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1. Az EASO elért eredményei
2012 volt az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) működésének első teljes éve, és egyben az az év
is, amikor az EASO pénzügyi függetlenséget szerzett. 2012-ben a személyzet létszáma 18-ról 58-ra emelkedett.
Az EASO 2012-re előirányzott költségvetése 10 millió EUR volt.
Az EASO küldetése, hogy megszervezze és koordinálja az operatív együttműködést, valamint támogatást nyújtson a menekültügy területén. Az EASO független szakértői központként hozzájárul a közös európai menekültügyi
rendszer (KEMR) fejlesztéséhez azáltal, hogy elősegíti, koordinálja és megerősíti a tagállamok közötti gyakorlati
együttműködést. Az EASO ebben az éves tevékenységi jelentésében beszámol az éves munkaprogramjának végrehajtása terén elért 2012. évi eredményeiről, 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, létszámtervének, illetve
több évre szóló személyzetpolitikai tervének végrehajtásáról, valamint irányítási és belsőkontroll-rendszeréről.
Az EU decentralizált ügynökségeire vonatkozó közös megközelítés nyomon követésével kapcsolatos ütemterv alapján az EASO elkötelezett amellett, hogy a különböző jelentéstételi kötelezettségeket egyetlen éves tevékenységi
jelentésbe foglalja.
Az EASO éves tevékenységi jelentése az EASO-rendelet 29. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően készült.
Az igazgatótanács az EASO 2012-re vonatkozó éves tevékenységi jelentését 2013. június 3-án fogadta el. Az
5.5. mellékletben csatolt végleges éves beszámolót az igazgatótanács június 13-ig véleményezte. Az EASO ezt
a 2012-re vonatkozó éves tevékenységi jelentést megküldte az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai
Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a Belső Ellenőrzési Szolgálatnak. Ez a jelentés – az EASO-rendelet
41. cikkének (2) bekezdésével összhangban – az Európai Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak.
Az 1. fejezet az EASO 2012. évi műveleteinek eredményeit fejti ki. A 2. fejezet az EASO igazgatási struktúráját,
felépítését és belső ellenőrzését ismerteti. Az EASO az Európai Bizottság 16 belsőkontroll-standardját vette át.
A fejezet részletesen bemutatja a 16 belsőkontroll-standard végrehajtása terén elért eredményeket. Ezenkívül
beszámol arról is, hol tart az EASO az EU decentralizált ügynökségeire vonatkozó közös megközelítés nyomon
követésével kapcsolatos ütemterv végrehajtásában. A 3. fejezet az EASO-jelentés értékelésének alapjául szolgáló
tényezőket ismerteti az ügyvezető igazgató megbízhatósági nyilatkozatához. A 4. fejezet a megbízhatósági nyilatkozattal zárja az éves tevékenységi jelentést.
Az EASO éves tevékenységi jelentésének II. részében a mellékletek találhatók: az EASO 2012. évi eredményjelentése, a stockholmi program releváns részeinek az EASO általi végrehajtása, az EASO 2012. évi kiadványainak
jegyzéke, a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló jelentés, az EASO végleges éves beszámolója, a kivételes
tárgyalásos eljárások felsorolása, valamint az EU decentralizált ügynökségeire vonatkozó közös megközelítés nyomon követésével kapcsolatos ütemterv végrehajtása tárgyában végzett önértékelés.

1.1.

2012. évi előrehaladás

2012 folyamán mindenekelőtt az új menekültügyi csomaggal kapcsolatban történt jelentős előrehaladás. Ez az
előrehaladás közvetlen hatást gyakorolt az EASO munkájára, mivel az EASO egyik alapvető feladata, hogy hozzájáruljon a közös európai menekültügyi rendszer végrehajtásához, és így támogassa a menekültüggyel foglalkozó
uniós jogi aktusok alkalmazását. E tekintetben, míg a kvalifikációs irányelv elfogadására 2011 decemberében sor
került, 2012-ben tárgyalások folytak a Dublini Rendeletről, a befogadási feltételekről szóló irányelvről, a mene
kültügyi eljárásokról szóló irányelvről és az Eurodac-rendeletről. A teljes egészében 2013 nyarán elfogadásra
kerülő új menekültügyi csomag jelentős hatást fog gyakorolni az EASO 2013-ban és az azt követő években folytatandó tevékenységeinek megtervezésére és végrehajtására.
Ezen túlmenően a Bel- és Igazságügyi (IB) Tanács 2012. március 8-i következtetéseiben világosan kijelölte az
EASO-nak a Dublin III. Rendelet 33. cikke szerinti, a korai előrejelzésre, a készültségre és a válságkezelésre vonatkozó mechanizmusban betöltött szerepét. Erre válaszul az EASO haladéktalanul erőforrásokat különített el korai
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előrejelző és készültségi rendszerére (EPS). Emellett az EASO 2012-ben is folytatta alapvető struktúráinak kiépítését, valamint a személyzetfelvétel, a belső eljárások, a végleges székhelye és a pénzügyi függetlensége tekintetében a szervezete kialakítását. Másrészről, a költségvetési hatóság az EASO által kért, korábban előirányzott
12 millió euró helyett 10 millió eurós költségvetést fogadott el, továbbá 2 millió euróval csökkentette az EASO
2013. évi költségvetését, és 7 álláshellyel csökkentette a személyi állományt.

1.2.

Az EASO 2012. évi prioritásai

Az EASO 2012-ben az alábbi három prioritásra összpontosított:
1. a Görögországra vonatkozó műveleti terv megvalósítása;
2. az EASO képzésre, származási országokra vonatkozó információkra, minőségügyre és tolmácsállomány-projektre irányuló munkájának továbbfejlesztése;
3. az EASO szervezetének kiépítése.
Az EASO 2012. évi prioritásait az EASO 2012. évi munkaprogramja határozta meg. A 2012. évi munkaprogram
kifejezetten megemlítette, hogy az Unión belüli menekültügyi helyzet változó feltételeinek függvényében az EASO
által végrehajtott tevékenységek módosulhatnak. Az EASO némileg újradefiniálta tevékenységeit. Néhány példa:
• Az EASO támogatási intézkedései keretében bevezetésre került a speciális támogatás. Speciális támogatás alatt
testre szabott segítségnyújtás, kapacitásépítés, áthelyezés, egyedi támogatás és speciális minőség-ellenőrzési
folyamatok értendők.
• A tájékoztatás és az elemzés jelentősége megnőtt. Az Európai Bizottsággal, a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel folytatott megbeszéléseket követően az EASO korai előrejelző mechanizmusának elnevezése korai előrejelző
és készültségi rendszerre (EPS) változott.
• A költségvetést és a humánerőforrásokat érintő korlátozások miatt az EASO külső dimenziójára vonatkozó cselekvési tervet 2013-ra halasztották.
A 2012. évi munkaprogramban meghatározott célok megvalósultak.
1. Állandó támogatás
(a) Az EASO által nyújtott képzés: a képzési tanterv és tananyag továbbfejlesztése az EASO 2012 júliusában elfogadott képzési stratégiájával összhangban. A szakértői állomány továbbfejlesztése, valamint az
EASO képzési tevékenységekkel kapcsolatos feladatainak további teljesítése.
(b) Minőség: az EU minőséggel kapcsolatos tevékenységeinek további fejlesztése a menekültügyi eljárások
minőségértékelése és minőségügyi mechanizmusai vonatkozásában.
(c) A származási országra vonatkozó információk (country of origin, COI): a származási országra vonatkozó
információkat bemutató portál továbbfejlesztése, módszertan-meghatározása, egységesített tartalommeghatározási eljárás kialakítása, az EASO két, Afganisztánról szóló COI-jelentésének közzététele,
COI-munkaértekezletek és -konferencia szervezése.
(d) Tolmácsállomány-projekt: a tolmácsállomány-projekt gyakorlatának újradefiniálása az elérhető nyelvek listájában.
(e) Kísérő nélküli kiskorúak: információmegosztás indítása, valamint a tagállamok arra való ösztönzése,
hogy megosszák a kísérő nélküli kiskorúakra és a korbecslésre, valamint a családfelkutatás terén megkezdett munkára vonatkozó bevált gyakorlataikat.
2. Speciális támogatás
(a) Testre szabott támogatás és kapacitásépítés Svédországban.
(b) Az Unión belüli áthelyezési intézkedésekről való beszámolás, információk és bevált gyakorlatok cseréjének megszervezése, valamint az EASO Unión belüli áthelyezéshez biztosított támogatásához
kapcsolódó módszerek és eszközök meghatározása.
3. Sürgősségi támogatás
(a) A menekültügyi intervenciós szakértői állomány (AIP) fejlesztésének folytatása, valamint akár 20 profillal való rugalmasabbá tétele.
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(b) Menekültügyi támogató csoportok görögországi kirendelése az EASO Görögországra vonatkozó műveleti tervét és annak módosítását követően. Menekültügyi támogató csoportok luxemburgi kirendelése
a Luxemburgra vonatkozó műveleti tervet követően.
(c) Felkészülés a jövőben nyújtandó sürgősségi támogatásra a támogatási műveletekre vonatkozó módszerek és bevált gyakorlatok kidolgozásával.
4. Tájékoztatás és elemzési támogatás
(a) Az EASO 2011-re vonatkozó éves jelentésének közzététele 2012 júliusában.
(b) A korai előrejelző és készültségi rendszer első szakaszának létrehozása.
5. Harmadik országok támogatása
(a) Az információk és a bevált gyakorlatok cseréjének megszervezése, valamint az áttelepítés európai
szintű koordinálására szolgáló módszerek és eszközök meghatározása az áttelepítés témakörében
2012 októberében tartott konferencia keretében.
(b) Az EASO külső dimenziót érintő, első előzetes fellépései.
6. Az EASO szervezete
(a) Négy igazgatótanácsi ülés megszervezése 2012-ben.
(b) Az EASO végleges székhelyére, Valletta kikötőjébe történő költöztetése 2012 szeptemberében.
(c) Az EASO 2012 decemberében elfogadott kommunikációs stratégiájának fejlesztése és véglegesítése.
(d) Szoros együttműködés kialakítása az EASO partnereivel és érdekelt feleivel, többek között a Frontex-szel létrejött munkamegállapodás aláírása.
(e) A konzultációs fórum teljes körű kialakítása, beleértve a konzultációra szolgáló eszközöket is.

1.3.

Az EASO szerepvállalásának jelentősége

Az EASO fő teljesítménymutatója, amelyet a 2014. évi és azt követő munkaprogramjaihoz fog használni, az EASO
támogatása és tevékenységei iránt kifejezett igény, valamint a tagállamoknak a KEMR végrehajtása során nyújtott
támogatással való elégedettség. Az EASO már ebben a 2012-re vonatkozó éves tevékenységi jelentésben közölni
fogja teljesítményét e fő, általános teljesítménymutató alapján.
Az EASO munkája ténylegesen hatást gyakorolt a KEMR Európai Unión belüli végrehajtásának különböző szintjeire. Az EASO tevékenységei öt fő tevékenységben foglalhatók össze: állandó támogatás, speciális támogatás,
sürgősségi támogatás, tájékoztatás és elemzési támogatás, valamint harmadik országok támogatása. Az állandó
támogatási tevékenység keretében az EASO 14 oktatóknak szóló képzést szervezett Máltán, két képzést Luxemburgban és egy oktatóknak szóló képzést Görögországban, kilenc képzési modult frissített, elfogadott egy képzési
stratégiát, továbbá megszervezte az éves oktatáselméleti szemináriumot. Az EASO ezenkívül minőségértékelési
módszertant dolgozott ki, megszervezett 16 COI-munkacsoporti értekezletet és a COI akció-munkacsoportot,
továbbfejlesztette COI-módszertanát, közzétett két COI-jelentést Afganisztánról, három gyakorlati együttműködési munkaértekezletet szervezett, továbbá négy szakértői értekezletet rendezett a kísérő nélküli kiskorúakról. A speciális támogatási kategóriában az EASO speciális támogatást kezdett nyújtani Svédországnak, továbbá
benyújtotta a Bizottságnak, a Tanácsnak és a Parlamentnek az Unión belüli áthelyezési intézkedésekről szóló
tényfeltáró jelentését.
Ami a sürgősségi támogatást illeti, az EASO egész évben nyújtott sürgősségi támogatást Görögországnak,
2012 februárjában pedig Luxemburgnak. A tájékoztatás és elemzési támogatás elnevezésű kategórián belül az
EASO 2011-ben közzétette az uniós menekültügyi helyzetről szóló éves jelentését. Ezen túlmenően az EASO az
Unión belüli menekültügyi helyzetről egy korai előrejelzésekről szóló elemzést, valamint a jellemző tendenciákra
vonatkozó prognózist készített, amelyeket benyújtott a Tanácsnak és más partnereknek. Az EASO külön elemzést
és adatokat szolgáltatott a szíriai menekültügyi helyzetről, továbbá két munkaértekezletet szervezett Szíria témakörében. A harmadik országok támogatása tekintetében az EASO az áttelepítéssel foglalkozó konferenciát szervezett, emellett számos értekezleten vett részt a Tunéziával és Marokkóval létrejött uniós mobilitási partnerségek
és a budapesti folyamat keretében.
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Az EASO tevékenységei kedvező hatással voltak a KEMR végrehajtására. Érdemes megemlíteni, hogy a Tanács,
az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az uniós tagállamok értékesnek tartják az EASO munkáját, és több
alkalommal kérték, hogy az EASO fokozza és bővítse tevékenységeit. Az IB Tanács 2012. március 8-i következtetései például fontos szerepet szánnak az EASO-nak a Dublin III. rendelet 33. cikkében előírt korai előrejelző, készültségi és válságkezelési mechanizmusban.

1.4.

Az EASO 2012. évi eredményei

Ez a fejezet mindegyik tevékenység tekintetében ismerteti az EASO eredményeit. A különböző tevékenységekre
vonatkozó teljes eredményjelentést lásd az 5.1. mellékletben. Az 5.2. melléklet ezenkívül beszámol a stockholmi
programban az EASO számára kijelölt prioritások EASO általi végrehajtásáról.

1.4.1. Állandó támogatás
EASO-képzés
14 oktatóknak szóló képzés Máltán
160 oktató részesült az EASO által nyújtotta képzésben
93 nemzeti képzés
1146 menekültügyi tisztviselő részesült képzésben az EU-ban

Az EASO képzési stratégiájának elfogadása
2 nemzeti képzés Luxemburgban
5 nemzeti képzés és 1 oktatóknak szóló képzés Görögországban
9 képzési modul frissítése
2 nemzeti kapcsolattartói értekezlet Máltán
2 új, fejlesztési céllal kezdeményezett képzési modul
Az EASO éves oktatáselméleti szemináriuma
Éves értekezlet a képzési referenciacsoporttal
A bíróságok és törvényszékek tagjainak szánt képzés kidolgozásának megkezdése
A menekültügyi képzési program (EAC) szervereinek áthelyezése az EASO-hoz
A képzési stratégia 2012. júliusi elfogadásával az EASO egyértelmű keretet hozott létre az EASO-rendelet 6. cikke
szerinti képzési támogatás biztosításához. A menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozásáról
szóló bizottsági közlemény által az EASO számára kijelölt felelősséggel összhangban, valamint a tagállamokkal folytatott közvetlen konzultáció keretében az EASO kezdeményezte az „EASO Training Cockpit” elnevezésű rendszer
kidolgozását, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak a nemzeti képzési célok kialakításában és nyomon követésében. A tagállamok által szolgáltatott személyzeti és képzési adatok alapján az EASO vizuális elemzésmintákat
alakított ki, amelyeket 2012 szeptemberében bemutatott az igazgatótanácsnak. Az EASO továbbá egyedi képzési
ajánlásokat fogadott el, hogy elősegítse az EASO képzési eszközeinek, nevezetesen az EASO képzési tantervének
egységes értelmezését.
Bár az EASO még jelenleg is dolgozik a Training Cockpit rendszer továbbfejlesztésén, a rendszer már eddig is
sikeresen ösztönözte a képzést és előmozdította az általános képzési célokkal kapcsolatos megbeszéléseket.
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A helyzet uniós szempontból történő bemutatása ugyanakkor jobban felhívta a figyelmet arra, hogy a képzés
fontos a KEMR megvalósításához.
2012-ben az EASO a tagállamok számára magas minőségű képzési anyagokat biztosított, és támogatta őket a
képzések megszervezésében és lebonyolításában. Ilyen támogatást elsősorban az EASO képzési tanterv bevezetésével biztosítottak, amely – vegyes tanulási módszertant követő, internetes e-tanulást és személyes alkalmakat
ötvöző – 13 interaktív modul1 segítségével mutatja be a menekültügyi eljárás alapvető szempontjait.
Az EASO a tananyagokat tagállami szakértői csoportok segítségével dolgozza ki és frissíti, amely csoportok elismert szaktudású és tapasztalattal rendelkező tagjai egy 2011-ben létrehozott, 16 tagállam, Svájc és Norvégia
több mint 180 szakértőjét tömörítő szakértői bázisból kerülnek ki. Az oktatók korlátozott rendelkezésre állásával
összefüggő kockázat csökkentése érdekében az EASO átlátható eljárások és gyakorlatok elfogadásával erősítette
meg szervezetét.
Az EASO létrehozott továbbá egy olyan referenciacsoportot, amely különböző szervezetek – nevezetesen az Európai Bizottság, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR), a Menekültügyi Bírák Nemzetközi Szervezete (IARLJ),
a tudományos közösség (Odysseus hálózat), valamint a Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsa (ECRE) –
képviselőiből áll; e szervezetek fontos szerepet játszanak az EASO tananyagainak kidolgozásában és frissítésében.
2012-ben az EASO kilenc képzési modulját frissítette, továbbá elindította két új modul fejlesztését, a meghallgatási technikák és a KEMR tárgyában.
2012-ben az EASO 14 oktatóknak szóló képzést tartott Máltán 19 tagállam több mint 160 oktatója számára, ezenkívül
támogatást nyújtott 12 uniós tagállamnak több mint 100 nemzeti képzés megszervezésében, amelyeket 12 tagállam
több mint 1100 résztvevője számára biztosítottak. Ezen túlmenően az EASO egyedi képzést nyújtott Luxemburgnak
(2 képzés 2012 januárjában) és Görögországnak (5 nemzeti képzés és 1 oktatóknak szóló képzés) a sürgősségi támogatás keretében. Az EASO ezt jelentős eredménynek tekinti, amely alátámasztja a fenntartható képzési megközelítését.
Az év folyamán az EASO előkészítette a karbantartási és támogatási szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzést
azzal a céllal, hogy minimálisra csökkentse az online platform üzemeltetéséből fakadó műszaki kihívásokat és
elősegítse a tananyag és a képzések kellő időben történő megszervezését.
A 439/2010/EU rendelet 6. cikke kimondja, hogy az EASO létrehozza és fejleszti a tagállami bíróságok tagjai számára
tartott képzéseket. E célból az EASO – az e téren folytatott meglévő uniós együttműködés figyelembevételével
és a nemzeti bíróságok függetlenségének teljes tiszteletben tartása mellett – felhasználja a tudományos intézmények és más érintett szervezetek szakértelmét.
E kihívást jelentő feladat érdemi és tiszteletteljes kezelése érdekében az EASO a Menekültügyi Bírák Nemzetközi Szervezete (IARLJ) és a Közigazgatási Bírák Európai Szövetsége (AEAJ) támogatását kérte, és konzultációs
folyamatba kezdett az uniós országok bíróságaival és törvényszékeivel. Egy decemberben tartott értekezlet
érdemi eszmecserét eredményezett a bíróságok függetlenségének elvével, valamint a másodfokú döntéshozóknak a KEMR végrehajtásában betöltött szerepével kapcsolatban. Az értekezletre való felkészülés során az EASO
kiadott egy kérdőívet, amely áttekintést nyújtott a különböző tagállamok menekültügyi hatáskörrel rendelkező
intézményeiről és szerveiről, valamint tájékoztatást adott arról, hogy a különböző tagállamokban mire terjed ki
a bírósági felülvizsgálat. Az említett értekezleten való széles körű és magas szintű részvétel megerősítette, hogy
a bíróságok és a törvényszékek egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az EASO tevékenységeiben való részvétel
iránt, és hogy elköteleződtek amellett, hogy következetességre törekedjenek a másodfokú döntéshozatal során.
Ezen túlmenően az év során folytatott eszmecserék megfelelő alapot szolgáltatnak ahhoz a munkatervhez, amely tájékoztatni fogja a tagállami bíróságokat és törvényszékeket az EASO által 2013-ban nyújtott támogatásról, ezen belül az
uniós ítélkezési gyakorlatot tartalmazó kísérleti adatbázis esetleges létrehozására irányuló stratégia megszilárdításáról,
valamint az újonnan kinevezett és tapasztalattal rendelkező menekültügyi bírák részére nyitva álló szakmai fejlődési
kezdeményezésekről.
1

A 13 modul a következő: Nemzetközi menekültjog és emberi jogok, Közös Európai Menekültügyi Rendszer, Dublini Rendelet,
Befogadás, Kirekesztés, Védelem megszűnése, A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv, Származási országra vonatkozó információk,
Meghallgatási technikák, Gyermekek meghallgatása, Veszélyeztetett személyek meghallgatása, Bizonyítékok értékelése, Szövegezés és
döntéshozatal. A Közös Európai Menekültügyi Rendszer című modul kidolgozás alatt áll, és várhatóan az idei év végére készül el.
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Minőségügyi folyamatok
Eredményorientált támogatási kezdeményezésként egy minőségügyi mátrix létrehozását célzó minőségértékelési módszertan kidolgozása annak érdekében, hogy a menekültügy területén a tagállamok kicserélhessék a
minőséggel kapcsolatos helyes gyakorlatokat, eszközöket és szakértelmet.
Az EASO minőségügyi tevékenységei a tagállamok, az Európai Bizottság, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és
más érdekelt felek erőfeszítéseire támaszkodnak, lehetővé téve a tagállamok számára a helyes gyakorlatok, eszközök és szakértelem cseréjét. Az EASO ezt a cserét a 2012-ben kezdeményezett minőségügyi mátrix révén segíti
elő.
A minőségügyi mátrix az Európai Bizottsággal együttműködésben kialakított eredményorientált támogatási kezdeményezés. Célja, hogy átfogóan lefedje a KEMR valamennyi területét, és naprakész áttekintést adjon a fennálló
helyzetről. Az eredményeket egy, a helyes gyakorlatokat, minőségügyi mechanizmusokat és eszközöket tartalmazó adatbázis kidolgozásához és fenntartásához, valamint minőségügyi projektekhez és kezdeményezésekhez
fogják, felhasználni. A minőségügyi mátrix a támogatási szükségletek meghatározását is lehetővé teszi az EASO
számára. Az EASO folyamatos elemzés alapján megfelelő termékeket és eszközöket tervez és fejleszt ki annak
érdekében, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak a menekültügyi eljárásaikra vonatkozó, magas szintű minőségi standardok eredményes bevezetésében.
A minőségügyi mátrix folyamata nagymértékben függ a tagállamok aktív együttműködésétől. Részvételükre szükség van az információgyűjtés kezdeti szakaszában és a tematikus értekezletek során is. Az EASO célja, hogy ennek
során fenntartsa a tagállamok érdeklődését és aktív részvételét, egyensúlyban tartva a tagállami erőforrásokra
nehezedő terheket és a szóban forgó támogatási tevékenység hozzáadott értékét.
Az EASO-n belüli előkészítő szakaszt és kiválasztott partnerekkel – többek között az Európai Bizottsággal és az ENSZ
Menekültügyi Főbiztosságával – folytatott előzetes konzultációt követően a minőségügyi mátrix 2012 novemberében egy nyitóértekezlettel indult, és aktív konzultációs folyamatba vonta be a tagállamokat.
2012 végére az EASO bevezette a minőségügyi mátrix módszertanát és célkitűzéseit, továbbá alapos konzultációt
folytatott a tagállamokkal, az Európai Bizottsággal és más érintett szereplőkkel. E konzultáció során továbbfejlesztették a minőségügyi mátrix módszertanát, figyelembe véve a tagállamoktól, az Európai Bizottságtól és a
konzultációban részt vevő egyéb érdekelt felektől kapott észrevételeket és javaslatokat.
A helyes gyakorlatokat tartalmazó jövőbeni adatbázis egyik alkotóelemeként az EASO 2012-ben kidolgozta a projektek és kezdeményezések jegyzékét. Ezt a jegyzéket úgy állította össze, hogy megfeleljen a tagállamok azon igényének, hogy megbízható és naprakész információval rendelkezzenek a 2004 óta a tagállamokban lebonyolított
projektekről és kezdeményezésekről. A jegyzék célja, hogy jó hivatkozási pontként szolgáljon az említett projektek
végeredményei és létrehozott eszközei szempontjából. Az EASO a tagállamok által szolgáltatott további információkkal, valamint a minőségügyi mátrix kutatási eszközei segítségével is fejleszti és rendszeresen frissíti a jegyzéket.

A származási országra vonatkozó információk
Az EASO 2 COI-jelentése Afganisztánról
Az EASO módszertani COI-jelentése
Közös európai COI-portál
A COI-hálózatra vonatkozó megközelítés elfogadása
A tagállamok szakértelmére, korábbi együttműködési tapasztalatokra, valamint a meglévő regionális és uniós
hálózatokra alapozva az EASO 2012-ben tovább bővítette a COI-ügyekkel foglalkozó kapacitását, és megszervezte első COI-specifikus tevékenységeit. Az EASO COI-funkciójának létrehozásához különböző konzultációs
struktúrákat hozott létre, amelyekben nemzeti COI-egységek és az Európai Bizottság is képviseltette magát. Egy
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akció-munkacsoport és egy referenciacsoport általános kérdéseket véleményezett, továbbá egyedi munkacsoportok jöttek létre a módszertan, a gyakorlati együttműködés, a közös COI-portál és a tudásmenedzsment területén.
Az EASO a módszertani munkacsoport segítségével az analitikus EASO COI-jelentések szövegezésére vonatkozó
módszertant dolgozott ki. E módszertan alapján az EASO két COI-jelentést készített Afganisztánról. Júliusban az
EASO közzétette az „Afganistan: Taliban Strategies – Recruitment” (Afganisztán: Tálib stratégiák – toborzás) című
jelentést. Az ezzel az első COI-jelentéssel kapcsolatos visszajelzéseket az EASO figyelembe vette a második jelentés szövegezésekor. 2012 decemberében közzétette az „Insurgent strategies: Intimidation and targeted violence
against Afghans” (A lázadók stratégiái – Afgánok ellen alkalmazott megfélemlítés és célzott erőszak) című jelentést. Az EASO mindkét jelentés szövegezése során szakértői értékelés útján részletesen elemezte a végfelhasználók igényeit, valamint minőségellenőrzést végzett.
Az EASO Görögországnak nyújtott operatív támogatásával összefüggésben több tagállam a kiemelt származási
országokra vonatkozó COI-adatlapok kidolgozásával nyújtott segítséget az EASO-nak.
Az EASO a közös COI-portállal foglalkozó munkacsoport támogatásával karbantartotta és továbbfejlesztette a
közös európai COI-portált. A portált – amelyet az Európai Bizottság a tagállamok számára a származási országokra
vonatkozó információkhoz való hozzáférésre szolgáló egységes webes belépési pontként tervezett – különböző
fejlesztési szakaszokat követően 2012 végén véglegesen áthelyezték az EASO-hoz.
2012-ben a közös COI-portállal foglalkozó munkacsoport segítséget nyújtott az EASO-nak a portál új funkcióinak (értesítési rendszer, hiperhivatkozások, honlaptérkép és a feltöltési területhez tartozó nyitólap) meghatározásában, és kidolgozta a feltöltési terület használatának házirendjét. 2012-ben a francia és a norvég adatbázis
egyesült a portálon a (német) MILo adatbázissal, míg más nemzeti adatbázisok (Svédország és Finnország) csatlakoztatására várhatóan 2013 folyamán kerül sor.
2012 végén az EASO egy olyan javaslaton dolgozott, amelynek célja a származási országokra vonatkozó uniós
szintű információk tekintetében egy COI-hálózati megközelítés elfogadása volt (ezt az EASO igazgatótanácsa
2013 februárjában jóváhagyta). A megközelítés az EASO különböző COI-vonatkozású tevékenységeit egyetlen
összefüggő struktúrába kapcsolja, és a legeredményesebben használja fel a rendelkezésre álló erőforrásokat. Az
EASO COI-hálózati stratégiájának két kulcsfontosságú eleme („a rendszer motorjai”) a következők: 1) a 27 tagállam,
a társult országok, az Európai Bizottság és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának COI-csoportvezetőiből, illetve
szakértőiből álló stratégiai COI-hálózat létrehozása a kérdések – többek között a horizontális COI-gyakorlatok –
stratégiai szintű megvitatása érdekében, és 2) adott ország, régió vagy téma tekintetében a tagállami COI-szakértőket tömörítő, konkrét szakértői hálózatok, amelyek révén a szakértők saját szakterületükön információcserét
folytathatnak és összehangolhatják a COI-gyakorlatokat. Mindkét hálózattípus működését az EASO fogja elősegíteni és koordinálni, amely titkárságként jár el és kezeli a Hivatal munkaprogramjában foglalt COI-tevékenységekhez rendelt erőforrásokat.

Az EASO listája az elérhető nyelvekről
Az EASO elérhető nyelveket tartalmazó listája
Az EASO elérhető nyelveket (jelenleg 264 nyelvet) tartalmazó listája elkészült. Az EASO elérhető nyelveket tartalmazó listája minden olyan nyelvet tartalmaz, amely általában rendelkezésre áll a megnevezett idegen nyelvről a
megnevezett tagállam hivatalos nyelvére történő közvetlen fordításra.
2012. május 23–24-én Máltán értekezletet tartottak az EASO és a tolmácsolási ügyekért felelős fókuszpontok
szerepét betöltő nemzeti kapcsolattartók részvételével. Figyelembe kell venni, hogy a tagállamok által menekültügyekben alkalmazott tolmácsok általában nem köztisztviselők, hanem önálló vállalkozók. Ezért az EASO elérhető
nyelveket tartalmazó listájában egy nyelv feltüntetése nem garantálja, hogy egy másik tagállam kérése esetén az
adott nyelv rendelkezésre áll.
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Az EASO által folytatott gyakorlati együttműködés
Tevékenységátadó plenáris EURASIL-ülés
Szíriával foglalkozó 2 munkaértekezlet
Afganisztánnal foglalkozó konferencia
2012-ben a gyakorlati együttműködéssel foglalkozó munkacsoport ajánlásokat fogalmazott meg az EASO-nak arra
vonatkozóan, hogy hogyan tud a legeredményesebben szakértői munkaértekezleteket szervezni az EURASIL-hálózat tevékenységeinek, módszereinek és eszközeinek figyelembevételével; e hálózat egy tevékenységátadó plenáris EURASIL-ülésen 2012 márciusában átkerült az EASO-hoz.
A Szíriában kialakult helyzetre és annak az uniós tagállamokat érintő hatásaira reagálva az EASO június
28–29-én Máltán megszervezte a Szíriával foglalkozó első gyakorlati munkaértekezletét. A Szíriával foglalkozó
munkaértekezlet másfél napig tartott, és ez az értekezlet első ízben hozta össze a Szíriával foglalkozó COI-szakembereket és politikusokat. Az értekezlet előtt kérdőívben meghatározott, több szakpolitikai és COI-kérdést
(kurdokra vonatkozó kockázatértékelés, belső menekülési alternatíva, biztonsági helyzet, „sur place” kérelmek,
fegyveres és nem fegyveres ellenzék stb.) vitattak meg, több szekcióülés keretében.
2012 augusztusában a SY NET keretében az Európai Bizottság kérésére tartott, Szíriával foglalkozó utókövetési
munkaértekezlet a forgatókönyv-alapú szakpolitikai kérdésekre összpontosított. A felszólalók (az ENSZ Mene
kültügyi Főbiztossága, a Nemzetközi Migrációs Szervezet, valamint tudományos szakemberek) átfogó és naprakész
képet adtak a szomszédos országokban tapasztalható menekültügyi helyzetről, valamint a biztonsági helyzetről.
2012 novemberében az EASO „Származási országokra vonatkozó információk és azokon túl” címmel egy
Afganisztánnal foglalkozó konferenciát szervezett. A konferencián a legkiválóbb Afganisztán-szakértők előadásai
hangzottak el, igen változatos témákról tartottak szekcióüléseket, továbbá megbeszéléseket folytattak arról, hogy
hogyan lehet folyamatosan módszereket és eszközöket fejleszteni az afgán ügyterheléssel érintett személyek részvételének finomhangolása érdekében. A tagállami szakértőkön kívül a konferencián Afganisztánra szakosodott
bírák, tudományos szakemberek és nem kormányzati szervezetek is részt vettek.

Kísérő nélküli kiskorúak
Az EASO bevezető ülése a kísérő nélküli kiskorúakról és a korbecslésről
4 szakértői értekezlet a kísérő nélküli kiskorúakról és a korbecslésről
Az EASO kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos munkáját a 2010–2014 közötti időszakra vonatkozó, kísérő nélküli
kiskorúakról szóló európai bizottsági cselekvési terv2 keretében végzi; ez a cselekvési terv közös uniós megközelítést szorgalmaz a rengeteg kísérő nélküli kiskorú Európai Unióba érkezésével kapcsolatban felmerülő kihívások
kezelésére. A cselekvési terv a gyermek mindenek felett álló érdekén alapul, és három fő cselekvési területet jelöl
ki: a megelőzést, a védelmet és a tartós megoldásokat.
2012 februárja és áprilisa között az EASO kérdőívet kért be a tagállamoktól a korbecslésre és a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó aktuális eljárással és gyakorlattal kapcsolatban. Ezt követően szélesebb körű konzultáció folyt a
civil társadalom érintett szakértőivel (tudományos szakemberekkel, kormányközi szervezetek és nem kormányzati

2

A 2010–14-ig tartó cselekvési terv keretében az EASO az alábbi feladatokat látja el: a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó
információcsere jelentős javítása; a minőségi döntéshozatal hathatósabb támogatása céljából végzett adatgyűjtés és származási országra vonatkozó
olyan információk és elemzések kidolgozása, amelyek irányadóak a kísérő nélküli kiskorúak védelmi igényeinek vizsgálata szempontjából; a
menedéket kérő kísérő nélküli kiskorúak kérdésének figyelemmel kísérése; a befogadási feltételekre, a menekültügyi eljárásokra és a kísérő
nélküli kiskorúak beilleszkedésére vonatkozó bevált gyakorlatok kidolgozása; valamint a korbecslésre vonatkozó, képzési tevékenységeket is
tartalmazó technikai dokumentumok, egyedi képzés és kézikönyv kidolgozása a korbecslés témakörében.
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szervezetek szakértőivel, orvosokkal), tagállami bíróságok és törvényszékek tagjaival, az Európai Bizottsággal és
más uniós ügynökségekkel.
2012-ben az EASO számos szakértői értekezletet tartott a korbecslésről; ezek az értekezletek a főbb problémákra, kihívásokra és a rendelkezésre álló helyes gyakorlatokra tértek ki. A cél az információk megosztásának és a
gyakorlatok cseréjének megkönnyítése volt. A tagállami közigazgatási szervekhez és az Európai Bizottsághoz más
olyan gyakorlati szakemberek is csatlakoztak, akik tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen: többek között
az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, nem kormányzati szervezetek, tagállami bíróságok és törvényszékek tagjai,
orvosok, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és az UNICEF. Azzal, hogy az EASO lehetővé tette a részvételt
más releváns szakértők számára, még több szempontra terjesztette ki a vitát, ezáltal tovább bővítette nemcsak a
tagállamok és az Európai Bizottság közötti együttműködést, hanem az egyéb uniós ügynökségek és szervezetek
közötti együttműködést is. Ennek eredményeképpen létrejött a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos tevékenységekről szóló éves konferencia, valamint egy szakértői hálózat.
A korbecslésről tartott záró ülés lehetőséget biztosított a tagállamok és az Európai Bizottság számára a korbecslésről szóló kézikönyv alkalmazási körének és tartalmának meghatározására. Ezen ülés során az EASO bemutatta
a kézikönyv leendő tartalmának vázlattervezetét, és a résztvevőktől visszajelzést, illetve további, megfontolásra
érdemes javaslatokat kért. Az EASO korbecslési kérdésekre vonatkozó útmutatást nyújtó kézikönyvének szövegezése 2012-ben kezdődött, közzététele 2013-ban esedékes.
Az EASO kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos munkája tükröződött továbbá a „Származási országokra vonatkozó információk és azokon túl” című, Afganisztánnal foglalkozó konferenciában is, amelyet 2012 novemberében
tartottak a gyermekek származási országára vonatkozó információk kialakításának szükségességével foglalkozó
munkaértekezlet formájában. Ezenfelül 2012-ben megkezdődött a családfelkutatással kapcsolatos munka is.
Az EASO és más szereplők kísérő nélküli kiskorúakról szóló cselekvési tervvel kapcsolatos tevékenységeire
vonatkozóan további információk találhatók a kísérő nélküli kiskorúakról szóló cselekvési terv végrehajtásáról
szóló, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett félidős bizottsági jelentésben és a bizottsági szolgálati
munkadokumentumban 3.

1.4.2. Speciális támogatás
Testre szabott támogatás és kapacitásépítés
Az EASO Svédországra vonatkozó speciális támogatási tervének aláírása 2012 decemberében
Olaszország speciális támogatás iránti kérelme
A svéd migrációs hivatal kérelmére és az EASO-rendelettel összhangban az EASO 2013 elején speciális támogatást
nyújtott Svédországnak. Ez a speciális támogatás figyelembe vette, hogy a menekültügyi rendszert szakképzettebb alkalmazottakkal kell megerősíteni.
A speciális támogatásról azért állapodtak meg, mivel az EASO-nak eredetileg nem voltak előirányozva releváns
képzési moduljai, amikor a svéd migrációs hivatalnak szüksége volt alkalmazottai képzésére. Ezért az EASO és a
svéd migrációs hivatal speciális támogatási tervet írt alá 2012 decemberében. Az EASO a nemzetközi menedékjog
és az emberi jogok, valamint a befogadás témakörében nyújtott képzéssel támogatta a svéd migrációs hivatalt
2013 februárjában.
Olaszország a menekültügyi és befogadási rendszerének javításához és tökéletesítéséhez kért speciális támogatást. Az ügyvezető igazgató 2012. december 13-án úgy döntött, hogy az EASO és a tagállamok közös szakértelmével nyújt speciális támogatást Olaszországnak, arra alapozva, hogy Olaszország jelenlegi menekültügyi és
befogadási rendszere jelentős kihívások előtt áll. Az Olaszországra vonatkozó technikai és operatív támogatást
nyújtó speciális támogatási terv véglegesítésére és aláírására 2013-ban kerül sor. Olaszország speciális támogatás
(3)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1033_hu.htm.
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iránti kérelme nagyon időszerű a menekültügyi csomag végrehajtása tekintetében, amely további kihívások elé
fogja állítani az olasz menekültügyi és befogadási rendszert.

Áthelyezés
A Máltán alkalmazott, Unión belüli áthelyezési projektekről szóló tényfeltáró jelentés
Az IB Tanács 2012. márciusi következtetéseit követően az Európai Bizottság felkérte az EASO-t arra, hogy készítsen jelentést a Máltán alkalmazott, Unión belüli áthelyezési intézkedésekről. A jelentés a társult ország jogállású
Norvégiáról és Svájcról, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságáról és a Nemzetközi Migrációs Szervezetről (projektvezetők) is beszámolt. Valamennyi uniós tagállam, társult ország és projektvezető kitöltötte az EASO által
számukra megküldött releváns kérdőíveket. Számos meghallgatást bonyolítottak le, többek között áthelyezett
kedvezményezettekkel.
Az EASO a megállapításokat egy jelentésbe foglalta, amelyet 2012 júliusában benyújtott az Európai Bizottságnak.
A jelentés ezt követően az EASO igazgatótanácsa elé került 2012 szeptemberében. Az EASO ügyvezető igazgatója
az IB Tanács 2012 októberében tartott miniszteri ebédjén mutatta be a tényfeltáró jelentést, amely ezt követően
az Európai Parlament elé került. A jelentést ezután nyilvánosságra hozták.
Az EASO jelentése megerősítette, hogy a tagállamok túlnyomórészt politikai alapon indokolják meg, részt vesznek-e vagy sem az ilyen intézkedésekben. A tagállamok eltérő véleményeket fogalmaztak meg az áthelyezés
alkalmazásáról. Míg számos részt vevő állam fenntartotta, hogy a Máltával kialakított önkéntes, eseti áthelyezési
intézkedések az Unión belüli szolidaritás bizonyításának konkrét eszközét jelentik, és azokat általában pozitívan
értékelték, más államok attól tartottak, hogy önmagában az áthelyezésnek az aránytalanul nagy nyomást jelentő
helyzetekben történő, rendszeres és elhúzódó alkalmazása húzóerő lehet az illegális migráció szempontjából, és
így inkább súlyosbítja a nyomást, mintsem mérsékelné.
Az intézkedések kapcsán azonban kiderült, hogy remélhetőleg hasonló, sikeresebb projekt várható a jövőben,
és jelentősen javíthatók az EUREMA jelenlegi keretét alkotó folyamatok. Mindemellett, bár az áthelyezés egyrészt tartós megoldásokat kínálhat a nemzetközi védelem kedvezményezettjei számára, másrészt könnyebbséget
jelenthet a tagállamok menekültügyi rendszerei számára, nem járhat felelősség-áttevődéssel. Egyes válaszadók
ugyanis azzal érveltek, hogy az Unión belüli áthelyezésnek az Unión belüli szolidaritásra vonatkozó intézkedéssorozat részét kell képeznie, ideértve a kapacitásépítést, a gyakorlati együttműködés más formáit és a rugalmas
pénzügyi támogatást, amelyek során az EASO a létrehozó rendeletével összhangban kulcsszerepet játszik.
Az Európai Bizottság jelezte, hogy előrelépést javasol majd az áthelyezés témakörében. A Bizottság a Menekültügyi
és Migrációs Alapról szóló javaslatban létrehozta az ilyen tevékenységek uniós társfinanszírozásának lehetőségét,
megerősítve és továbbfejlesztve az Európai Menekültügyi Alap keretében már lehetséges eszközöket. Ez elősegíti
az önkéntes projektekben részt venni szándékozó tagállamok fellépését, az EASO pedig koordináló szerepet vállal.

1.4.3. Sürgősségi támogatás:
Menekültügyi intervenciós szakértői állomány
Nemzeti kapcsolattartók értekezlete
Az EASO igazgatótanácsának határozata a 20 profilt tartalmazó menekültügyi intervenciós szakértői állományról
A menekültügyi támogató csoportok rendelkezésére bocsátandó szakértők (menekültügyi intervenciós szakértői
állomány) teljes létszámáról és profiljairól szóló, 3. számú EASO igazgatótanácsi határozat 13 kategóriát határozott meg a szakértői profilok tekintetében. 2012. június 19-én a menekültügyi intervenciós szakértői állomány
21 tagállam 345 szakértőjét tartalmazta.

AZ EASO ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉSE, 2012 — 17

A határozatot az EASO tapasztalatai alapján az igazgatótanács 2012. június 19-i ülése felülvizsgálta. A kérdést az
EASO és a menekültügyi intervenciós szakértői állományért felelős nemzeti kapcsolattartók 2012. május 22–23-i
máltai ülésén is megvitatták, a Görögországba és Luxemburgba küldött menekültügyi támogató csoportok kirendelése terén szerzett tapasztalatok alapján.
Az igazgatótanács a 2012. június 19-i ülésén hatályon kívül helyezte a 3. számú határozatot, és a 8. számú igazgatótanácsi határozatban elfogadta a menekültügyi támogató csoportok rendelkezésére bocsátandó szakértők
(menekültügyi intervenciós szakértői állomány) teljes létszámát és profiljait. Míg egyes profilok megszűntek vagy
megváltoztak, mások módosultak. Az új határozat szerint a menekültügyi intervenciós szakértői állománynak 20
szakértői profilt kell tartalmaznia, és az állomány teljes létszámának legalább 100-nak kell lennie. Az EASO arra
kérte a tagállamokat, hogy 2012. október 1-jéig nevezzenek ki szakértőket a módosított profilokra. A szakértőknek
EUROPASS-formátumban kellett önéletrajzukat benyújtaniuk.

Luxemburgra vonatkozó műveleti terv
Az EASO Luxemburgra vonatkozó műveleti tervének 2012. januári aláírása
2 menekültügyi támogató csoport kirendelése Luxemburgba
A Luxemburg menekültügyi rendszerére nehezedő különös nyomás és a luxemburgi hatóságok ezt követő kérelme
nyomán az EASO ügyvezető igazgatója úgy döntött, hogy menekültügyi támogató csoportokat küld Luxemburgba
(a műveleti terv aláírására 2012. január 26-án került sor). Az EASO támogatása arra irányult, hogy az újonnan
szerződtetett alkalmazottak a „meghallgatási technikák” és a „döntéshozatal” elnevezésű EASO-képzési modulok keretében képzésben részesüljenek annak érdekében, hogy több szakképzettebb alkalmazottal erősödjön a
menekültügyi egység, és hogy bővüljön az ország menekültügyi rendszerére nehezedő, korábban nem tapasztalt
és sürgető nyomás kezelésével foglalkozó kapacitás. A műveleti tervvel Luxemburg arra kötelezte magát – az EASO
és az EU szakpolitikájával összhangban –, hogy a jövőben saját szakoktatóival folytatja az EASO képzési programját. 2012 végére Luxemburg menekültügyi egységében 7 szakoktató tanított 4 különböző modulban.

Görögországra vonatkozó műveleti terv
Az EASO Görögországra vonatkozó műveleti tervének végrehajtása
Az EASO 37 menekültügyi támogató csoportjának görögországi kirendelése az ügyhátralék kezelése, fenntartható és hatékony menekültügyi struktúra létrehozásának támogatása, a menekültügyi folyamat színvonalának
támogatása érdekében
Az EASO és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának projektje az ügyhátralék kezeléséhez Görögországnak
nyújtandó operatív támogatásra vonatkozóan
A görög kormány kérése nyomán, valamint a menekültügyről és a migráció kezeléséről szóló, 2010. évi görög nemzeti cselekvési tervvel és az EASO-rendelettel összhangban az EASO 2011 februárjában beleegyezett, hogy támogatást nyújtson Görögországnak az új menekültügyi szolgálata, az első befogadási szolgálata, az új fellebbviteli
hatósága létrehozásában, általában a befogadásban és az ügyhátralék csökkentésében – azáltal, hogy az úgynevezett menekültügyi támogató csoportok közreműködésével több mint 10 uniós tagállam szakértőit igénybe veszi.
A menekültügyi szakértők igénybevételének alapja az EASO Görögországra vonatkozó műveleti terve, amelynek
aláírására 2011. április 1-jén került sor, és amely 2011. április 1-jétől 2013. március 31-ig hatályos.
A Görögországra vonatkozó műveleti terv alapján az EASO a 2011. április 1-jétől 2013. március 31-ig terjedő
időszakban a Görögországba kirendelt összesen 52 menekültügyi támogató csoport közül 37-be küldött szakértői közreműködésével nyújtott sürgősségi támogatást. Ezeket a tevékenységeket a tagállamok által kinevezett
és a görögországi rendőrséghez, első befogadási szolgálathoz, menekültügyi szolgálathoz, fellebbviteli hatósághoz, valamint a görögországi munkaügyi, szociális biztonsági és jóléti minisztériumhoz küldött szakértőkből álló,
testre szabott támogatást nyújtó csoportok végezték. Az EASO koordinálja a menekültügyi támogató csoportok
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teljes folyamatát Görögországban. Ezeknek a menekültügyi támogató csoportoknak a tevékenységei arra irányultak, hogy támogatást nyújtsanak a görög hatóságok számára az ügyhátralék csökkentésében, új és fenntartható
struktúrák és szolgálatok kiépítésében, a menekültügyi folyamat minőségének javításában, a menekültügy és
a befogadás területén kialakítandó nyilvántartásban és elemzésben, valamint más különböző témákban, például a veszélyeztetett kategóriák befogadási kapacitásának növelésében és a szolidaritási alapok fokozottabb
igénybevételében.
Ezen túlmenően az EASO és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (2012. november 22-én) támogatási megállapodást írt alá a görögországi menekültügyi eljárásért felelős közigazgatási fellebbviteli szerv megerősítésére – többek között a fellebbviteli ügyhátralék megszüntetésére – nyújtandó operatív támogatási projektről. A fellebbviteli
ügyhátralék megszüntetésére irányuló projekt első szakasza már 2012 októberében megkezdődött, mégpedig az
inaktív ügyek feltárását, a fizikai ügyiratok frissítését és a rendőrségi online adatbázisban történő elektronikus
nyilvántartásba vételt támogató rendőrségi zászlóalj kijelölésével és mobilizálásával. Az ügyhátralékok felszámolásának folyamatát, valamint a folyamatban lévő ügyek adatbázisban történő rögzítését a 2012. október 1-jétől
2013. január 22-ig tartó időszakban 92 rendőrtisztjelölt végezte a közrendért és polgári védelemért felelős minisztériumban. 2012. november 23–24-én az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, a közrendért és polgári védelemért
felelős minisztérium és az EASO külön képzést szervezett a menekültügy és a nemzetközi védelem kérdéskörében.
A projekt (azaz az EASO és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága közötti támogatási megállapodás) második szakasza a 2013. január és március közötti időszakra várható. E szakasznak az a célja, hogy 2013. április 1-jéig (a meglévő 10 bizottság mellett) 10 további fellebbviteli és különleges bizottság létrehozásával – többek között titkársági
támogatással és tolmácsolási szolgálatokkal – bővítse az aktív fellebbezési ügyekhez kapcsolódó egyéni meghallgatások feldolgozására és lebonyolítására szolgáló kapacitást.

1.4.4. Információ és elemzési támogatás
Az EASO éves jelentése
Az Európai Unió menekültügyi helyzetéről és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal tevékenységeiről
szóló, 2011-re vonatkozó éves jelentés közzététele
Az EASO 2012 júniusában kidolgozta az Európai Unió menekültügyi helyzetéről szóló, első éves jelentését.
2012 végén az EASO egy olyan javaslatot terjesztett az igazgatótanács elé, amelyben egyértelműbben meghatározta az éves jelentés központi témáját és hatályát (e javaslatba belefoglalta azt a felvetését is, hogy az éves jelentés különüljön el az EASO éves tevékenységi jelentésétől), továbbá benyújtotta az alapelvekről szóló nyilatkozatot,
amelyben jobban kiemelte, hogy a jelentés tárgyilagos és teljes körű kíván lenni. Az EASO részletesebb tartalomjegyzéket javasolt, hogy a jövőben minden jelentés felépítése egyforma legyen, az évek múlásával megkönnyítve
a visszakereshetőséget és az összehasonlíthatóságot. Végezetül rendszeres ütemezést javasolt annak biztosítása
érdekében, hogy minden érdekelt féllel kellő időben kerüljön sor konzultációra, és hogy a jelentéshez hozzájáruló
és azt felülvizsgáló személyek mindegyike számára egyértelmű határidőket szabjanak ki.

Korai előrejelző és készültségi rendszer
Az EASO negyedéves adatelemzési jelentései
Az EASO igazgatótanácsában, az IB Tanácsban, kormányközi konferenciákon, a bevándorlási szolgálatok
főigazgatóinak konferenciáján, munkaértekezleteken, konferenciákon és szakértői értekezleteken történő
bemutatásra szánt adatelemzések
Szíriáról és a Nyugat-Balkánról szóló eseti jelentések
2012-ben az EASO az EUROSTAT adatainak felhasználásával (az igazgatótanácsnak, az éves jelentéshez, az IB
Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a bevándorlási szolgálatok főigazgatóinak konferenciájára, a kormányközi
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konferenciákra és egyéb célra) számos elemzés készítésével megkezdte saját elemzési kapacitásának fejlesztését.
Ezenkívül közvetlenül a tagállamoktól havonta kezdett operatív adatokat bekérni egy alapsablon segítségével,
valamint a szíriai menekültek beáramlására irányuló gyakorlati együttműködés keretében heti adatgyűjtést kezdeményezett Szíria vonatkozásában. Az EASO elemzéseket készített az elismerési arányokról, a Nyugat-Balkánról
és Szíriáról. 2012 végén az EASO igazgatótanácsa jóváhagyta, hogy az EASO készítsen rendszeres negyedéves
jelentéseket, amelyek általános áttekintést adnak a KEMR működéséről.
Stratégiai szempontból, valamint a Dublin III. Rendelet (33. cikkének) tartalmáról szóló politikai megállapodással
összefüggésben az EASO lépcsőzetes tervet alakított ki és javasolt a menekültügy területén alkalmazandó (minőségi és mennyiségi) statisztikai mutatókra vonatkozó adatgyűjtési és elemzési kapacitásának kiépítésére; ehhez a
negyedéves és az eseti elemzések terén szerzett korábbi tapasztalatokat, valamint az EUROSTAT számára készített
tagállami statisztikákat használta fel. Az erre a korai előrejelző és készültségi rendszerre vonatkozó javaslat egy
olyan statisztikaszolgáltató csoport létrehozását is előirányozta, amelybe a tagállamok neveznének ki szakértőket
arra, hogy a menekültügy területén a statisztikai és adatgyűjtési kérdések tekintetében kapcsolattartójukként járjanak el. A statisztikaszolgáltató csoport a Frontex által létrehozott Frontex Kockázatelemzési Hálózathoz (FRAN)
hasonlóan fog működni. A 22 mennyiségi és minőségi mutatót tartalmazó részletes táblázattal kapcsolatos munka
előrehaladt; e mutatók célja az volt, hogy pontos és átfogó képet adjanak a KEMR egészéről, és hogy az Európai
Bizottság (a Belügyi Főigazgatóság és az EUROSTAT) és a Frontex következetességet biztosítson és kiküszöbölje a
párhuzamos munkát a tagállamok számára.

1.4.5. Harmadik országok támogatása
Áttelepítés
Az EASO áttelepítésről szervezett szemináriuma
Az áttelepítés a belső és külső szolidaritás egyik legfontosabb eszköze. Az EASO 2012-re vonatkozó munkaprogramja
szerint a Hivatal egyik feladata az volt, hogy létrehozza az információcserére szolgáló struktúrát, és kialakítsa az
együttműködést szolgáló tevékenységeket az uniós tagállamok között, illetve a harmadik országokkal, az ENSZ
Menekültügyi Főbiztosságával, a Nemzetközi Migrációs Szervezettel, más nemzetközi szervezetekkel és az érintett
nem kormányzati szervezetekkel is.
Az Európai Unió áttelepítési politikájáról szóló első EASO-szemináriumra 2012. október 22–23-án került sor. Az
értekezlet a nemzeti áttelepítési programok helyzetére, az áttelepítésre rendelkezésre álló uniós finanszírozásra,
valamint a civil társadalom szempontjából vett szolidaritási támogatásra összpontosított. Ez az értekezlet az EASO
koordinációja alatt első alkalommal hozta össze az áttelepítéssel foglalkozó uniós szakembereket és politikusokat.
Az EASO a közös uniós áttelepítési célok kialakítása érdekében foglalkozott az uniós tagállamok szolidaritási támogatásával. Megállapodás született arról, hogy elő kell mozdítani az áttelepítés kérdésével kapcsolatos együttműködést Európában, és ehhez igénybe kell venni az Európai Unió áttelepítési hálózatát (http://www.resettlement.
eu), amely – tájékoztatás, képzés, tanulmányutak, kutatás és új módszerek kikísérletezése révén – együttműködési eszközként szolgál az információcseréhez, a sok érdekelt felet tömörítő értekezletekhez, valamint a helyes
gyakorlatok cseréjéhez.
Az uniós tagállamoknak a helyes gyakorlatok cseréjével, illetve az új és fenntartható programok kidolgozásában
való együttműködéssel kell egymást támogatniuk az áttelepítési tevékenységek megtervezésében, összehangolásában és végrehajtásában. Az EASO – az áttelepítési vonatkozású uniós know-how és gyakorlatok fókuszpontjaként
és előmozdítójaként – kulcsszerepet tölt be a koordinációban.
Az EASO támogatni fogja a sürgősségi áttelepítést, és minden évben kora ősszel koordinációs értekezletet hív
össze az uniós tagállamokkal és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával annak érdekében, hogy meghatározza az
Európában felmerülő áttelepítési szükségleteket, támogassa a tagállamokat abban, hogy éves kötelezettségvállalásokat tegyenek, és – a területen rendelkezésre álló uniós finanszírozás függvényében – biztosítsa a befizetett
összegek kiegészítő finanszírozását.

Külügyi vonatkozások
A budapesti folyamatban való részvétel
A Tunéziával és Marokkóval létrejött uniós mobilitási partnerség ülésein való részvétel
A Jordániával létrejött uniós mobilitási partnerség ülésén való részvétel
Az EASO-rendelet felhatalmazza a Hivatalt arra, hogy koordinálja a KEMR külső dimenziójára vonatkozó eszközök és mechanizmusok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan kezdeményezett információcserét
és egyéb fellépéseket. Megbízatásának keretében és a 49. cikk értelmében az EASO – az Európai Bizottsággal
egyetértésben – technikai kérdésekben együttműködésre törekedett harmadik országok hatáskörrel rendelkező hatóságaival, különösen a harmadik országok saját menekültügyi és befogadási rendszerei kapacitásépítő
tevékenységének előmozdítása és segítése, valamint a regionális védelmi programok és más, a fenntartható megoldások szempontjából lényeges fellépések végrehajtása céljából.
Ahogyan azonban az EASO 2012-re vonatkozó munkaprogramja megerősítette, a 2012-ben rendelkezésre álló korlátozott költségvetés és személyzet miatt az EASO csak a külső dimenzión belüli kisebb feladatokra koncentrálna.
2012-ben az EASO részt vett a Tunéziával és Marokkóval létrejött uniós mobilitási partnerségek keretében tartott
értekezleteken, az EU és Jordánia között a migrációról, a mobilitásról és a biztonságról folytatott párbeszédben,
és bejelentette az EU–Tunézia és az EU–Marokkó közötti mobilitási partnerség keretében folytatandó együttműködésre irányuló szándékát. AZ EASO részt vett továbbá a budapesti folyamat értekezletein: az egyik értekezlet
Délkelet-Európára összpontosított, és az EASO jelentősen hozzájárult a selyemút régiói nyilatkozatának szövegezési folyamatához a menekültügyi szempontok kidolgozása tekintetében.
Az EASO kísérleti jelleggel együttműködést folytat a prágai folyamat „Minőség és képzés a menekültügyi
folyamatokban” elnevezésű kísérleti projektje keretében is, amelynek végrehajtása a prágai folyamat célzott kezdeményezése keretében történik. E kísérleti projekt célja, hogy megvizsgálja, van-e lehetőség arra, hogy az EASO
képzési tantervén belüli képzési programot szélesebb körben is végre lehessen hajtani az Európai Unió keleti
szomszédos országaiban (Fehéroroszországban, Grúziában, Kirgizisztánban, Moldovában, Örményországban és
Ukrajnában), valamint Törökországban. 2012-ben az EASO kapacitása a prágai folyamat értekezletein való részvételre korlátozódott.

2. Irányítási és belsőkontroll-standardok
2.1.

Az EASO irányítása és szervezete
2.1.1. Az EASO igazgatótanácsa

Az igazgatótanács az EASO irányítását és tervezését ellátó testület. Az igazgatótanács kulcsfeladatait az EASO-rendelet 29. cikke ismerteti, és ezek többek között a következők: az ügyvezető igazgató kinevezése, az EASO munkaprogramjainak, éves jelentéseinek és általános költségvetésének elfogadása, továbbá általános felelősséggel
tartozik annak biztosításáért, hogy az EASO ténylegesen ellássa feladatait. Az EASO igazgatótanácsának összetétele: Dánia kivételével minden tagállam részéről egy-egy tag, az Európai Bizottság részéről két tag, valamint
az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága részéről egy, szavazati joggal nem rendelkező tag. Az EASO minden tagját a
tapasztalata, szakmai felelőssége és a menekültügy területén szerzett kiemelkedő tapasztalata alapján nevezi ki.
Az EASO Dániát megfigyelőként meghívja az igazgatótanács minden ülésére és egyéb releváns ülésekre. Horvátország ugyanilyen jogállással rendelkezik, amíg – az EU és Horvátország közötti, 2011. december 9-i csatlakozási
szerződés hatálybalépését követően – nem válik az Európai Unió teljes jogú tagjává, és így az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagjává.
Az EASO igazgatótanácsa összesen 28 teljes jogú tagból, 1 szavazati joggal nem rendelkező tagból (ENSZ Menekültügyi Főbiztossága) és 2 megfigyelő államból áll.
2012-ben a társult országok (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) meghívást kaptak egyes kiválasztott napirendi pontok tárgyalásán megfigyelőként való részvételre. A Frontex is meghívást kapott az igazgatótanács
bizonyos tárgyalásain való felszólalásra és részvételre, különösen az Unión belüli menekültügyi helyzet, a korai
előrejelző és készültségi rendszer és a görögországi helyzet tekintetében.
Az igazgatótanács négy ülést tartott 2012-ben, és az alábbiakban felsorolt határozatokat fogadta el:
• az ügyvezető igazgató értékeléséről szóló, 2012. április 9-i 7. számú határozat;
• a menekültügyi támogató csoportok rendelkezésére bocsátandó szakértők (menekültügyi intervenciós szakértői állomány) profiljairól és teljes létszámáról szóló, 2012. június 19-i 8. számú határozat;
• az EASO igazgatótanácsának eljárási szabályzatáról szóló, 2012. június 19-i 9. számú határozat;
• a személyzeti szabályzat végrehajtási szabályainak elfogadásáról szóló, 2012. július 4-i 10. számú határozat;
• a középvezetői állományról szóló, 2012. július 4-i 11. számú határozat;
• az EASO ideiglenes alkalmazottainak felvételére és alkalmazására irányadó eljárásra vonatkozó általános végrehajtási rendelkezésekről szóló, 2012. július 4-i 12. számú határozat;
• az EASO szerződéses alkalmazottainak felvételére és alkalmazására irányadó eljárásra vonatkozó általános végrehajtási rendelkezésekről szóló, 2012. július 4-i 13. számú határozat;
• a Személyzeti Bizottság létrehozásáról szóló, 2012. július 4-i 14. számú határozat;
• a csalás, a korrupció és az Unió érdekeit hátrányosan érintő jogellenes tevékenységek megelőzésével kapcsolatban folytatott belső vizsgálatok feltételeiről szóló, 2012. november 1-i 15. számú határozat;
• a menekültügyi támogató csoportok kirendelésére vonatkozó műveleti tervek végrehajtásával kapcsolatos költségekre vonatkozó szabályok részletezéséről szóló, 2012. november 23-i 16. számú határozat;
• az eredményes irányítást szolgáló belsőkontroll-standardokról szóló, 2012. november 23-i 17. számú határozat.

2.1.2. Az EASO szervezete
Az ügyvezető igazgató feladatai ellátása során független. Az ügyvezető igazgató az EASO jogi képviselője. Feladata
többek között az EASO igazgatási irányítása, valamint az igazgatótanács munkaprogramjának és határozatainak
végrehajtása.
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Az EASO az EASO-rendelet 32. cikke alapján létrehozhat szakértőkből álló munkacsoportokat.
Az ügyvezető igazgatót közvetlenül 4 osztályvezető/központvezető, egy tanácsadó, egy kommunikációs tisztviselő,
a számvitelért felelős tisztviselő és egy jogi tisztviselő támogatja. Az ügyvezető igazgató hivatala a dokumentumok
szövegezését koordinálja, emellett a belső és a külső kommunikációért felel. Az EASO jelenleg négy osztályból/
központból áll, amelyek a következők:
•
•
•
•

Általános ügyek és adminisztrációs osztály (GAAU);
Információs, dokumentációs és elemzési központ (CIDA);
Operatív támogatási központ (COS);
Képzési, minőségügyi és szakértői központ (CTQE).

Az ügyvezető igazgató és a 4 osztályvezető/központvezető vezetői munkacsoporti értekezlet keretében minden
héten összeül annak érdekében, hogy nyomon kövesse az EASO tevékenységeinek és szervezetének eredményeit.
Az Általános ügyek és adminisztrációs osztály (GAAU) az általános ügyekkel (információs és kommunikációs technológiák, logisztika, dokumentumkezelés/adatvédelem, misszióirányítás, rendezvény- és értekezletszervezés,
valamint biztonság) foglalkozó részlegből és az adminisztrációs részlegből (humánerőforrások, pénzügy és költségvetés, közbeszerzés és szerződések) áll.
2012 végén az 58 fős személyzet megoszlása a következő volt: Általános ügyek és adminisztrációs osztály –
24 alkalmazott; Információs, dokumentációs és elemzési központ (CIDA) – 13 alkalmazott; Operatív támogatási
központ (COS) – 10 alkalmazott; Képzési, minőségügyi és szakmai központ (CTQE) – 11 alkalmazott.
2012. szeptember 3-án az EASO az elhelyezésére kiírt tender keretében a máltai kormány által rendelkezésre
bocsátott végleges székhelyére költözött. Eddig az időpontig az EASO ideiglenes irodában működött a máltai
Marsa városában. Az EASO igazgatási támogató személyzetének egy részét – akik 2012. október 1-jéig a brüsszeli
székhelyen dolgoztak – is áthelyezték Máltára.
Az EASO 2012. szeptember 20-án vált pénzügyileg függetlenné, és aktívan részt vett a szükséges erőforrások
kirendelésében és a máltai épületének kialakításában. A humán erőforrások, a közbeszerzés, a pénzügy és számvitel, a logisztika és az információs és kommunikációs technológiák (ikt) területei részt vettek a végrehajtási szabályok és szabályzatok, valamint az érintett tevékenységek irányítására, jelentésére, felügyeletére és végrehajtására
vonatkozó kerettel és iránymutatásokkal kapcsolatos belső dokumentumok kidolgozásában. Számos tanulmány,
felmérés és elemzés készült a meglévő vagy hasonló szabályokról és szabályzatokról, különösen az érdemi tapasztalattal és bevált gyakorlatokkal rendelkező más uniós ügynökségekkel. Ahogyan említettük, 2012-ben az EASO az
igazgatótanács által jóváhagyott – az összes uniós ügynökségre alkalmazandó uniós költségvetési keretrendeleten
alapuló – költségvetési rendeleteinek rendelkezései alapján kezdeményezte költségvetésének igazgatását. Ezenkívül az EASO igazgatótanácsa és ügyvezető igazgatója több határozatot fogadott el a közpénzkezelés alapelveinek
és előírásainak biztosítására, valamint annak érdekében, hogy támogatást nyújtsanak az EASO központjainak a
műveleteikhez.
Tekintettel az EASO tevékenységének első évére, valamint működési és igazgatási célkitűzéseinek megvalósítása
érdekében az EASO a humán erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységek keretein belül különös figyelmet fordított
a személyzet felvételére és kiválasztására. A szervezeten belüli elszámoltathatóságot és felelősségvállalást csak
a megfelelő létszámú személyzettel és szakértővel lehetett teljesíteni. Ezért a személyzetfelvétel során az EASO a
létszámtervében előirányzott összes álláshelyet betöltötte, ezáltal biztosítva a 2012-re vonatkozó munkaprogram
sikeres megvalósítását, különösen az EASO központjai által ellátott feladatok tekintetében.
2012-ben az EASO kiépítette a szervezetén belüli ikt-infrastruktúrát, sikeresen létrehozott több szolgáltatást,
például az EASO hivatalos honlapját (http://www.easo.europa.eu), hivatalos elektronikus levelezését, a biztonságos megosztást szolgáló meghajtót, kialakította az elektronikus levelezéshez való, interneten keresztüli távoli
hozzáférést, a hivatalos elektronikus levelek mobiltelefonos szinkronizációját, valamint egyes házon belüli rendszereihez az EASO hordozható számítógépeiről, biztonságos kapcsolaton keresztüli távoli hozzáférést. Mindezek a
szolgáltatások lehetővé tették az EASO számára információs és kommunikációs technológiáinak függetlenségét.
A Bizottság informatikai hálózatáról és szervereiről származó üzleti és magánjellegű adatokat sikeresen áthelyezték
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az EASO informatikai hálózatára és szervereire. A teljes ikt-infrastruktúrát, azon belül a végfelhasználói berendezéseket is az ügyvitel megszakítása nélkül helyezték át az ideiglenes helyükről az állandó helyükre.
Az EASO az Informatikai Főigazgatóság számos szoftverlicenc- és hardvereszköz-tárgyú keretszerződéséhez csatlakozott. Így az EASO a szolgáltatások és a beszerzések nagyon jó ár-teljesítmény arányát biztosította. Az EASO
két jelentős portál – a származási országokra vonatkozó információkat (COI) tartalmazó portál és az e-tanulási
platform (EASO-képzés) – rendszertulajdonosa lett. Ezenkívül az e-tanulással foglalkozó portál teljes egészében az
EASO ikt-infrastruktúrája alá került, és a know-how-t is sikeresen átadták az EASO személyzetének. A COI-portál
támogatása és karbantartása sikeresen megvalósult az EASO személyzet részére történő know-how-átadással,
valamint egy karbantartást és támogatást nyújtó külső céggel kötött szerződés révén.
2012-ben meg kellett határozni az EASO működtetéséhez szükséges alapvető logisztikai és biztonsági berendezéseket, valamint az EASO épületeinek karbantartását és biztonságát célzó szolgáltatásokat és az EASO irodahelyiségeihez szükséges egyéb munkákat. Érdemi egyeztetések folytak az Európai Bizottsággal annak meghatározására,
hogy milyen gyorsított közbeszerzési eljárásokat lehet alkalmazni. Következésképpen az EASO intenzíven dolgozott a berendezésekre, a szolgáltatásokra és az építkezési munkákra vonatkozó közbeszerzési dokumentumok
előkészítésén.
Az EASO szervezeti teljesítményére vonatkozó további részleteket lásd az EASO 2012. évi kiadványainak jegyzékében, az 5.3. mellékletben. Az 5.4. melléklet a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló jelentést tartalmazza.
Az 5.5. melléklet további részleteket közöl az EASO költségvetésének végrehajtásáról, valamint költségvetési és
pénzgazdálkodásáról. Az 5.6. melléklet pedig a 2012-ben kivételes tárgyalásos eljárások felsorolását tartalmazza.

2.1.3. Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
Együttműködés az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és az Európai
Bizottsággal
2012-ben az EASO ügyvezető igazgatója az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának
(LIBE) két tárgyalásán jelent meg, és részt vett az IB Tanács több ülésén. Az EASO részt vett továbbá az Európai
Unió Tanácsa Bevándorlással, Határokkal és Menekültüggyel Foglalkozó Stratégiai Bizottságának (SCIFA) ülésein,
és értekezletet szervezett az Európai Parlament LIBE Bizottságának titkárságával. Az EASO ezenkívül folyamatos
igazgatási és szakpolitikai együttműködést alakított ki az Európai Bizottsággal, különösen partnerével, a Belügyi
Főigazgatósággal. Az EASO és az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatósága között hivatalos szakpolitikai párbeszéd
jött létre, amelynek keretében havonta találkoztak az érintett egységek vezetői. Az EASO és az Európai Bizottság
szoros együttműködést folytat a Dublin III. Rendelet tervezetének 33. cikkéhez kapcsolódó közös fellépések végrehajtása, az Unión belüli áthelyezés, a képzés, a minőségügy, a kísérő nélküli kiskorúak és a családfelkutatás, a
származási országokra vonatkozó információk és Görögország tárgyában is. Ahogyan fent említettük, az EASO
igazgatótanácsa határozatot fogadott el az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) való együttműködésről, hogy
megelőzze a csalást, a korrupciót és az Unió érdekeit hátrányosan érintő jogellenes tevékenységeket.

Együttműködés az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szavazati joggal nem rendelkező tagként részt vesz az igazgatótanács ülésein, valamint az EASO munkacsoportjaiban, szakértői értekezletein és munkaértekezletein. A stratégiai és
operatív együttműködés megvitatása érdekében az EASO és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága felső vezetői
konzultációkat tartott 2012 júliusában. Novemberben az EASO hozzájárulási megállapodást írt alá az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával azzal a céllal, hogy támogassa Görögországot menekültügyi rendszerének kapacitásépítésében és a menekültügy területén kialakult ügyhátralék kezelésében. 2012 negyedik negyedévében sor került
továbbá az EASO és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága közötti munkamegállapodás keretének tárgyalására irányuló első értekezletekre.
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Együttműködés a társult országokkal
Ami a társult országokkal (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) folytatott együttműködést illeti, az Európai
Bizottság felhatalmazást kapott a Tanácstól arra, hogy 2012. január 13-án tárgyalásokat kezdjen a társult országok (Svájc, Norvégia, Liechtenstein és Izland) részvételére vonatkozó munkamegállapodás tárgyában. 2012-ben
három tárgyalási fordulóra került sor: május 21-én, szeptember 7-én és október 10-én. Az EASO 2012-ben megfigyelőként vett részt a különböző tárgyalási fordulókban. A várhatóan 2013-ban véglegesítendő megállapodások
lehetővé fogják tenni a társult országok számára, hogy hivatalosan részt vegyenek az EASO munkájában.
Az EU és Horvátország között létrejött csatlakozási szerződés 2011. december 9-i aláírását követően Horvátország
képviselői 2012-ben felkérést kaptak arra, hogy megfigyelőként részt vegyenek az EASO igazgatótanácsának ülésein. Dánia továbbra is megfigyelőként vett részt az EASO ülésein.

Együttműködés más uniós ügynökségekkel
2012-ben javult az uniós ügynökségekkel és szervekkel folytatott két- és többoldalú együttműködés. Uniós szinten
az EASO 2012-ben csatlakozott az uniós ügynökségek koordinációs hálózatához, valamint a bel- és igazságüg�gyel foglalkozó ügynökségek hálózatához. Az EASO ügyvezető igazgatója részt vett a bel- és igazságüggyel foglalkozó ügynökségek vezetőinek 2012. decemberi értekezletén, az EASO képviselői pedig két bel- és igazságügyi
kapcsolattartó csoport értekezletén, valamint az uniós ügynökségek általános koordinációs hálózatának releváns
értekezletein vettek részt. Másrészről az EASO 2012 szeptemberében kétoldalú munkamegállapodást kötött a
Frontex-szel annak érdekében, hogy szoros együttműködést mozdítson elő a határigazgatáshoz és a nemzetközi
védelemhez kapcsolódó, közös érdeket képviselő területeken. Az EASO hozzájárult a Frontex konzultációs fórumának létrehozásához is, emellett ennek a testületnek állandó tagja lett, és részt vett a 2012 decemberében
tartott első ülésén. Az EASO szoros együttműködést alakított ki az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével (FRA), és
2012 harmadik negyedévében előzetes megbeszéléseket folytatott annak érdekében, hogy munkamegállapodást
kössön mindkét ügynökséggel.
2012-ben az EASO részt vett a migrációról, a menekültügyről és a menekültekről folytatott kormányközi
konferenciák (IGC), a bevándorlási szolgálatok főigazgatóinak konferenciája (GDISC), a migrációval foglalkozó
transzatlanti tanács és az Európai Jogi Akadémia (ERA) ülésein.

2.1.4. Konzultációs fórum és együttműködés a civil társadalommal
2012-ben az EASO folytatta a civil társadalommal kiépített kapcsolatának megerősítését, a konzultációs fórum
tagjainak száma pedig 55 szervezetre emelkedett. Az év során az EASO konzultációt folytatott a nyilvántartásba
vett civil társadalmi szervezetekkel tevékenységének különböző területeiről, azaz az éves munkaprogram, a 2011re vonatkozó éves jelentés, a minőségügy, a korbecslés, a korai előrejelző és készültségi rendszer, az áttelepítés
és a származási országokra vonatkozó információk témájában. Az EASO az éves jelentésről, a COI-jelentések módszertanáról, a korbecslésről és a képzési modulokról folytatott konzultáció során észrevételeket kapott a szervezetektől. Az EASO arra is felkérte a civil társadalmi szervezeteket, hogy vegyenek részt az Afganisztánnal foglalkozó
novemberi konferencián, amely a tagállamok, a bíróságok és törvényszékek tagjai, a tudományos közösség és a
nem kormányzati szervezetek előtt is nyitva állt. A részvételi arány ígéretes volt, a konferencia kimenetele pedig
azt bizonyította, hogy amikor különböző szereplők együtt vitatnak meg konkrét témákat, átfogóbb eredmény
születik.
Az EASO a tanácsadó csoporttal együttműködésben kidolgozta a konzultációs fórum operatív tervét. Az operatív
terv rendelkezik a módszeresen alkalmazandó, általános konzultációs paraméterekről, a következetes konzultáció
keretéről, amely ugyanakkor kellően rugalmas ahhoz, hogy kielégítse az időről időre esetlegesen felmerülő,
eseti konzultációs igényeket. A cselekvési tervet az ügyvezető igazgató általi elfogadása után az igazgatótanács
2012 szeptemberében jóváhagyta. Az EASO kinevezte a konzultációs fórum kapcsolattartóját is, hogy a civil társadalom felé egyablakos ügyintézési pontként zökkenőmentesebb és eredményesebb kommunikációt biztosítson a
civil társadalom különböző szereplői és az EASO különböző szervezeti egységei között.
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Az EASO 2012. november 26-án megtartotta a második plenáris ülést. Bár az EASO az év folyamán konzultál
különböző szervezetekkel, a plenáris ülés kiemelkedő eseménnyé vált az EASO tevékenységi ütemtervében azáltal, hogy többségében a menekültügy területén tevékenykedő nem kormányzati szervezetek részéről mintegy
75 résztvevőt vonz.
A tárgyévben a menekültügy és a migráció területének kiemelkedő személyiségei, többek között Cecilia Wikström, európai parlamenti képviselő, valamint az Oxfordi Egyetem részéről Cathryn Costello is közreműködött a
konzultációs fórumon. Ezen az ülésen az EASO bemutatta a konzultációs fórum operatív tervét, amely ismerteti
a fórum működésének keretét. A résztvevőknek továbbá lehetőségük nyílt arra, hogy szekcióülések keretében
megvitassák az EASO legfontosabb termékeit és szolgáltatásait, például az EASO éves jelentését, az EASO 2014re vonatkozó éves munkaprogramját, az EASO általi képzést, a minőségügyet, a kísérő nélküli kiskorúak témáját,
valamint az EASO korai előrejelző és készültségi rendszerét. Az EASO előterjesztette a 2013-ban folytatandó
konzultációs tevékenységek ütemezésének tervezetét is, amelyet a résztvevők kedvezően fogadtak.
A civil társadalmi szervezetek kifejezésre juttatták, hogy hajlandóak szorosabban együttműködni az EASO-val, és
rendelkezésre bocsátani szakértelmüket. Az EASO kedvezően fogadta a civil társadalom tartalommal és folyamattal kapcsolatos felvetéseit és javaslatait, és kijelentette, hogy a lehető legteljesebb mértékben figyelembe veszi
azokat a 2013-ban végzett munkája során.

2.2.

Az EASO belsőkontroll-standardjai

Az EASO belső kontrollokat alkalmaz annak biztosítása érdekében, hogy az operatív tevékenységek eredményesek
és hatékonyak legyenek, a jogi és szabályozási követelmények teljesüljenek, a pénzügyi és más igazgatási
tevékenységek pedig eredményesek és megbízhatóak legyenek. Ezek a standardok megegyeznek az Európai
Bizottság által a saját szervezeti egységei és szolgálatai esetében elfogadott standardokkal. E tekintetben az
Európai Bizottság 16 belsőkontroll-standardot fogadott el 2007. október 16-i (SEC(2007) 1341 számú) közleményében. Az EASO igazgatótanácsa eddig az eredményes irányítást szolgáló belsőkontroll-standardokról szóló,
2012. november 23-i 17. számú határozatot fogadta el.
Az eredményes irányítást szolgáló 16 belsőkontroll-standard végrehajtása a következőképpen történik:
1. Küldetés
Az EASO küldetésnyilatkozata egyértelmű, az EASO munkaprogramja és tevékenységei ebből a küldetésből
fakadnak.
2. Etikai és szervezeti értékek
A helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzat elfogadása, valamint e szabályzat és a személyzeti szabályzat minden alkalmazott számára való hozzáférhetősége biztosítja az etikus magatartásra, az összeférhetetlenség
elkerülésére, a csalás megelőzésére és a szabálytalanságok bejelentésére vonatkozó gyakorlati útmutató rendelkezésre állását. Az alkalmazottak körében való tudatosítást a vezetés biztosítja, és az új alkalmazottakat is megismertetik az EASO etikai és szervezeti értékeivel.
3. Alkalmazottak elosztása és mobilitása
Az alkalmazottak elosztása és felvétele összhangban van az EASO célkitűzéseivel és prioritásaival. Az EASO
többéves személyzetpolitikai terve biztosítja, hogy a személyzeti szükségletek igazodjanak az EASO tervezett
tevékenységeihez. 2012-ben az EASO továbbra is induló szakaszban volt, és a személyzetfelvétel volt az egyik központi feladat, amelynek során az EASO előzetes tervezést alkalmazott, összehangolva szükségleteit és prioritásait.
4. A személyzet értékelése és fejlesztése
A személyzet teljesítményének éves értékelésére a tervek szerint 2013 tavaszán kerül sor. 2012-ben már tettek intézkedéseket annak érdekében, hogy 2013-ban rövid időn belül megvalósuljon az értékelés. A személyzet értékelése kijelölt személyzeti célkitűzéseken fog alapulni. Ezen túlmenően személyzetfejlesztési tervek
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kidolgozása volt folyamatban az EASO többéves személyzetpolitikai tervével összhangban. A képzési szükségletek
kapcsolódnak az egyedi célkitűzésekhez, az egyedi célkitűzések pedig kapcsolódnak a szervezeti szükségletekhez.
A személyzet minden tagját arra kérik és ösztönzik, hogy közvetlen felettesével együtt határozza meg a számáramegfelelő tanulási és fejlődési lehetőségeket és szükségleteket.
5. Célkitűzések és teljesítménymutatók
2012-ben az EASO a SMART-elv szerinti egyedi célkitűzések alapján dolgozott. Az EASO 2014. évi munkaprogramjában egyedi fő teljesítménymutatókat alakít ki. Ebben a 2012-re vonatkozó éves tevékenységi jelentésben már
hivatkozás történik az EASO fő teljesítménymutatójára, lásd az 1.3. pontot.
6. Kockázatkezelési folyamat
A kockázatelemzés folyamatosan zajlik, amelynek során figyelembe veszik az EASO minden tevékenységét, a
pénzügyi, tervezési, operatív tevékenységektől az üzletmenet-folytonosságig és a személyzeti igazgatásig. Kockázatszűrést is végeznek, pénzügyi vagy közbeszerzési eljárások, illetve operatív tevékenységek vonatkozásában
egyaránt. 2012-ben az EASO még mindig induló szakaszban volt, és teljes körű kockázatértékelés nem történt.
2013-ban az EASO megkezdi a kockázatértékelési tevékenységeket, és kockázati nyilvántartást hoz létre.
7. Működési struktúra
Az EASO működési struktúráját és belső szervezetét a Hivatal szervezeti felépítése alapján egyértelműen meghatározták. A hatáskör-átruházásokat egyértelműen dokumentálják és közlik az érintett alkalmazottakkal. Minden
pénzügyi szereplőt egyértelműen meghatároznak; e szereplők tisztában vannak feladat- és felelősségi köreikkel.
2012-ben az EASO továbbra is dolgozott azon, hogy jó informatikai irányítási struktúrát hozzon létre; az ezzel kapcsolatos munka 2013-ban is folytatódik.
8. Folyamatok és eljárások
Az EASO legfontosabb operatív és igazgatási folyamatait és eljárásait leírják, hivatalosan meghatározzák és végrehajtják. A legfontosabb folyamatokat és eljárásokat 2012. szeptember 20-tól kezdődően hajtották végre. Az
EASO még mindig tanulási szakaszban van, alkalmazkodik és tapasztalatokat gyűjt, a folyamatokat és az eljárásokat folyamatosan nyomon követi, és szükség esetén kiigazítja. Az alkalmazottak ismereteit belső kommunikációs
eljárásokkal bővítik, az új alkalmazottak pedig a legfontosabb folyamatokat ismertető részletes üdvözlő csomagot
kapnak. 2012-ben az EASO egy „EASO-kézikönyvön” dolgozott, amely 2013-ban készül el.
9. Az irányítás felügyelete
Az irányítás felügyeletét a rendszeres vezetői munkacsoporti értekezletekkel, valamint az operatív központok és
igazgatási osztály(ok) különböző személyzeti értekezleteivel biztosítják. A projektek végrehajtásának nyomon
követését az EASO ügyvezető igazgatójának és igazgatótanácsának szánt rendszeres jelentéstétellel támogatják.
A pénzügyi tranzakciók vezetés általi nyomon követését a pénzügyi jogosultságok (pl. engedélyezésre jogosult
tisztviselők, kezdeményező és igazoló tisztviselők) megfelelő meghatározásával biztosítják és különböző ellenőrző
listákkal támogatják.
10. Üzletmenet-folytonosság
Ami az üzletmenet-folytonosságot illeti, 2012-ben az EASO valamennyi igazgatási és operatív tevékenységéhez
elegendő alkalmazottat vettek fel annak biztosítása érdekében, hogy minden feladathoz legyen helyettesítés.
Ezenkívül 2012-ben végül lehetővé vált, hogy az EASO személyzetének minden tagját – igény esetén – hozzá
lehessen rendelni bizonyos projektekhez. Ez már működik a gyakorlatban, operatív és igazgatási szinten egyaránt.
Arra vonatkozóan még nincs teljes körű üzletmenet-folytonossági terv, hogy mi a teendő, ha természeti katasztrófa akadályozza az EASO munkáját. 2012-ben az EASO abszolút prioritásként kezelte az alapvető struktúrák létrehozását. 2013/2014-ben az EASO folytatja az üzletmenet-folytonossági terv kidolgozását.
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11. Dokumentumkezelés
Megfelelő folyamatok és eljárások működnek annak biztosítására, hogy az EASO dokumentumkezelése biztonságos, hatékony legyen (különösen a megfelelő információk visszakeresése tekintetében), és megfeleljen az alkalmazandó jogszabályoknak. Az EASO-nak van dokumentumkezelő/adatvédelmi tisztviselője.
12. Tájékoztatás és kommunikáció
A belső kommunikáció lehetővé teszi a vezetés és az alkalmazottak számára, hogy eredményesen és hatékonyan
teljesíthessék feladataikat, többek között a belső kontroll területén. Az EASO rendelkezik külső kommunikációs
stratégiával, amelyet az igazgatótanácsa fogadott el 2012 júniusában annak biztosítása érdekében, hogy külső
kommunikációja eredményes és következetes legyen, és összhangban álljon az EASO kulcsfontosságú szakpolitikai üzeneteivel. 2012-ben az EASO lelkesen dolgozott a 2013 elején indítandó honlapján.
13. Számvitel és pénzügyi beszámolás
Az EASO számvitelért felelős tisztviselőjét az EASO igazgatótanácsa nevezte ki 2012. június 8-án. Az EASO könyvvizsgálója 2012. augusztus 16-án lépett hivatalába. A számvitel és a pénzügyi beszámolás a számvitelért felelős
tisztviselő feladata, aki a pénzügyi függetlenség 2012. szeptember 20-án történt megszerzése óta kiegészítő ellenőrzéseket és elemzéseket végez, például a kifizetések folyósítása előtt ellenőrzést folytat, számlaegyeztetést
végez, elemzi a bankszámlákat és az egyenlegeket stb.
14. A tevékenységek értékelése
Az EASO minden tevékenységét értékeli. Az ezekhez az értékelésekhez kapcsolódó visszajelzéseket a jövőbeli
tevékenységek folyamatos fejlesztésének és tökéletesítésének érdekében dokumentálja és elemzi. Az EASO még
mindig működésének első éveiben van, a tevékenységeket belső vagy külső szinten értékeli a résztvevőkkel, az
érdekelt felekkel vagy a konzultációs fórummal (értékelési formanyomtatványok segítségével).
Példák az EASO értékelési tevékenységeire:
– a Görögországra vonatkozó műveleti terv I. szakaszában végzett EASO-tevékenységek eredménytáblája;
– a sürgősségi és a speciális támogatási tervekhez kapcsolódó, szabványosított értékelési formanyomtatvány;
– a sürgősségi és a speciális támogatás keretében teljesítendő célok minőségi szempontú folyamatértékelése,
például a Luxemburgban 2012 januárjában és februárjában alkalmazott műveleti terv értékelése;
– a konzultációs fórum plenáris üléséhez kapcsolódó értékelési formanyomtatvány;
– az EASO képzési tevékenységeire, szakértői értekezleteire és más munkaértekezleteire vonatkozó visszajelzési
mechanizmus kifejezetten erre a célra tervezett formanyomtatványokkal, valamint az értekezletek során
folytatott megbeszélésekkel és a csoporttal tartott értékelő értekezletekkel;
– az EASO képzési eszközeinek és tananyagának oktatáselméleti elemzése / értékelése;
– a nemzeti kapcsolattartókkal folytatott megbeszélések a különböző operatív tevékenységekre (operatív
támogatás, képzés stb.) vonatkozó értekezleteik során.
Az EASO 2013-ban előbbre lép a különböző értékelési tevékenységek kialakításában.
15. A belsőkontroll-rendszerek értékelése
Az EASO a 2012. szeptember 20-án bekövetkezett pénzügyi függetlenségének előkészítése érdekében értékelte a
belsőkontroll-standardok betartását és eredményességét. Ennek a 2012 augusztusában végzett önértékelésnek
köszönhetően további intézkedések történtek az EASO belsőkontroll-rendszereinek megerősítésére. Önértékelésre a tervek szerint évente egyszer vagy kétszer kerül sor.
16. Belső ellenőrzési részleg
Nem alkalmazandó.
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2.3.

Az EU decentralizált ügynökségeire vonatkozó közös
megközelítés nyomon követésével kapcsolatos ütemterv
EASO általi végrehajtása

2012 júliusában az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság elfogadta az EU decentralizált ügynökségeire vonatkozó közös megközelítést, amely az első politikai megállapodást és politikai tervezetet jelenti az ügynökségek számára. A közös megközelítés legfontosabb célkitűzései: jobb irányítás, fokozottabb hatékonyság, jobb
elszámoltathatóság és nagyobb következetesség. Ez az ütemterv 90 olyan kezdeményezést határoz meg, amelyet
minden érintett szereplőnek – az Európai Bizottságnak, az uniós ügynökségeknek, a tagállamoknak, az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak – végre kell hajtania. Az EASO újonnan létrehozott ügynökségként már megfelel az
ütemterv legtöbb rendelkezésének. Az EASO együttműködik az Európai Bizottsággal a még teljesítendő néhány
intézkedés végrehajtása érdekében.
Az 5.7. melléklet teljes körű áttekintést ad arról, hogy az EASO hogyan hajtotta végre ezeket az uniós ügynökségeknek szánt kezdeményezéseket.

3. A megbízhatósági nyilatkozat alapját
képező tényezők
3.1.

1. tényező: Vezetői értékelés

A jogszerűség és a szabályszerűség támogatására tekintettel sor került az eredményes irányítást szolgáló belsőkontroll-standardok elfogadására. Végrehajtásukhoz gyakorlatilag minden pénzügyi folyamathoz eljárásokat
fogadtak el; a pénzügyi szereplők feladatainak ellátására kijelölt személyzet minden tagja részt vett az ezen eljárásokhoz szükséges képzésben, továbbá megismerte a kapcsolódó szabályokat.
Míg a költségvetés végrehajtásának irányadó elve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, a pénzügyi
tranzakciók tekintetében elért gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség szintje arányos a szervezet felállítása során ezekhez a feladatokhoz rendelt személyzet rendelkezésre állásával a pénzügyi függetlenség 2012. szeptember 20-án történt megszerzése óta.
A csalás megelőzése érdekében az EASO elfogadta az OLAF-fal való együttműködésre irányadó szabályokat és
eljárásokat, és azokat közölte a személyzet minden tagjával.

3.2.

2. tényező: 2012. évi ellenőrzések eredményei
3.2.1. A belső ellenőrzés következtetései és utókövetése

Az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata korlátozott hatókörű kockázatértékelés céljából 2012. november 7–8-án felkereste az EASO-t. Kiderült, hogy az EASO-nak már számos belső eljárása van, de ezekre határozottabban kell alapoznia.
A Belső Ellenőrzési Szolgálat 2013. április 11. és 19. között teljes körű kockázatértékelés és a belsőkontroll-standardok
korlátozott felülvizsgálata céljából kereste fel az EASO-t. A Belső Ellenőrzési Szolgálat két tényfeltáró jelentésben
foglalja össze megállapításait, és kidolgozza a 2014–2016 közötti időszakra vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési
tervet.
A belsőkontroll-standardok végrehajtásának EASO általi önértékelését követően, valamint a Belső Ellenőrzési
Szolgálat előzetes ajánlásai alapján az EASO különösen az alábbi belső kontrollokat fogja megerősíteni, amelyeken
jelenleg is dolgozik:
–
–
–
–
–
–

2. belsőkontroll-standard: Az etikai keretrendszer formalizálása;
4. belsőkontroll-standard: Az éves személyzetértékelés és -fejlesztés keretének létrehozása;
5. belsőkontroll-standard: Teljesítménymutatók kiterjesztett használata;
6. belsőkontroll-standard: Kockázatkezelési folyamat bevezetése;
7. belsőkontroll-standard: Az EASO informatikai irányítási szervezetének megerősítése;
10. belsőkontroll-standard: Az üzletmenet-folytonossági keret létrehozása.

A Belső Ellenőrzési Szolgálat ajánlásainak teljesítése érdekében az EASO a végrehajtásra vonatkozó cselekvési
tervet fog kidolgozni.
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3.2.2. A külső ellenőrzés következtetései és utókövetése
Az Európai Számvevőszék által 2012-ben végzett ellenőrzésekről nincs eredmény, mivel az EASO pénzügyileg az
Európai Bizottságtól (a Belügyi Főigazgatóságtól) függött. Az Európai Számvevőszék az első külső ellenőrzés céljából 2013. május 20. és 24. között kereste fel az EASO-t. Az Európai Számvevőszék előzetes ellenőrzési jelentésbe
foglalta a 2012. évre vonatkozó megállapításait.
Az Európai Számvevőszék megítélése szerint a megszerzett ellenőrzési bizonyítékok kielégítőek és megfelelőek
ahhoz, hogy megbízhatósági nyilatkozata alapjául szolgáljanak. Az Európai Számvevőszék úgy véli, hogy az EASO
éves beszámolója korrekt módon, minden lényegi szempont tekintetében ismerteti a 2012. december 31-i
pénzügyi helyzetét. Az Európai Számvevőszék véleménye szerint a 2012. december 31-én lezárult évre vonatkozó
éves beszámoló alapjául szolgáló ügyletek minden lényegi szempont tekintetében jogszerűek és szabályosak.
Az Európai Számvevőszék több észrevételt tett többek között egy 0,2 millió EUR összegű, jogi kötelezettségvállalással nem fedezett és ennélfogva szabálytalan átvitelre vonatkozóan; észrevételezte továbbá, hogy az EASO
az összes kifizetésnek mintegy 20%-át jelentő 50 kifizetést a költségvetési rendeletben meghatározott határidők
után teljesített, a lekötött kötelezettségvállalási előirányzatok jelentős részét – az összes kötelezettségvállalási
előirányzat 65,13%-át – átvitte a következő évre; továbbá megjegyezte, hogy a személyzetfelvételi eljárások
átláthatóságán még lehetne javítani. Az EASO elküldte választervezetét az Európai Számvevőszéknek, és azonnali
intézkedést tett 2013-ra és az ezt követő évekre vonatkozóan.

3.3.

3. tényező: Korábbi években végzett ellenőrzésekre vonatkozó
fenntartások és cselekvési tervek utókövetése

Nem alkalmazandó.

4. Megbízhatósági nyilatkozat
Alulírott,
az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója,
engedélyezésre jogosult tisztviselői minőségemben,
az EASO pénzügyi függetlenségének 2012. szeptember 20-án történt megszerzése óta tett intézkedések és kötelezettségvállalások tekintetében
nyilatkozom arról, hogy az e jelentésben foglalt információk valós és megbízható képet nyújtanak.
Kijelentem, hogy megalapozott bizonyossággal rendelkezem arról, hogy az e jelentésben ismertetett
tevékenységekhez rendelt erőforrások felhasználása a tervezett céljuknak megfelelően történt a hatékony és
eredményes pénzgazdálkodás elveivel összhangban, és hogy a bevezetett kontrolleljárások az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűsége tekintetében biztosítják a szükséges garanciákat.
Ez a megalapozott bizonyosság a saját megítélésemen és a rendelkezésemre álló információkon – például az
önértékelés eredményein, az utólagos ellenőrzéseken, a Belső Ellenőrzési Szolgálat és az Európai Számvevőszék
észrevételein – alapul.
Megerősítem, hogy nincs tudomásom olyan, ebben a jelentésben nem említett információról, amely hátrányosan
érintheti az EASO és általában véve az intézmények érdekeit.
Kelt Valletta kikötőjében, 2013. június 14-én.
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