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UVOD 

1. Evropski azilni podporni urad (v nadaljnjem besedilu: Urad ali EASO) s 

sedežem v Valletti je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 439/2010 Evropskega 

parlamenta in Sveta1

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI 

. Naloga Urada je podpirati razvoj skupnega evropskega 

azilnega sistema. Njegov cilj je izboljšati praktično sodelovanje na področju azila in 

pomagati državam članicam pri izpolnjevanju njihovih evropskih in mednarodnih 

obveznosti, da zaščitijo ljudi, ki potrebujejo zaščito. Urad deluje kot evropsko 

središče za strokovno znanje na področju azila. Poleg tega zagotavlja podporo 

državam članicam, katerih azilni sistemi in sistemi za sprejem so posebej 

obremenjeni.  

2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 

preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornega in kontrolnega 

sistema Urada. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev (kadar 

je smiselno) in analizo poslovodskih predstavitev. 

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI 

3. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (PDEU) revidiralo: 

                                            

1 UL L 132, 29.5.2010, str. 11. 
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(a) zaključni račun Urada, ki ga sestavljajo računovodski izkazi2 in poročila o 

izvrševanju proračuna3

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s temi izkazi. 

 za proračunsko leto, ki se je končalo 

31. decembra 2013, ter 

Odgovornost poslovodstva 

4. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega 

računa Urada ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij:4

(a) naloge poslovodstva v zvezi z letnimi računovodskimi izkazi Urada vključujejo 

zasnovo, izvajanje in vzdrževanje sistema notranje kontrole, ki se uporablja za 

pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno 

napačne navedbe zaradi goljufije ali napake, izbiro in uporabo ustreznih 

računovodskih usmeritev na podlagi računovodskih pravil, ki jih je sprejel 

računovodja Komisije

 

5

                                            

2 Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz 
sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga 
pojasnila. 

, in pripravo okoliščinam primernih računovodskih ocen. 

Direktor odobri zaključni račun Urada, potem ko ga računovodja Urada 

pripravi na podlagi vseh razpoložljivih informacij in napiše pojasnilo, priloženo 

računovodskim izkazom, v katerem med drugim izjavlja, da je pridobil 

3 Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo. 

4 Člena 39 in 50 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 (UL L 328, 7.12.2013, 
str. 42). 

5 Računovodska pravila, ki jih je sprejel računovodja Komisije, so izpeljana iz 
mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor (MRSJS), ki jih je izdala 
Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov, ali, kadar je smiselno, iz 
mednarodnih računovodskih standardov (MRS) / mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je izdal Odbor za mednarodne 
računovodske standarde. 
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razumno zagotovilo, da so informacije v vseh pomembnih pogledih resničen in 

pošten prikaz finančnega položaja Urada; 

(b) naloge poslovodstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, 

povezanih z računovodskimi izkazi, in skladnostjo z načelom dobrega 

finančnega poslovodenja vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje 

uspešnega in učinkovitega sistema notranje kontrole, ki zajema ustrezen 

nadzor in primerne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter po 

potrebi sodne postopke za izterjavo nepravilno plačanih ali porabljenih 

sredstev.  

Revizorjeva odgovornost 

5. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in 

Svetu predloži izjavo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov ter o zakonitosti 

in pravilnosti z njimi povezanih transakcij.6

6. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih 

in razkritjih v računovodskih izkazih ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi 

povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, ki temelji na 

oceni tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih ter 

pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z izkazi, in zahtevami 

pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri 

 Sodišče izvede revizijo v skladu z 

mednarodnimi standardi revidiranja in etičnim kodeksom MZRS ter mednarodnimi 

standardi za vrhovne revizijske institucije INTOSAI. Ti standardi določajo, da mora 

Sodišče revizijo načrtovati in opraviti tako, da pridobi razumno zagotovilo, da je 

zaključni račun Urada brez pomembno napačnih navedb in da so z njim povezane 

transakcije zakonite in pravilne. 

                                            

6 Člen 107 Uredbe (EU) št. 1271/2013. 
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oceni tega tveganja revizor upošteva vse notranje kontrole, ki se izvajajo za 

pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov, ter nadzorne in kontrolne 

sisteme, s katerimi se zagotavljata zakonitost in pravilnost z njimi povezanih 

transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki. Med revizijo se 

tudi ovrednotijo primernost računovodskih usmeritev, sprejemljivost računovodskih 

ocen in celotna predstavitev računovodskih izkazov. 

7. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna osnova 

za njegovo izjavo o zanesljivosti.  

Mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov 

8. Po mnenju Sodišča letni računovodski izkazi Urada v vseh pomembnih 

pogledih pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2013 

ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z 

določbami njegove finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel 

računovodja Komisije. 

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij 

9. Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi 

za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2013, v vseh pomembnih 

pogledih zakonite in pravilne. 

10. Zaradi naslednjih pripomb mnenji Sodišča nista vprašljivi. Upoštevati je treba, 

da je bilo leto 2013 prvo celo leto finančne samostojnosti Urada.  

PRIPOMBA O ZANESLJIVOSTI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

11. Osnova za vnaprej vračunane stroške, ki so znašali 40 000 EUR in so se 

nanašali na odhodke in nadomestila za uslužbence, ki so se zaposlili v letu 2013, 

v času revizije ni bila na voljo. 
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PRIPOMBI O NOTRANJIH KONTROLAH 

12. 446 ali 18 % vseh plačil je bilo izvršenih po roku, določenem v finančni uredbi. 

Zamude so v povprečju trajale 21 dni. 

13. Od šestnajstih standardov notranje kontrole se jih šest še ne izvaja v celoti. 

PRIPOMBI O UPRAVLJANJU PRORAČUNA 

14. Urad je svoje proračunske potrebe za leto 2013 precenil za 13 % (2012: za 

32 %), saj so bile obveznosti prevzete le za 10,4 milijona EUR od 

12 milijonov EUR odobrenih proračunskih sredstev. Prenosi odobrenih 

proračunskih sredstev so znašali 2,5 milijona EUR ali 24 % (2012: 65 %) vseh 

odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, od katerih 

337 031 EUR ni bilo utemeljenih s pravno obveznostjo. Proračunsko načrtovanje 

bi se sicer lahko še izboljšalo, vendar pa sta bila precenjenost proračunskih potreb 

in tudi prenos odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete 

obveznosti, znatno nižja kot v prejšnjem letu. 

15. Prenosi proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, se 

nanašajo predvsem na naslov II (drugi upravni odhodki) v višini 540 269 EUR, kar 

je 31 % odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, in 

naslov III (operativne dejavnosti) v višini 1 841 798 EUR (45 % odobrenih 

proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti). Povezani so zlasti z 

računi, ki ob koncu leta še niso bili prejeti in/ali plačani ali ki se nanašajo na 

storitve, ki še niso bile zagotovljene.  

16. Postopki zaposlovanja bi se lahko izboljšali: vprašanja za razgovore in pisne 

preizkuse so bila pripravljena po pregledu prijav, kar povečuje tveganje, da na 

vprašanja vplivajo posamezne prijave; izbirna komisija ni vedno dodeljevala točk 

DRUGE PRIPOMBE 



7 

ADB001948SL04-14PP-CH079-14APCFIN-RAS-2013_EASO-TR.DOC 8.7.2014 

za vsa izbirna merila, navedena v razpisih prostih delovnih mest; v izjavi o 

navzkrižju interesov, ki jo podpišejo člani izbirne komisije, se za ugotovitev 

morebitnega navzkrižja interesov upoštevajo le osebni odnosi, poslovni odnosi pa 

izrecno ne; pri nekem postopku zaposlovanja je bilo v zvezi s številom let 

dokazanih strokovnih izkušenj ugotovljeno odstopanje med merilom upravičenosti, 

navedenem v razpisu prostega delovnega mesta, in ustreznim izbirnim merilom. 

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET 

17. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz 

prejšnjih let, je v Prilogi I

 

.  

 

 

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi g. Milan Martin CVIKL, član Evropskega 

računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 8. julija 2014. 

   Za Računsko sodišče 

 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   Predsednik 
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Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let 

PRILOGA I 

Leto Pripomba Sodišča Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2012 Računovodja še ni potrdil računovodskega sistema 
Urada. 

zaključen 

2012 
Prenos v višini 0,2 milijona EUR ni bil utemeljen s 
pravno obveznostjo (pogodbo), zato je bil nepravilen. 

ni relevantno 

2012 
Ni bil izveden fizični popis, s katerim bi se zagotovilo, 
da je bila vsa oprema, kupljena za vzpostavitev Urada, 
vpisana v inventarno knjigo. 

zaključen 

2012 
Petdeset plačil, ki znašajo približno 20 % zneska vseh 
plačil, je bilo izvršenih po rokih, določenih v finančni 
uredbi. 

ni relevantno 

2012 Od šestnajstih standardov notranje kontrole1 se jih 
deset še ne izvaja v celoti. 

se izvaja 

2012 
Proračunske potrebe za leto 2012 so bile zelo 
precenjene, saj je bilo po uvedbi finančne 
samostojnosti Urada prevzetih le za 4,8 milijona EUR 
obveznosti od nakazanih 7 milijonov EUR.  

ni relevantno 
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Leto Pripomba Sodišča Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2012 

V naslednje leto je bilo prenesenih 3,2 milijona EUR 
odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile 
prevzete obveznosti, kar je 65,13 % vseh odobrenih 
proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete 
obveznosti za obdobje finančne samostojnosti2. Ti 
prenosi znašajo za naslov I (odhodki za zaposlene) 
0,3 milijona EUR, naslov II (drugi upravni odhodki) 
1,4 milijona EUR in naslov III (operativne dejavnosti) 
1,5 milijona EUR. Povezani so zlasti z računi, ki ob 
koncu leta še niso bili prejeti in/ali plačani ali ki se 
nanašajo na storitve, ki še niso bile zagotovljene. 
Poleg tega je približno 0,8 milijona EUR povezanih s 
prenovo prostorov urada leta 2012. Plačila zanjo bodo 
izvršena po končnem prevzemu3. Tako visoka stopnja 
prenosov je v nasprotju s proračunskim načelom 
enoletnosti. 

ni relevantno 

2012 

Pri več proračunskih obveznostih zneski niso zadoščali 
za kritje z njimi povezanega dobavljenega blaga in 
storitev. Ocenjeni znesek dobav, ki so bile brez kritja, 
je znašal 0,2 milijona EUR, kar je privedlo do 
ustreznega nadvrednotenja v izkazu realizacije 
proračuna. 

ni relevantno 
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Leto Pripomba Sodišča Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2012 

Urad usklajuje napotitve strokovnjakov držav članic 
zaradi zagotavljanja podpore drugim državam članicah 
v času kriz (podporni ukrepi v nujnih primerih) in 
strokovnjakom izplačuje povračila stroškov za misije 
na podlagi pavšala. Skupaj so povračila stroškov za 
misije znašala približno 417 000 EUR (24 % vseh 
plačil). Stroški so bili na podlagi pavšala povrnjeni tudi 
zunanjim udeležencem sestankov, ki so potekali v 
prostorih Urada. Stroški sestankov so razporejeni po 
različnih proračunskih vrsticah in njihov skupni znesek 
ni znan. Čeprav uporaba pavšalov zmanjšuje upravno 
breme, so lahko višji od dejanskih stroškov. 

ni relevantno 

2012 

Malteška vlada je Uradu za sedež ponudila zgradbo4, 
za katero pogodba o najemu z malteškim upravnim 
organom za promet določa, da se prostori predajo 
dokončani z zagotovljenimi nujnimi priključki. Vendar je 
bilo treba zgradbo zaradi funkcionalnosti preurediti5, 
kar je stalo 4,3 milijona EUR, od katerih naj bi 
3,8 milijona EUR krila Komisija. Do konca leta 2012 je 
bila večina del zaključenih, malteški vladi pa so bila 
nakazana predplačila v višini približno 3 milijone EUR. 
Poleg tega bo Urad plačeval najemnino, ki bo za 
devetletno obdobje znašala približno 3,7 milijona EUR. 

ni relevantno 
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Leto Pripomba Sodišča Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2012 

Komisija je Evropski parlament in Svet obvestila o 
dogovorih o sedežu in potrebni preureditvi zgradbe, ki 
naj bi jo financirali malteška vlada in Komisija. Kljub 
temu da so bili proračunski organi obveščeni o 
projektu, ni dokazov, da so bili seznanjeni z 
načrtovanimi stroški in deležem stroškov, ki naj bi jih 
krila EU. 

ni relevantno 

2012 

Preglednost postopkov za zaposlovanje bi bilo treba 
izboljšati: ni bilo dokazov, da so bili ponderji, mejne 
vrednosti za povabilo na razgovor in uvrstitev na 
rezervni seznam ali vprašanja za razgovore in pisne 
preizkuse določeni pred pregledom prijav. 

neizveden 

 

1 Standardi notranje kontrole št. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 in14. 

2 40,32 %, če se upošteva celo koledarsko leto 2012. 

3 Končni prevzem je potekal maja 2013. 

4 V ponudbi je bila opisana kot najsodobnejša. 

5 To v skladu z zadevnim sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstvih med Komisijo in malteško vlado zajema: spremembo tlorisa 
prostorov, dvojno zasteklitev, informacijsko-tehnološko in varnostno infrastrukturo, opremo konferenčne dvorane itn.



1 

ADB001948SL04-14PP-CH079-14APCFIN-RAS-2013_EASO-TR.DOC 8.7.2014 

PRILOGA II 

Evropski azilni podporni urad, EASO (Valletta, Harbour, Malta) 

Pristojnosti in dejavnosti 

Področja 
pristojnosti Unije, 
ki izhajajo iz 
Pogodbe  

(člen 3 Pogodbe o 
Evropski uniji in 
členi 67, 78 in 80 
Pogodbe o 
delovanju Evropske 
unije) 

 

Unija nudi svojim državljanom območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, na 
katerem je v povezavi z ustreznimi ukrepi glede kontrole na zunanjih mejah, azila, priseljevanja 
ter glede preprečevanja kriminala in boja proti njemu zagotovljeno prosto gibanje oseb. 

Unija oblikuje skupno politiko o azilu, subsidiarni zaščiti in začasni zaščiti z namenom ponuditi 
ustrezen status vsem državljanom tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in zagotoviti 
skladnost z načelom nevračanja. Ta politika mora biti v skladu z Ženevsko konvencijo z dne 
28. julija 1951 in Protokolom z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev ter drugimi ustreznimi 
Pogodbami. 

Za ta namen se sprejmejo ukrepi za skupni evropski azilni sistem, ki zajema: enoten status azila 
za državljane tretjih držav, ki velja v celotni Uniji; enoten status subsidiarne zaščite za državljane 
tretjih držav, ki bi brez pridobitve evropskega azila potrebovali mednarodno zaščito; skupen 
sistem začasne zaščite razseljenih oseb v primeru množičnega prihoda; skupne postopke za 
dodelitev ali odvzem enotnega statusa azila ali subsidiarne zaščite; merila in mehanizme za 
določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošenj za azil ali subsidiarno zaščito; 
standarde glede pogojev za sprejem prosilcev za azil ali subsidiarno zaščito; partnerstvo in 
sodelovanje s tretjimi državami za obvladovanje prihoda oseb, ki prosijo za azil ali subsidiarno ali 
začasno zaščito. 

V primeru izrednih razmer v eni ali več državah članicah zaradi nenadnega prihoda državljanov 
iz tretjih držav se lahko sprejmejo začasni ukrepi v korist zadevnih držav članic. 

Za politike Unije o azilu in njihovem izvajanju se uporablja načelo solidarnosti in pravične delitve 
odgovornosti med državami članicami, vključno s finančnim področjem. 

Pristojnosti Urada 

(Uredba (EU) 
št. 439/2010 
Evropskega 
parlamenta in Sveta 
o ustanovitvi 
Evropskega 
azilnega 
podpornega urada) 

 

Cilji 

EASO prispeva k izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema. Urad spodbuja, usklajuje in 
krepi različne oblike praktičnega sodelovanja med državami članicami na področju azila, na 
primer: zagotavlja praktično in operativno pomoč državam članicam; zagotavlja operativno 
pomoč državam članicam s posebnimi potrebami ali državam članicam, katerih azilni sistemi so 
posebej obremenjeni; zagotavlja znanstveno in tehnično podporo oblikovanju politike in 
zakonodaje EU na vseh področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na azil. 

Naloge 

– Stalna podpora: podpiranje in izboljševanje skupne kakovosti azilnega procesa s skupnim 
usposabljanjem, skupnim azilnim načrtom in skupnimi informacijami o državi izvora. 

– Posebna podpora: postopki za prikrojeno pomoč, gradnjo zmogljivosti, premestitev, 
posebno podporo in posebno preverjanje kakovosti. 

– Podpora v izrednih razmerah: organizacija solidarnosti z državami članicami s posebnimi 
obremenitvami z zagotavljanjem začasne podpore in pomoči za popravilo ali obnovitev 
azilnega sistema. 

– Podpora za informacije in analize: izmenjava in združevanje informacij in podatkov, analiz 
in ocen: ne le primerjava in izmenjava informacij, temveč tudi skupna analiza trendov in 
skupna ocena. 

– Podpora tretjim državam: podpiranje zunanje razsežnosti, podpiranje partnerstev s tretjimi 
državami za doseganje skupnih rešitev, na primer z gradnjo zmogljivosti in regionalnimi 
programi zaščite ter usklajevanjem ukrepov držav članic o ponovnem naseljevanju. 
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Vodenje Upravni odbor 

Sestava  

Upravni odbor Urada sestavljajo po en član iz vsake države članice razen Danske, dva člana 
Evropske komisije in član UNHCR brez glasovalne pravice. Vsi člani so imenovani na podlagi 
izkušenj, po poklicni dolžnosti in na osnovi visoke stopnje strokovnega znanja na področju azila. 

Hrvaška je do 1. julija 2013, ko je po začetku veljavnosti pristopne pogodbe med EU in Hrvaško 
z dne 9. decembra 2011 postala polnopravna članica Urada, lahko sodelovala na vseh sejah 
upravnega odbora in drugih sejah kot opazovalka.  

Danska, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica lahko sodelujejo na vseh sejah upravnega 
odbora in drugih sejah kot opazovalke. 

Naloge  

Ključne naloge upravnega odbora kot upravnega organa in organa za načrtovanje EASO so 
opredeljene v členu 29 uredbe o ustanovitvi EASO in vključujejo imenovanje izvršnega direktorja 
in sprejetje delovnih programov in letnih poročil ter splošnega proračuna EASO. Upravni odbor je 
v celoti odgovoren, da zagotovi učinkovito izvajanje nalog EASO.  

Izvršni direktor 

Izvršni direktor je neodvisen pri opravljanju svojih nalog in je zakoniti zastopnik Urada ter je med 
drugim odgovoren za upravno poslovanje EASO ter uresničevanje delovnega programa in 
odločitev upravnega odbora. Od 1. februarja 2011 je izvršni direktor EASO dr. Robert K. Visser. 
Njegov mandat traja pet in se lahko enkrat podaljša za največ tri leta. 

Svetovalni forum 

EASO je v skladu s členom 51 uredbe o ustanovitvi EASO vzpostavil svetovalni forum, ki mu 
omogoča tesen dialog z organizacijami civilne družbe in ustreznimi pristojnimi organi. Svetovalni 
forum je mehanizem za izmenjavo informacij in združevanje znanja med EASO, organizacijami 
civilne družbe ter ustreznimi organi s področja azila. V skladu z uredbo o ustanovitvi EASO se 
svetovalni forum sestane vsaj enkrat na leto. Poleg tega ima EASO letni razpored za 
organizacijo svojih posvetovanj o metodologijah in dejavnostih, tj. srečanj strokovnjakov, 
delavnic, seminarjev in spletnih posvetovanj. 

Notranja revizija 

Služba Evropske komisije za notranjo revizijo (IAS). 

Zunanja revizija 

Evropsko računsko sodišče. 

Organ za razrešnico 

Evropski parlament na priporočilo Sveta. 

Viri, ki so bili 
Uradu na voljo v 
letu 2013  

Končni proračun 

12 milijonov EUR  

Število zaposlenih 31. decembra 2013 

Odobrena delovna mesta (začasni uslužbenci): 45. Zasedena delovna mesta: 44. 

Druga delovna mesta (pogodbeni uslužbenci in napoteni nacionalni strokovnjaki): 32. Zasedena 
delovna mesta: 27. 

Skupno število delovnih mest: 77. 

Zasedena delovna mesta: 71 , zaposleni pa opravljajo naslednje naloge: 

– operativne naloge: 43 

– upravne in podporne naloge: 28. 

Proizvodi in 
storitve, 
zagotovljeni v letu 
2013 

Dejavnosti EASO se lahko razvrstijo v pet fokusnih področij: stalna podpora, posebna podpora, 
podpora v izrednih razmerah, podpora z informiranjem in analizami ter podpora tretjim državam. 

Stalna podpora: na področju usposabljanja je Urad organiziral 13 usposabljanj inštruktorjev, 
razvil tri nove module usposabljanja in posodobil šest že obstoječih, razvil dva priročnika za 
usposabljanje in pilotsko kabino za usposabljanje, razvil nov potek učenja, organiziral letni 
didaktični seminar, dve srečanji za usposabljanje za nacionalne kontaktne točke in srečanje z 
referenčno skupino za usposabljanje.  

Delo Urada na področju kakovosti azilnih postopkov in odločitev je zajemalo razvoj matrice 
kakovosti Urada, organizacijo štirih tematskih srečanj o praktičnem sodelovanju in srečanja 
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nacionalnih kontaktnih točk za kakovost.  

Na področju informacij o državi izvora je Urad sprejel pristop za omrežje informacij o državi 
izvora, ustanovil tri posebna omrežja informacij o državi izvora za Sirijo, Somalijo in Pakistan, 
prek skupnega evropskega portala za informacije o državi izvora je objavil 2 108 novih 
dokumentov o informacijah o državi izvora ter organiziral dve srečanji nacionalnih 
administratorjev skupnega portala, dve srečanji strateškega omrežja za informacije o državi 
izvora ter deset delavnic in seminarjev za posamezne države. Poleg tega je Urad pripravil tudi 
primerjalno analizo o Zahodnem Balkanu in usposabljanje o portalu za informacije o državi 
izvora.  

Na področju mladoletnikov brez spremstva je Urad izdal publikacijo z naslovom EASO age 
assessment practice in Europe, organiziral štiri srečanja o praktičnem sodelovanju, letno 
konferenco o mladoletnikih brez spremstva in izvedel raziskavo o iskanju družin.  

Urad je posodobil seznam razpoložljivih jezikov za neposredno prevajanje v državah članicah, 
sodeloval na ustreznih srečanjih agencij na področju pravosodja in notranjih zadev (PNZ) s 
poudarkom na trgovini z ljudmi in okrepil sodelovanje s člani sodišč. 

Posebna podpora: Urad je zagotovil posebno podporo Švedski in Italiji. Za Švedsko je pripravil 
posebno usposabljanje o dveh modulih EASO, za Italijo pa prispeval k izvajanju načrta posebne 
podpore, ki je zajemal 45 podpornih dejavnosti. V okviru desetih podpornih skupin je 25 
strokovnjakov pripravilo šest tematskih delavnic o sistemu Dublin in informacijah o državi izvora, 
okrepilo italijanski sistem za sprejem in zagotovilo usposabljanje za italijansko sodstvo. Urad je 
organiziral tudi dve srečanji o praktičnem sodelovanju na področju premestitev ter sodeloval na 
prvem letnem forumu o premestitvah in v projektni skupini Sredozemlje, pri čemer je bilo Uradu 
namenjenih osem ukrepov. 

Podpora v izrednih razmerah: Urad je zagotovil podporo v izrednih razmerah za Grčijo in 
Bolgarijo, pri čemer je v okviru 25 skupin za azilno podporo delovalo 49 strokovnjakov. Izvajal se 
je projekt EASO-UNHCR za Grčijo o obdelavi nerešenih primerov, v sodelovanju z agencijo 
Frontex pa je na romunski in madžarski meji potekala vaja za izredne razmere. Urad je 
organiziral tri srečanja nacionalnih kontaktnih točk intervencijske skupina za azil. 

Podpora za informacije in analize: Urad je objavil svoje letno poročilo o položaju v zvezi z 
azilom v EU v letu 2012, tri četrtletna poročila o azilu in 12 mesečnih poročil o azilu. Poleg tega 
je razvil drugo fazo sistema zgodnjega obveščanja in pripravljenosti.  

Podpora tretjim državam: Urad je sprejel strategijo za zunanje delovanje, sodeloval v praškem 
procesu ter partnerstvih EU za mobilnost s Tunizijo in Marokom in tudi v dialogu o migracijah, 
mobilnosti in varnosti z Jordanijo. Projekt s temi državami je bil sprejet decembra 2013 v okviru 
Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva. Poleg tega je Urad organiziral tudi dve 
srečanji o praktičnem sodelovanju, in sicer eno o ponovnem naseljevanju in drugo o zunanji 
razsežnosti skupnega evropskega azilnega sistema, ter sodeloval na dveh delavnicah 
instrumenta za tehnično pomoč in izmenjavo informacij.  

Na področju organiziranosti EASO je Urad organiziral štiri srečanja upravnega odbora, sprejel 
tri odločitve upravnega odbora, podpisal delovni sporazum z UNHCR in FRA, organiziral tretje 
srečanje svetovalnega foruma in se o različnih temah posvetoval s civilno družbo. Sprejel je tudi 
svoj večletni delovni program za obdobje 2014–2016. Poleg tega je Evropska komisija v 
letu 2013 ovrednotila učinek praktičnega sodelovanja Urada na področju azila in skupni evropski 
azilni sistem. 

Vir: Priloga, ki jo je posredoval Urad.  
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11: Pri vnaprej vračunanih stroških je šlo za grobo oceno, saj je Urad čakal, da od Urada za vodenje 
in plačevanje posameznih pravic (PMO) dobi potrditev vseh dodatkov, do katerih je bilo upravičeno 
osebje, ki je nastopilo službo leta 2013. Urad trenutno uporablja sistem za sledenje plačam (v obliki 
razpredelnice Excel), s katerim beleži vse dodatke, ki so jih posamezni uslužbenci prejeli ali jih bodo 
prejeli.  
 
12: Zamude pri plačilih Urada so se do poletja 2013 korenito zmanjšale, vendar pa je zaradi 
precejšnjega povečanja obsega dela, povezanega z dejavnostmi ob koncu leta, v zadnjem trimesečju 
leta 2013 ponovno prišlo do zamud pri plačevanju. Da bi znižali stopnjo zamud pri plačilih, so bili 
uvedeni novi postopki, kot so na primer množična plačila. 
 
13: Trenutno se izvaja šest nedokončanih standardov notranje kontrole, ki bodo v celoti zaključeni do 
leta 2014. 
 
14: Urad se strinja, da se je v letu 2013 bistveno izboljšalo njegovo proračunsko upravljanje, še 
naprej pa si bo prizadeval za stalno spremljanje porabe odobrenih proračunskih sredstev. To bo 
prispevalo k višji stopnji njegovega izvrševanja proračuna in k rednemu prenosu odobrenih 
proračunskih sredstev.  
 
Urad je vzpostavil sistem mesečnega spremljanja in beleženja potrjenih proračunskih obveznosti, da 
bi zagotovil pravočasno prenehanje prevzetih obveznosti in omejil prenose sredstev v leto n+1 v 
višini, ki bo potrebna in zadostna za izpolnitev obstoječih pravnih obveznosti. 
 
16: Vprašanja za razgovore in pisne preizkuse so bila pripravljena glede na zahteve za prosto 
delovno mesto, kot je bilo navedeno v razpisu za prosto delovno mesto. Glavni razlog, zakaj 
vprašanja niso bila pripravljena pred predhodnim sestankom, je, ker so želeli zagotovili njihovo 
zaupnost. 
Pri številnih merilih, ki so bistvena za posamezno delovno mesto, kot je na primer sposobnost 
dobrega načrtovanja in reševanja težav, obstaja nevarnost neenake obravnave kandidatov, če jih 
člani izbirne komisije ocenjujejo zgolj na podlagi prijavnega obrazca. Za zagotovitev večje 
preglednosti Urad v posebnem odstavku v razpisu prostega delovnega mesta navede vsa merila, ki 
se bodo ocenjevala na razgovoru. Urad je upošteval tudi pripombe Računskega sodišča in spremenil 
izjavo o navzkrižju interesov za člane izbirnih komisij. Poleg tega je 29. novembra 2013 sprejel 
politiko o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov. 
 
17: Ponderji in mejne vrednosti za povabilo na razgovor so določeni vnaprej pred pregledom prijav. V 
skladu s politiko zaposlovanja Urada znaša mejna vrednost za povabilo na razgovor in uvrstitev na 
rezervni seznam 70 % in velja za vse izbirne postopke. Poleg tega je v zapisnikih izbirnih postopkov 
navedeno tudi, da je mejna vrednost vnaprej določena. 
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