsta izvedenih podpornih 
ukrepov.

Proračun 3205 premestitev, ponovna naselitev in zunanja 
razsežnost

Človeški viri Center za operativno podporo
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8. Okvir in mreža urada EASO

Okvir, v katerem deluje urad EASO:

ČLANI 
UPRAVNEGA 

ODBORA
EVROPSKA 
KOMISIJA

SVET EU

EVROPSKI 
PARLAMENT

ORGANI 
EU

EVROPSKA 
SLUŽBA 

ZA ZUNANJE 
DELOVANJE

MEDNARODNE 
ORGANIZACIJE

CIVILNA 
DRUŽBA

UNIVERZE

URAD UNHCR

SODSTVO

DRŽAVE 
OPAZOVALKE/
PRIDRUŽENE 

DRŽAVE

EASO

8.1 Upravni odbor
Upravni odbor je organ urada EASO, zadolžen za 
upravljanje in načrtovanje. Njegove glavne naloge 
so določene v členu 29 uredbe o ustanovitvi urada 
EASO, vključno z imenovanjem izvršnega direktorja 
ter sprejemanjem delovnih programov, proračuna in 
letnih poročil urada. Upravni odbor EASO je nosilec 
splošne odgovornosti, da urad EASO učinkovito 
opravlja svoje naloge. Sestavljajo ga po en član 
iz vsake države članice – z izjemo Danske, ki je 

povabljena k sodelovanju kot opazovalka –, dva 
člana Evropske komisije in en član urada UNHCR 
brez glasovalne pravice. Vsi člani so imenovani na 
podlagi izkušenj, strokovne odgovornosti in visoke 
strokovnosti na področju azila. Danska je povabljena, 
da kot opazovalka sodeluje na vseh zasedanjih 
upravnega odbora in drugih ustreznih srečanjih.

Upravni odbor urada EASO tako sestavlja 
29 polnopravnih članov, en član brez glasovalne 
pravice (UNHCR) in ena država opazovalka.
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pridružene države (Islandija, Lihtenštajn, Norveška 
in Švica) so v skladu z ureditvami, ki so bile sprejete 
v letu 2013, povabljene k sodelovanju v razpravah 
kot opazovalke.

K udeležbi in sodelovanju v nekaterih razpravah 
upravnega odbora je bila povabljena tudi agencija 
Frontex, zlasti pri razpravah o položaju glede azila v 

EU, sistemu zgodnjega opozarjanja in pripravljenosti 
ter položaju v grčiji. 

Urad EASO načrtuje organizacijo treh sej upravnega 
odbora v letu 2014. Na pobudo predsednika ali 
na zahtevo tretjine članov je po potrebi mogoče 
organizirati tudi dodatna zasedanja.

Upravni odbor urada EASO

Cilj(i)
urada EASO

Cilj urada EASO je zagotoviti, da bo njegov upravni odbor še naprej uspešno in učinkovito 
opravljal svoje naloge organa, zadolženega za upravljanje in načrtovanje. 

Novosti  
v letu 2014

pridružene države bodo sodelovale kot opazovalke na sejah upravnega odbora v skladu 
z ureditvami, ki so bile sprejete v letu 2013.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Organizirati tri zasedanja upravnega odbora. Na 
pobudo predsednika ali na zahtevo tretjine članov je 
mogoče organizirati tudi dodatna zasedanja.

Od 2. do 
4. četrtletja

Število zasedanj;
število udeležencev;
uporaba izsledkov zasedanj.

Proračun 2306 Odhodki za upravna notranja in zunanja 
zasedanja

Človeški viri Izvršni urad

8.2 Mreža za sodelovanje 
urada EASO

8.2.1 Sodelovanje z Evropskim 
parlamentom, Svetom Evropske 
unije in Evropsko komisijo

Urad EASO je decentralizirana regulativna agencija 
EU z lastno upravno strukturo, ki deluje v skladu 
s politikami in v institucionalnem okviru EU. Ker 
je za področje azila politično odgovoren evropski 
komisar za notranje zadeve, urad pri vseh svojih 
dejavnostih intenzivno sodeluje z Evropsko 
komisijo. V letu 2014 bo v skladu z ustreznimi 
določbami uredbe o ustanovitvi urada EASO 
Evropska komisija povabljena, da poda mnenje 
k posameznim dokumentom, ki jih bo sprejel 
upravni odbor urada. Vse leto 2014 bodo na vseh 
ravneh potekala redna srečanja in videokonference 
o politiki z generalnim direktoratom za notranje 
zadeve. Urad se bo v tem letu z Evropsko komisijo 
usklajeval tudi med pripravo poročil. Urad EASO 
in Evropska migracijska mreža bosta pri pripravi 
poročil, kakršno je letno poročilo urada, za vse 
informacije uporabljala iste podatke držav članic. 
Urad bo sodeloval na srečanjih nacionalnih 
kontaktnih točk Evropske migracijske mreže, 
zasedanjih njenega usmerjevalnega odbora in na 
ustreznih tematskih srečanjih.

Urad bo v skladu s svojo ustanovno uredbo svoj letni 
delovni program in letno poročilo o dejavnostih 
poslal Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije 

in Evropski komisiji. Svet za pravosodje in notranje 
zadeve redno vabi izvršnega direktorja, da poroča 
o zadevah v zvezi s sistemom CEAS. Izvršni direktor 
je vabljen tudi, da Evropskemu parlamentu predstavi 
delovni program urada in posebne teme, ki so 
povezane z njegovim delom.

Urad bo v letu 2014 zagotavljal podporo pri 
večletnem finančnem okviru ter novih ureditvah za 
financiranje EU na področju azila in migracij. tako 
bo predložil informacije o operativnih prednostnih 
nalogah EU ter posebnih prednostnih nalogah držav 
članic, ki bi jih lahko upoštevali pri ciljno usmerjenem 
financiranju.

Svojo institucionalno vlogo bo izpolnjeval v okviru 
mehanizma iz člena 33 dublinske uredbe III, tako da 
bo ukrepal in informiral ustrezne institucije, vključene 
v različne stopnje mehanizma. 

8.2.2 Sodelovanje z uradom UNHCR 
in drugimi mednarodnimi 
organizacijami

Urad EASO izvaja svoje naloge v tesnem 
sodelovanju z Uradom Visokega komisarja 
združenih narodov za begunce (UNHCR) ter 
drugimi ustreznimi mednarodnimi in medvladnimi 
organizacijami. 

Urad tesno sodeluje z UNHCR na vseh področjih, 
zajetih v uredbi o ustanovitvi urada EASO, UNHCR 
pa je vključen v delo urada. Urad EASO in UNHCR 
sta v letu 2013 podpisala delovni sporazum, na 
podlagi katerega se bo sodelovanje v letu 2014 še 



30 – DELOVNI pROgRAm URADA EASO zA LEtO 2014

okrepilo. to velja zlasti za usposabljanje, postopke 
za zagotavljanje kakovosti, mladoletnike brez 
spremstva, ponovno naselitev, zunanjo razsežnost 
sistema CEAS ter področje posebne in nujne pomoči. 
Na vseh področjih se bo nadaljevalo strukturirano 
sodelovanje. UNHCR sodeluje v upravnem odboru 
urada EASO kot član brez glasovalne pravice in bo po 
potrebi vabljen na sestanke delovnih skupin urada. 
treba je tudi poudariti, da bo stalni urad UNHCR za 
zvezo s sedežem na malti nadaljeval delovanje tudi 
v letu 2014.

Urad EASO bo vse leto 2014 v tesnem stiku 
z drugimi pomembnimi mednarodnimi in 
medvladnimi organizacijami, dejavnimi na področju 
azila, kot so Svet Evrope, Konferenca generalnih 
direktorjev služb za priseljevanje (gDISC), 
medvladna posvetovanja o migracijah, azilu in 
beguncih (IgC) in mednarodna organizacija za 
migracije (IOm). V letu 2014 si bo redno izmenjeval 
stališča s Svetom Evrope in IOm in prispeval k 
njunemu delu. poleg tega bo dejavno prispeval 
k delu konference gDISC, saj se bo udeležil več 
konferenc in delavnic. Na podlagi izmenjave pisem 
z medvladnim posvetovanjem o migracijah, azilu 
in beguncih pa bo redno vabljen na zasedanja 
več njegovih delovnih skupin, izvršni direktor pa 
bo vabljen na plenarno zasedanje medvladnega 
posvetovanja o migracijah, azilu in beguncih.

8.2.3 Sodelovanje z agencijami EU 
ter agencijami za pravosodje 
in notranje zadeve

Mreža agencij EU

Urad EASO, ki je vključen v medagencijsko mrežo, 
spodbuja tesno sodelovanje z drugimi agencijami EU. 
Dejavnosti v letu 2014 bodo usmerjene k izmenjavi 
delovnih metod in najboljših praks na področju 
upravljanja in splošnih zadev, zlasti glede uspešnosti, 
oblikovanja proračuna in upravljanja po dejavnostih 
ali navzkrižja interesov. 

Urad bo v letu 2014 v sodelovanju z Evropsko 
komisijo še naprej izvajal skupni pristop glede 
decentraliziranih agencij EU in svoj načrt delovanja.

Sodeloval bo v ustreznih dejavnostih, ki bodo v letu 
2014 organizirane v okviru mreže za uspešnost in 
medagencijske pravne mreže (IALN), v katero se je 
uradno vključil v letu 2013.

Mreža agencij za pravosodje in notranje zadeve

Urad EASO je vključen tudi v medagencijsko 
sodelovanje na področju pravosodja in notranjih 
zadev (pNz), v katerem so udeleženi še Frontex, 
Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), 
Europol, Eurojust, Evropska policijska akademija 
(CEpOL), Evropska agencija za operativno 
upravljanje obsežnih informacijskih sistemov 
s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), 

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti 
z drogami (EmCDDA), Evropski inštitut za enakost 
spolov (EIgE) in Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF).

Urad bo v letu 2014 mreži predsedoval in bo 
organiziral eno srečanje vodij agencij pNz. potekala 
bodo tudi do štiri srečanja skupine za stike pNz. 
Delovanje mreže bo v letu 2014 usmerjeno na 
izmenjavo informacij o temah s področja pravosodja 
in notranjih zadev za izvajanje skupnega pristopa 
glede decentraliziranih agencij EU ter glede preučitve 
možnosti za usklajevanje ukrepov v okviru večletnih 
programov pNz.

Frontex

Sodelovanje med agencijo Frontex in uradom EASO 
se bo v letu 2014 nadaljevalo na podlagi delovnega 
dogovora, ki sta ga podpisala septembra 2012. tako 
bosta še nadaljevala trajnostno sodelovanje pri 
programih usposabljanja, pobudah za zagotavljanje 
kakovosti in informacijah o državah izvora ter tudi 
programih nujne pomoči, kakršen je sodelovanje 
z grčijo. Frontex in urad EASO bosta tudi okrepila 
sodelovanje med svojimi analitičnimi enotami za 
sistem zgodnjega opozarjanja in pripravljenosti. 
Urad bo v letu 2014 sodeloval s Frontexom pri 
pripravi ustreznih dejavnosti na področju zunanje 
razsežnosti. Agenciji bosta nadaljevali sodelovanje 
pri svojih dejavnostih, povezanih s civilno družbo, 
tudi v okviru svojih posvetovalnih forumov. 
Urad EASO bo tudi v letu 2014 član Frontexovega 
posvetovalnega foruma.

FRA

Agencija FRA in urad EASO bosta v letu 2014 gradila 
na obstoječem sodelovanju v skladu z delovnim 
dogovorom, ki sta ga agenciji podpisali junija 2013. 
Še naprej si bosta izmenjevali informacije, prispevali 
k raziskovalnim dejavnostim ter si izmenjevali 
metodologije za raziskave in zbiranje podatkov. 
Organizaciji bosta nadaljevali tudi sodelovanje na 
področju usposabljanja. V letu 2014 se bo nadaljevalo 
tudi sodelovanje na področju njunih posvetovalnih 
dejavnosti.

Europol

Europol in urad EASO bosta v letu 2014 gradila 
na sodelovanju, predvsem na področjih sistema 
zgodnjega opozarjanja in pripravljenosti ter 
trgovine z ljudmi in mladoletnikov brez spremstva. 
Druga področja sodelovanja so usposabljanje, npr. 
ugotavljanje vključenosti organiziranega kriminala, ki 
omogoča uporabo lažnih ali ponarejenih dokumentov 
pri zahtevkih za azil, in izmenjava izkušenj s 
posvetovalnim forumom urada EASO in metod 
posvetovanja.

CEPOL

CEpOL in urad EASO bosta nadalje razvijala 
sodelovanje na področju izmenjave metodologij 
usposabljanja; urad EASO pa je pripravljen tudi 
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na sodelovanje v okviru programov izmenjave za 
policiste. Če bo CEpOL organiziral usposabljanja 
o nezakonitih migracijah in trgovini z ljudmi, bo vanje 
vključen tudi urad EASO.

Eurojust

Urad EASO in Eurojust bosta še naprej ohranjala 
vzajemne stike in odnose, zlasti z medagencijskim 
sodelovanjem na področju pravosodja in notranjih 
zadev.

Mreža agencij za pravosodje in notranje zadeve

Cilj(i)
urada EASO

Cilj urada EASO je okrepiti večstransko medagencijsko sodelovanje na področju pravosodja 
in notranjih zadev, pri čemer bo posebna pozornost namenjena izmenjavi informacij 
o temah s področja pravosodja in notranjih zadev za izvajanje skupnega pristopa glede 
decentraliziranih agencij EU ter glede preučitve možnosti za usklajevanje ukrepov v okviru 
večletnih programov pNz. 

Novosti  
v letu 2014

Urad EASO bo v letu 2014 predsedoval mreži agencij za pravosodje in notranje zadeve.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Organizirati eno srečanje vodij agencij za pravosodje 
in notranje zadeve.

4. četrtletje Organizirano srečanje vodij agencij za 
pravosodje in notranje zadeve;
število udeležencev;
uporaba izsledkov srečanja.

Organizirati do tri srečanja ali dogodke skupine za 
stike na področju pravosodja in notranjih zadev.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število organiziranih srečanj ali 
dogodkov;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov srečanj ali dogodkov.

Proračun 2306 Odhodki za upravna notranja in zunanja 
zasedanja

Človeški viri Izvršni urad

8.2.4 Sodelovanje z univerzitetnimi krogi 
in sodstvom

Urad EASO namenja posebno pozornost odnosom z 
univerzami in sodstvom na evropski ravni in na ravni 
držav članic.

V letu 2014 bodo univerzitetni krogi vključeni 
v delo urada EASO prek različnih forumov in tudi 
prek dejavnosti usposabljanja. Še naprej bodo imeli 
posebno vlogo tudi v posvetovalnem forumu in na 
strokovnih srečanjih.

Urad EASO in predstavniki sodstva bodo v letu 2014 
tesno sodelovali, tudi prek mednarodnega združenja 
sodnikov na področju prava beguncev (IARLJ) in 
njegovega evropskega odseka ter prek združenja 
evropskih upravnih sodnikov (AEAJ).

Konkretne dejavnosti, ki bodo potekale v letu 2014, 
so bile opredeljene že v razdelku 3.5.1.

8.3 Posvetovalni forum
posvetovalni forum je mehanizem za izmenjavo 
informacij ter združevanje znanja med uradom EASO in 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Urad je v preteklih 
dveh letih poglobil svoj odnos s civilno družbo, saj 
ga je zanimalo njeno mnenje o različnih temah. V 
letu 2014 bo v skladu s svojim koledarjem posvetovanj 
nadaljeval posvetovanja z ustreznimi organizacijami 
o posameznih temah, pri čemer bo uporabil izbirna 
merila iz operativnega načrta posvetovalnega foruma. 
S civilno družbo se bo posvetoval tudi pri pripravi 
delovnega programa za leto 2015, letnega poročila in 
drugih del, uporabil pa bo vrsto orodij, ki so se doslej 
izkazala za primerna in učinkovita.

Urad bo med letom 2014 razvijal svojo platformo za 
elektronsko posvetovanje, ki je nadgradnja „strani za 
posvetovanje“ na njegovi spletni strani. Uporabljala 
se bo za spletna posvetovanja in drugo komunikacijo 
s civilno družbo. Večina posvetovanj s civilno družbo 
bo še naprej potekala prek spleta. Na podlagi 
izkušenj iz prvih dveh let delovanja bodo organizirana 
posebna posvetovanja za ciljne skupine, kot je 
sodstvo. Na podlagi izkušenj z dogodki v letih 2012 
in 2013 bo urad organiziral konferenco, ki bo odprta 
za civilno družbo, in plenarno zasedanje v četrtem 
četrtletju leta 2014.
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Dejavnosti posvetovalnega foruma urada EASO

Cilj(i)
urada EASO

Urad EASO bo začel dvostranski dialog z ustreznimi civilnodružbenimi organizacijami za 
izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj. 

Novosti  
v letu 2014

Urad bo preučil nova področja za sodelovanje z izbranimi civilnodružbenimi organizacijami 
in ustanovil platformo za elektronsko posvetovanje.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Urad EASO se bo posvetoval z ustreznimi 
civilnodružbenimi organizacijami. 

Od 1. do 
4. četrtletja

Število in vrsta izvedenih posvetovanj;
število organizacij, s katerimi so bila 
opravljena posvetovanja;
število prejetih prispevkov;
uporaba prejetih prispevkov.

Organizirati letno plenarno zasedanje posvetovalnega 
foruma.

4. četrtletje Organizirano plenarno zasedanje;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov plenarnega zasedanja.

Udeležba civilnodružbenih organizacij na letni 
konferenci urada EASO o praktičnem sodelovanju 
v zvezi z mladoletniki brez spremstva.

4. četrtletje Število udeležencev iz civilnodružbenih 
organizacij.

Ustanovitev platforme za elektronsko posvetovanje. 4. četrtletje Ustanovljena platforma za elektronsko 
posvetovanje;
število začetih posvetovanj na platformi 
za elektronsko posvetovanje;
število prejetih prispevkov;
uporaba prejetih prispevkov.

Proračun 3401 Sodelovanje s partnerji in zainteresiranimi 
stranmi

Človeški viri Izvršni urad
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9. Upravljanje urada EASO

9.1 Upravljanje človeških virov
Načrtovano je, da bo v letu 2014 v uradu zaposlenih 
skupaj 84 ljudi, kar vključuje dodatnih osem oseb, ki 
se bodo zaposlile v prvi polovici leta 2014.

Letna ocena uspešnosti zaposlenih se je 
začela izvajati v letu 2013. Urad bo v letu 2014 
profesionaliziral svojo notranjo kadrovsko politiko 
in upravljanje kadrov, npr. na področju ocenjevanja 
zaposlenih, dejavnosti ocenjevanja in usposabljanja.

9.2 Finančno upravljanje
Urad EASO bo iskal prihodke premišljeno in 
uravnoteženo ter bo zagotovil uspešen in učinkovit 
nadzor odhodkov, s čimer bo omogočil smotrno 
izvajanje sedanjih in morebitnih novih zakonodajnih 
nalog ter pri tem upošteval prihodnje omejitve sredstev. 
V podporo upravljanju uspešnosti bo še naprej načrtoval 
postopno uvajanje smotrno oblikovanega proračuna na 
podlagi ničelne rasti po dejavnostih.

prihodke bo pridobival s prispevkom Unije, ki 
je vključen v splošni proračun EU, poleg tega je 
predvideno, da sklenjeni dogovori s pridruženimi 
državami zagotavljajo okvir za njihove prispevke od 
leta 2014 naprej.

Na strani odhodkov bo pozornost še naprej 
usmerjena k zagotavljanju optimalne uporabe 
razpoložljivih finančnih sredstev v skladu z načeli 
ekonomičnosti, učinkovitosti in smotrnosti ter 
regularnosti. V tem smislu bodo odhodki izvedeni 
ob strogem upoštevanju predpisov EU in urada 
EASO. Kjer je to potrebno, bo finančna uredba 
urada EASO spremenjena z novo okvirno finančno 
uredbo za agencije EU. ta normativni okvir bo po 
potrebi dopolnjen s sklepi urada EASO, tudi s tistimi, 
ki se nanašajo na povračilo stroškov napotenih ali 
vabljenih strokovnjakov.

9.3 Upravljanje pogodb
po vzpostavitvi več večletnih pravnih obveznosti 
v letu 2013, zlasti v zvezi s projekti, ki so strateško 
pomembni za urad EASO, bo posebna pozornost 
namenjena smotrnemu upravljanju zadevnih 
subvencij in javnih naročil. 

9.4 Upravljanje informacijskih 
tehnologij

posebna pozornost bo namenjena sektorju 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, da bi se 
okrepila vloga urada EASO v razmerju do držav članic 

na področju zagona, usposabljanja in preverjanja 
programske opreme, povezane s storitvami na 
področju azila. potrebni bosta tudi dodatna 
okrepitev in izboljšanje neprekinjenosti poslovanja 
in infrastrukture na področju informacijsko-
komunikacijskih tehnologij, saj se bo skupaj s 
številom uporabnikov (iz urada EASO in držav članic) 
povečevala tudi zapletenost programske opreme.

Informacijsko-komunikacijski sistemi urada EASO 
bodo v letu 2014 v celoti avtomatizirani in na voljo 
širši javnosti. Storitveni center bo nadzorovan s 
postopki in zagotovljena bo redundanca storitev IKt. 
treba bi bilo meriti zadovoljstvo uporabnikov. Sistemi 
in infrastrukture bi morali biti v celoti redundančni, 
storitve pa bi morale biti prijazne uporabnikom ter 
omogočati visoko stopnjo splošne razširjenosti. 
Razvoj mora slediti pričakovanjem uporabnikov, 
pri tem je treba oblikovati rutinske postopke 
urada EASO za metodološke aplikacije in koristna 
poročila. Ne nazadnje pa bi bilo treba vzpostaviti 
novo raziskovalno področje, ki bi osebju s področja 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij omogočalo, 
da odkriva šibka mesta ter dodatno razišče načine, 
kako bi lahko sistemi IKt v okviru varnostnih ukrepov 
bolje služili osebju in poslanstvu urada.

Analize tveganja se bodo izvajale na naslednjih 
pomembnejših področjih upravnih dejavnosti 
IKt: storitveni center, skrbništvo sistema, razvoj, 
projektno vodenje, sanacijski načrt okrevanja po 
katastrofi in varnostno kopiranje podatkov. Na 
podlagi analiz tveganja se bodo izvajali redni pregledi, 
posodabljanje ali oblikovanje postopkov, delovnih 
tokov in meritev. pričakuje se tudi podpora v obliki 
zunanjega svetovanja ter izvajanje preizkusov 
za uskladitev in primerjavo notranjih ugotovitev 
z zadnjimi smermi razvoja na področjih IKt. Izvajale 
se bodo analize tveganja za operativne programske 
sisteme, začele se bodo priprave na preskus 
odpornosti proti prodiranju.

V letu 2014 bo sektor IKt usmerjen predvsem k:

• sistemu za upravljanje dokumentov;

• izvedbi varnostnih standardov in predpisov;

• sanacijskemu načrtu okrevanja po katastrofi;

• načrtu neprekinjenega poslovanja;

• pripravam za sekundarni operativni center It;

• načrtovanju zunanjega preizkusa varnosti It.

9.5 Obveščanje
Urad EASO bo nadgradil svoja prizadevanja za 
obveščanje javnosti v obdobju 2012–2013 za 
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promoviranje vloge, vrednot, dejavnosti in dela 
urada ter pri tem upošteval načela iz njegove 
komunikacijske strategije. Dejavnosti obveščanja 
bodo usmerjene tudi v izboljšanje praktičnega 
sodelovanja med državami članicami. Spletna 
stran EASO, ki je glavni komunikacijski kanal urada  
(http://www.easo.europa.eu), bo dopolnjena tako, 
da bodo poudarjena ključna sporočila urada, in sicer:

• naše poslanstvo je pomoč;

• uveljavljanje solidarnosti v praksi;

• skupne vrednote, kakovost in solidarnost ter

• zagotavljanje dodane vrednosti za EU in njene 
države članice.

Ključna sporočila urada EASO bodo pregledno 
posredovana po različnih poteh, da bodo imela čim 
večji doseg in se bo s tem povečala legitimnost urada. 
V središču prizadevanj na področju obveščanja bo 

spletna stran urada EASO. Urad bo poskušal poiskati 
način za nadaljnji razvoj in posodobitev spletne strani 
v skladu s povratnimi informacijami uporabnikov, 
pri čemer bo uporabil najboljšo prakso podobnih 
spletnih strani. te druge poti so:

• pisna in avdiovizualna sporočila za javnost;

• sodelovanje na prireditvah (kot so odprti dnevi EU 
in druge prireditve, vključno z velikimi, politično 
pomembnimi priložnostmi);

• predstavitve in prikazi dela in dejavnosti urada 
EASO;

• publikacije in poročila;

• mesečni bilten urada EASO;

• sporočila za javnost in

• povzetki dnevnega tiska (za notranjo rabo).

Dejavnosti obveščanja urada EASO

Cilj(i)
urada EASO

Obveščati in promovirati vlogo, vrednote, dejavnosti in delo urada v skladu z njegovo 
komunikacijsko strategijo.
Urad se bo posvetil svoji nalogi, da omogoča, usklajuje in krepi praktično sodelovanje med 
državami članicami v zvezi s številnimi vidiki azila.

Novosti  
v letu 2014

Urad bo posodobil svojo komunikacijsko strategijo, zagotovil uporabo njegove vizualne 
identitete ter še naprej razvijal nove funkcije svoje spletne strani.

Uspešnost

Dejavnosti urada EASO v letu 2014 Kdaj Kazalniki
Izdati najmanj devet številk biltena urada EASO. Od 1. do 

4. četrtletja 
Število izdanih biltenov urada EASO.

Organizirati eno srečanje, namenjeno informiranju 
in mrežnemu povezovanju, za tiskovne predstavnike 
držav članic, ki so zadolženi za notranje zadeve.

Od 3. do 
4. četrtletja

Organizirano srečanje za informiranje in 
mrežno povezovanje;
število udeležencev;
stopnja zadovoljstva udeležencev;
uporaba izsledkov srečanja.

posodobiti komunikacijsko strategijo urada EASO. 1. in 
2. četrtletje

Sprejeta posodobljena komunikacijska 
strategija.

povečati število naročnikov na bilten. Od 1. do 
4. četrtletja

Odstotek povečanja števila naročnikov 
na bilten.

Izdati najmanj osem sporočil za javnost. Od 1. do 
4. četrtletja 

Število sporočil za javnost;
uporaba sporočil za javnost.

Spremljati pojavljanje urada EASO v sporočilih za 
javnost in objaviti najpomembnejše članke na spletni 
strani.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število elementov, vključenih v arhiv 
medijskih objav;
število člankov, objavljenih na spletni 
strani. 

Izdajati dnevne povzetke iz tiska za notranjo uporabo. Od 1. do 
4. četrtletja

Število dnevnih povzetkov iz tiska za 
notranjo uporabo.

Opraviti vsaj šest razgovorov predstavnikov vodstva 
z mediji. 

Od 1. do 
4. četrtletja

Število razgovorov predstavnikov 
vodstva z mediji.

zagotoviti najvišjo kakovost vseh publikacij in 
prevodov urada EASO.

Od 1. do 
4. četrtletja

Dosežena visoka kakovost publikacij in 
prevodov urada EASO.

zagotoviti polno uporabo vizualne identitete urada 
EASO. 

Od 1. do 
4. četrtletja

Uporaba vizualne podobe urada EASO. 

povečati število obiskovalcev spletne strani urada 
EASO.

Od 1. do 
4. četrtletja

Odstotek povečanja števila obiskovalcev 
spletne strani urada EASO. 

http://www.easo.europa.eu
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zagotoviti pravočasne odgovore na povpraševanja 
javnosti in medijev.

Od 1. do 
4. četrtletja

Časovni okvir, v katerih se pošljejo 
odgovori na povpraševanja;
uporaba odgovorov.

Učinkovito upravljanje informacijskega poštnega 
predala urada EASO.

Od 1. do 
4. četrtletja

Število vprašanj in odgovorov;
časovni okvir, v katerih se pošljejo 
odgovori na povpraševanja;
uporaba splošnega poštnega predala 
urada EASO „info“.

Proračun 2309 Stroški prevodov upravnih dokumentov in 
tolmačenj;
2310 publikacije v zvezi z upravnimi zadevami;
2311 Obveščanje.

Človeški viri Izvršni urad

9.6 Sistemi notranjega nadzora 
in upravljanja

9.6.1 Izvajanje skupnega pristopa 
za decentralizirane agencije EU 
v uradu EASO

Urad bo v letu 2014 še naprej izvajal skupni pristop 
glede decentraliziranih agencij EU in svoj časovni 
načrt delovanja, ki sta bila sprejeta v letu 2012.

Urad je kot novoustanovljena agencija že v preteklih 
letih izpolnil vrsto ciljev, določenih v skupnem 
pristopu, in časovni načrt delovanja ter začel izvajati 
ustrezne ukrepe.

V letu 2014 pa se bo urad usmeril zlasti na:

• navzkrižje interesov;

• ukrepe, sprejete na podlagi ocen;

• boj proti goljufijam;

• oblikovanje proračuna in upravljanje po 
dejavnostih.

9.6.2 Sistemi notranje kontrole ter 
uresničevanje priporočil Evropskega 
računskega sodišča in Službe 
za notranjo revizijo 

Upravni odbor urada EASO je 23. novembra 2012 
sprejel standarde notranjih kontrol za učinkovito 
upravljanje (1).

(1) za urad EASO se uporabljajo naslednji standardi notranjega nadzora 
za učinkovito upravljanje: 1. poslanstvo; 2. etične in organizacijske 
vrednote; 3. dodeljevanje in mobilnost osebja; 4. ocenjevanje in 
razvoj osebja; 5. cilji in kazalniki uspešnosti; 6. postopek obvladovanja 
tveganj; 7. operativna zgradba; 8. procesi in postopki; 9. upravni 
nadzor; 10. neprekinjeno poslovanje; 11. upravljanje dokumentov; 
12. informiranje in obveščanje; 13. računovodstvo in finančno 

Evropsko računsko sodišče je v uradu EASO izvajalo 
zunanjo revizijo v dneh od 20. do 24. maja ter od 
21. do 25. oktobra 2013. Urad je na podlagi njegovih 
priporočil uvedel ukrepe za izboljšanje delovanja, 
zlasti na področju izvrševanja proračuna in postopkov 
zaposlovanja.

Urad bo v letu 2014 nadaljeval prilagajanje svojih 
dejavnosti in postopkov v skladu s priporočili 
Evropskega računskega sodišča.

Urad EASO je obiskala tudi Služba Evropske komisije 
za notranjo revizijo, in sicer 7. in 8. novembra 
2012 ter v dneh od 11. do 19. aprila 2013. Obisk 
je bil namenjen pripravi ocene urada EASO. Urad 
je na podlagi ocene pripravil akcijski načrt glede 
standardov notranji kontrol, ki so se začeli uporabljati 
v letu 2013. poleg tega je upravni odbor istega leta 
sprejel celosten strateški načrt za notranjo revizijo za 
obdobje 2014–2016.

V skladu z akcijskim načrtom glede standardov 
notranjih kontrol in strateškim načrtom za notranjo 
revizijo za obdobje 2014–2016 bo urad še okrepil 
izvajanje standardov s sprejetjem naslednjih ukrepov:

• oblikovati etični okvir;

• vzpostaviti okvir za letno ocenjevanje in razvoj 
zaposlenih;

• okrepiti uporabo kazalnikov uspešnosti;

• izvesti postopek obvladovanja tveganj;

• okrepiti strukturo za upravljanje It v uradu EASO;

• vzpostaviti okvir za neprekinjeno poslovanje.

poročanje; 14. ocenjevanje dejavnosti; 15. ocena sistemov notranjega 
nadzora; 16. zmožnosti notranje revizije.
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10. Prilogi
10.1 Javna naročila in pravne obveznosti urada EASO v letu 2014

Operativna 
dejavnost

Opredelitev 
ukrepa 

v delovnem 
programu

Predmet 
pogodbe

Vrednost 
pogodbe

Vrsta 
pogodbe

Postopek
javnega 

naročanja/
sklenitve 
pogodbe

Časovni 
okvir za 
začetek 

izvajanja

Sodelovanje 
s partnerji in 
zainteresiranimi 
stranmi

Razdelek
8.3

Organizacija 
dogodka in 
s tem povezane 
storitve 
za posvetovalni 
forum

150 000 EUR posebne 
pogodbe za 
opravljanje 
storitev

Okvirne 
pogodbe 
urada EASO 
EASO/2013/113 
EASO/2013/116 
EASO/2013/117 
EASO/2013/121

3. četrtletje

Usposabljanje Razdelek
3.1 

Podporne 
storitve IT 
za oblikovanje 
modula za 
usposabljanje, 
ki ga organizira 
urad EASO, 
2. faza

130 000 EUR Okvirna 
pogodba za 
opravljanje 
storitev

Odprti 
postopek

1. četrtletje

Usposabljanje Razdelek
3.1

gostovanje 
storitev 
za platformo 
za usposabljanje, 
ki ga organizira 
urad EASO, 
2. faza

120 000 EUR Okvirna 
pogodba za 
opravljanje 
storitev

Odprti 
postopek

1. četrtletje

Usposabljanje Razdelek
3.1

pridobitev 
podatkovne 
zbirke za 
usposabljanje, 
ki ga organizira 
urad EASO, 
1. faza

60 000 EUR Neposredna 
pogodba za 
zagotavljanje 
blaga in 
storitev

postopek 
s pogajanji 
za naročila 
majhne 
vrednosti

1. četrtletje

posebni 
programi 

Razdelek
3.5.1

Strokovni 
govornik 
za konferenco 
sodstva 
v Luxembourgu

15 000 EUR Neposredna 
pogodba o 
zagotavljanju 
storitev

postopek 
s pogajanji 
za naročila 
majhne 
vrednosti

2. četrtletje

posebni 
programi 

Razdelek
3.5.1

pogostitev 
udeležencev 
konference 
sodstva 
v Luxembourgu

15 000 EUR Neposredna 
pogodba o 
zagotavljanju 
storitev

postopek 
s pogajanji 
za naročila 
majhne 
vrednosti

2. četrtletje

Informacije o 
državah izvora 

Razdelek
3.3

Storitve IT 
za vzdrževanje 
in razvoj 
portala COI

150 000 EUR posebne 
pogodbe za 
opravljanje 
storitev

Okvirna 
pogodba 
urada EASO 
EASO/2013/101 

2. četrtletje

zgodnje 
opozarjanje in 
pripravljenost

razdelek
6.3

Licence 
programske 
opreme

150 000 EUR posebne 
pogodbe za 
dobave

Okvirna 
pogodba 
Evropske 
komisije (DIgIt) 
SACHA II

1. četrtletje
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10.2 Publikacije in prevodi urada EASO v letu 2014
Publikacija Število jezikov

1 Delovni program urada EASO za leto 2014 24
2 Letno poročilo o dejavnostih urada EASO 24
3 proračun urada EASO 24
4 Letno poročilo o stanju na področju azila v Evropski uniji 5
5 Do pet poročil ali dokumentov v zvezi z informacijami o državah izvora 5
6 Do dve orodji urada EASO za poklicno napredovanje za predstavnike 

sodstva
5

7 Do dve orodji urada EASO v zvezi s postopki za zagotavljanje kakovosti 5
8 priročnik o ugotavljanju starosti 5
9 Dokument o iskanju družin 5
10 Do dva modula za usposabljanje, ki ga organizira urad EASO 1
11 Do štirje moduli za usposabljanje, ki ga organizira urad EASO 1
12 Brošura za usposabljanje, ki ga organizira urad EASO 1
13 Do dva priročnika za usposabljanje, ki ga organizira urad EASO 1





Evropski azilni podporni urad

Delovni program urada EASO za leto 2014

Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije

2013 – 37 str. – 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9243-045-0
doi:10.2847/11487

KAKO  DO PUBLIKACIJ EVROPSKE UNIJE

Brezplačne publikacije:
• en izvod: 

na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• več kot en izvod ter plakati in zemljevidi:

pri predstavništvih Evropske unije (http://ec.europa.eu/represent_sl.htm),
pri delegacijah v državah, ki niso članice EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_sl.htm),
pri službi Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_sl.htm) ali s klicem na 
telefonsko številko 00 800 6 7 8 9 10 11 (brezplačna številka za celotno EU) (*).

(*) Informacije so brezplačne, kakor tudi večina klicev (nekateri operaterji, telefonske govorilnice ali hoteli lahko klic zaračunajo).

Publikacije, ki so naprodaj:
• na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Plačljive naročnine:
• pri prodajnih zastopnikih Urada za publikacije Evropske unije 

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

http://bookshop.europa.eu
http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_et.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_et.htm
http://europa.eu/europedirect/index_et.htm
http://publications.europa.eu/others/agents/index_et.htm
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