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ĮVADAS 

1. Valetoje įsikūręs Europos prieglobsčio paramos biuras (toliau – Biuras, taip pat 

vadinamas EASO), įsteigtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 439/20101

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA 

. 

Biuro užduotis – padėti įgyvendinti bendrą Europos prieglobsčio sistemą. Jis buvo įsteigtas 

siekiant pagerinti praktinį bendradarbiavimą prieglobsčio klausimais ir padėti valstybėms 

narėms vykdyti savo Europos lygmens ir tarptautinius įsipareigojimus suteikti apsaugą 

žmonėms, kuriems ji yra būtina. EASO yra Europos prieglobsčio srities kompetencijos 

centras. Jis taip pat teikia paramą valstybėms narėms, kurių prieglobsčio ir priėmimo 

sistemoms tenka ypatingas krūvis. 

2. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 

operacijų testavimą ir Biuro priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės priemonių 

įvertinimą. Be to, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama vadovybės 

pareiškimų analizė. 

PATIKINIMO PAREIŠKIMAS 

3. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį Audito Rūmai auditavo: 

a) Biuro metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 

finansinių metų finansinės būklės ataskaitos2 ir biudžeto vykdymo3

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

 ataskaitos; ir 

Vadovybės atsakomybė 

4. Vadovybė yra atsakinga už Biuro metinių finansinių ataskaitų rengimą ir sąžiningą jų pateikimą 

bei atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą4

                                                      

1 OL L 132, 2010 5 29, p. 11. 

: 

2 Balansas ir finansinės veiklos ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita, 
svarbių apskaitos metodų santrauka ir kiti aiškinamieji raštai. 

3 Biudžeto rezultatų ataskaita ir biudžeto rezultatų ataskaitos priedas. 
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a) Su Biuro metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi vadovybės atsakomybė apima vidaus 

kontrolės sistemos, – susijusios su finansinės atskaitomybės, kurioje nėra reikšmingų dėl 

sukčiavimo ar klaidų atsiradusių iškraipymų, parengimu ir sąžiningu pateikimu, – nustatymą, 

taikymą ir priežiūrą; tinkamų apskaitos metodų, remiantis Komisijos apskaitos pareigūno 

patvirtintomis apskaitos taisyklėmis5

b) Su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų valdymo atitiktimi 

susijusi vadovybės atsakomybė apima veiksmingos ir efektyvios vidaus kontrolės sistemos, – 

apimančios pakankamą priežiūrą ir tinkamas priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir 

sukčiavimo bei, prireikus, teismines procedūras, susigrąžinant neteisingai išmokėtas ar 

panaudotas lėšas, – nustatymą, taikymą ir priežiūrą. 

, pasirinkimą ir taikymą; esamomis aplinkybėmis pagrįstų 

apskaitinių įvertinimų atlikimą. Vykdomasis direktorius Biuro metines finansines ataskaitas 

patvirtina po to, kai jo apskaitos pareigūnas jas parengė remdamasis visa turima informacija ir 

pateikė su finansinėmis ataskaitomis susijusį raštą, kuriame, be kita ko, nurodo, kad jis turi 

pakankamą patikinimą, kad jos visais reikšmingais aspektais tikrai ir teisingai atspindi Biuro 

finansinę būklę. 

Auditoriaus atsakomybė 

5. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos Parlamentui ir 

Tarybai6

6. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą 

informaciją finansinėse ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

 metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir 

tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Audito Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC 

tarptautiniais audito standartais ir etikos kodeksais bei INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito 

institucijų standartais. Pagal šiuos standartus reikalaujama, kad Audito Rūmai planuotų ir atliktų 

auditą tokiu būdu, kad būtų gautas pakankamas patikinimas dėl to, ar Biuro metinėse finansinėse 

ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. 

                                                                                                                                                                      
4 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 39 ir 50 straipsniai (OL L 328, 2013 12 7, 

p. 42). 

5 Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės yra pagrįstos Tarptautinės 
buhalterių federacijos paskelbtais Tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais (TVSAS) 
arba, prireikus, – Tarptautinės apskaitos standartų valdybos paskelbtais Tarptautiniais apskaitos 
standartais (TAS) / Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). 

6 Reglamento (ES) Nr. 1271/2013 107 straipsnis. 
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Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių 

finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų reikšmingos neatitikties Europos 

Sąjungos teisės aktų reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos rizikos vertinimus, auditorius 

atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir sąžiningu jų 

pateikimu, taip pat į operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir kontrolės 

sistemas, ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. Atliekant auditą taip pat 

įvertintas apskaitos metodų tinkamumas, apskaitinių įverčių pagrįstumas ir bendras finansinių 

ataskaitų pateikimas. Rengiant šią ataskaitą ir patikinimo pareiškimą Audito Rūmai turi atsižvelgti į su 

Biuro metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusį nepriklausomo išorės auditoriaus darbą pagal ES 

Finansinio reglamento 208 straipsnio 4 dalį7

7. Audito Rūmų manymu, jų patikinimo pareiškimui pagrįsti yra gauta pakankamai tinkamų audito 

įrodymų. 

. 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

8. Audito Rūmų nuomone, Biuro metinėse finansinėse ataskaitose jo finansinė būklė 2014 m. 

gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų 

rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jo finansinis 

reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. 

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

9. Audito Rūmų nuomone, Biuro 2014 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpio metinėse 

finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos. 

10. Toliau pateiktos pastabos šių Audito Rūmų nuomonių nekeičia. 

PASTABOS DĖL OPERACIJŲ TEISĖTUMO IR TVARKINGUMO 

11. Biuras savo 2014 m. biudžeto valdymo sistemoje (ABAC) perkėlė apie 1,3 milijono eurų 

biudžeto asignavimų, dėl kurių nebuvo prisiimti teisiniai įsipareigojimai. Tai prieštarauja 

Finansiniam reglamentui. Po Audito Rūmų audito Biuras nusprendė pataisyti šiuos 

netvarkingus perkėlimus ir tai atsispindi jo 2014 m. galutinėse finansinėse ataskaitose. 
                                                      

7 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL 298, 2012 10 26, 
p. 1). 
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Tačiau kadangi 2014 m. finansinis laikotarpis jau buvo užbaigtas, pataisymas sistemoje 

nebuvo įmanomas ir jis turi būti atliktas 2015 m. finansiniu laikotarpiu. 

PASTABOS DĖL VIDAUS KONTROLĖS 

12. Biuras atliko 1 062 (28,6 %) mokėjimus nesilaikydamas Finansiniame reglamente 

nustatytų terminų. Mokėjimų vėlavimo vidurkis buvo 24 dienos. 

PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO 

13. Iš visos iš 2013 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų 689 875 eurų sumos 146 417 eurų 

(21,2 %) 2014 m. buvo panaikinti (2013 m.: 16,5 %). Tai rodo, kad buvo trūkumų planuojant 

Biuro biudžetą, o tai prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui. Panaikinimai yra 

daugiausia susiję su laikinomis paslaugomis ir darbuotojų mokymo kursais bei 

administracinės pagalbos ir vertimo išlaidomis. 

14. Biuras įvykdė tik 12,4 milijono eurų įsipareigojimų asignavimų, t. y. 84,7 % patvirtinto 

biudžeto (2013 m.: 10,5 milijono eurų, t. y. 87,3 %). Į 2015 m. perkeltų II antraštinės dalies 

įsipareigojimų asignavimų (administracinės išlaidos) lygis buvo didelis ir sudarė apie 

608 848 eurus, t. y. 27,9 % (2013 m.: 540 269 eurus, t. y. 30,7 %). Jis visų pirma buvo susijęs 

su 2014 m. suteiktomis konsultacijų ir IT konsultavimo paslaugomis, dėl kurių dar nebuvo 

pateiktos sąskaitos faktūros, arba kurios dar turėjo būti suteiktos 2015 m. 

KITOS PASTABOS 

15. Biuro personalo kaita yra didelė: 2014 m. iš darbo Biure išėjo 14 darbuotojų, įskaitant 

keturis pagrindinėse pareigybėse. Dėl šios didelės personalo kaitos iškyla reikšminga rizika 

metinėje ir daugiametėje darbo programoje nustatytų tikslų vykdymui. 

16. Remiantis vykdomojo direktoriaus sprendimu, kompensuojant išlaidas EASO 

organizuojamų susitikimų dalyviams, jie priskiriami vienai iš trijų (A, B arba C) kategorijų. 

Visos 2014 m. kompensacijos susitikimų dalyviams iš viso sudarė 997 506 eurus. „A“ 

kategorijos dalyviai, kurie yra laikomi konkrečias pareigas susitikimuose atliekančiais 

dalyviais, gauna nustatyto dydžio kompensaciją už kelionę ir dienpinigius, o „B“ kategorijos 

dalyviai gauna nustatyto dydžio kompensaciją tik už kelionės išlaidas. „C“ kategorijos 
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dalyviams kompensacija nėra skiriama. „A“ kategorijos kompensacijų gavėjams priskiriamų 

dalyvių skaičius padidėjo nuo 61 % 2013 m. iki 69 % 2014 m. Nėra dokumentų, kurie pagrįstų 

dalyvių priskyrimą šioms trims kategorijoms.  

ATSIŽVELGIMAS Į ANKSTESNIŲ METŲ PASTABAS 

17. Taisomųjų veiksmų, atsižvelgiant į Audito Rūmų ankstesnių metų pastabas, apžvalga 

pateikta I priede

 

. 

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Milan Martin CVIKL, 

2015 m. rugsėjo 8 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

 Audito Rūmų vardu 

 

 Pirmininkas 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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I priedas 

Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastaba 
Taisomojo veiksmo būklė 

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / 
n.d.) 

2012 Dešimt iš 16 vidaus kontrolės standartų dar nebuvo visiškai įgyvendinti. Vykdomas 

2012 

Yra galimybių pagerinti įdarbinimo procedūrų skaidrumą: nebuvo įrodymų, kad prieš paraiškų 
nagrinėjimą buvo nustatyti svoriniai koeficientai ir minimalūs balai, kuriuos kandidatai turėjo gauti, 
kad būtų pakviesti į pokalbį arba įtraukti į rezervo sąrašą, arba kad prieš paraiškų nagrinėjimą buvo 
nustatyti interviu ir testų raštu klausimai. 

Neįvykdytas 

2013 Tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, nebuvo pateiktas pagrindas kaupiamoms lėšoms, 
sudariusioms 40 000 eurų, susijusių su išlaidomis ir išmokomis 2013 m. įdarbintiems darbuotojams. N. d. 

2013 Iš visų mokėjimų 446 (18 %) buvo atlikti nesilaikant Finansiniame reglamente nustatytų terminų. 
Mokėjimų vėlavimo vidurkis buvo 21 diena. Neįvykdytas 

2013 Šeši iš 16 vidaus kontrolės standartų dar nebuvo visiškai įgyvendinti. Vykdomas 

2013 

Biuras pervertino savo biudžeto 2013 m. poreikius 13 % (2012 m.: 32 %) ir buvo įsipareigota tik dėl 
10,4 milijono eurų iš 12 milijonų eurų biudžeto. Perkelti asignavimai sudarė 2,5 milijono eurų arba 
24 % (2012 m.: 65 %) visų įsipareigotų asignavimų, iš kurių 337 031 euras nebuvo teisiškai 
įsipareigotas. Nepaisant to, kad biudžeto planavimą galima pagerinti, tiek biudžeto reikmių 
pervertinimas, tiek įsipareigotų asignavimų perkėlimai buvo daug mažesni nei praėjusiais metais. 

N. d. 
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Metai Audito Rūmų pastaba 
Taisomojo veiksmo būklė 

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / 
n.d.) 

2013 

Įsipareigotų asignavimų perkėlimai daugiausia susiję su II antraštine dalimi (kitos administracinės 
išlaidos) – 540 269 eurai, arba 31 % įsipareigotų asignavimų, ir su III antraštine dalimi (veiklos 
išlaidos) – 1 841 798 eurai (45 % įsipareigotų asignavimų). Jie yra daugiausia susiję su metų 
pabaigoje dar negautomis ir / arba neapmokėtomis sąskaitomis faktūromis bei su atitinkamomis 
dar nesuteiktomis paslaugomis. 

N. d. 

2013 

Yra galimybių pagerinti įdarbinimo procedūrų skaidrumą: interviu ir testų raštu klausimai buvo 
parengti po paraiškų nagrinėjimo, o dėl to didėja rizika, kad atskiros paraiškos darys įtaką 
klausimams; atrankos komisijos ne visada skyrė balus pagal kiekvieną skelbime apie darbo vietą 
nurodytą kriterijų; komisijos narių pasirašomame interesų konflikto pareiškime yra laikoma, kad tik 
asmeniniai ryšiai gali sukelti interesų konfliktą, ir yra taikoma aiški išimtis profesiniams ryšiams; 
vienos konkrečios įdarbinimo procedūros atveju buvo nustatytas neatitikimas tarp vieno skelbime 
apie darbo vietą tinkamumo kriterijaus ir atitinkamo atrankos kriterijaus, susijusio su pagrįstos 
profesinės patirties metų skaičiumi. 

Vykdomas 
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II priedas 

Europos prieglobsčio paramos biuras, EASO  

(Valetos uostas, Malta) 

Kompetencija ir veikla 

Sutartyje 
numatytos 
Sąjungos 
kompetencijos 
sritys  
(Europos 
Sąjungos 
sutarties 
3 straipsnis ir 
Sutarties dėl 
Europos 
Sąjungos 
veikimo 67, 78 ir 
80 straipsniai) 

Sąjunga savo piliečiams siūlo vidaus sienų neturinčią laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, kurioje laisvas asmenų judėjimas užtikrinamas kartu taikant 
atitinkamas išorės sienų kontrolės, prieglobsčio suteikimo, imigracijos ir 
nusikalstamumo prevencijos bei kovos su juo priemones. 
Sąjunga kuria bendrą prieglobsčio, papildomos apsaugos ir laikinos apsaugos 
politiką trečiosios šalies piliečiams, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, 
siekdama siūlyti atitinkamą statusą ir užtikrinti, kad nebūtų pažeistas 
negrąžinimo principas. Ši politika privalo neprieštarauti 1951 m. liepos 28 d. 
Ženevos konvencijai ir 1967 m. sausio 31 d. Protokolui dėl pabėgėlių statuso bei 
kitoms atitinkamoms sutartims. 
Šiam tikslui turėtų būti patvirtintos bendros Europos prieglobsčio sistemos 
priemonės, kurias sudaro: visoje Sąjungoje galiojantis vienodas prieglobsčio 
statusas trečiųjų šalių piliečiams; vienodas papildomos apsaugos statusas 
trečiųjų šalių piliečiams, kuriems, negavus Europos prieglobsčio, reikia 
tarptautinės apsaugos; bendra laikinos apsaugos sistema perkeltiesiems 
asmenims masinio antplūdžio atveju; vienodo prieglobsčio statuso arba 
papildomos apsaugos statuso suteikimo ir atėmimo bendros procedūros; 
kriterijai ir mechanizmai, kuriais nustatoma, kuri valstybė narė yra atsakinga už 
prašymo suteikti prieglobstį arba papildomą apsaugą išnagrinėjimą; prieglobsčio 
arba papildomos apsaugos prašytojų priėmimo sąlygų reikalavimai; partnerystė ir 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, siekiant valdyti prieglobsčio, 
papildomos arba laikinos apsaugos prašančių žmonių antplūdžius. 
Vienoje arba keliose valstybėse narėse dėl staigaus trečiųjų šalių piliečių 
antplūdžio susidarius nepaprastajai padėčiai, gali būti patvirtintos laikinosios 
priemonės atitinkamos valstybės narės ar kelių valstybių narių labui. 
Sąjungos prieglobsčio politikai ir jos įgyvendinimui taikomas solidarumo ir 
teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių principas, įskaitant jo 
finansinius padarinius. 

Biuro 
kompetencijos 
sritys 
(Europos 
Parlamento ir 
Tarybos 
reglamentas 
(ES) 
Nr. 439/2010 
dėl Europos 
prieglobsčio 
paramos biuro 

Tikslai 
EASO prisideda prie bendros Europos prieglobsčio sistemos įsteigimo. EASO 
tikslas yra sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių praktiniam 
bendradarbiavimui įvairiais prieglobsčio klausimais, kaip antai: teikti veiksmingą 
operatyvinę paramą konkrečius poreikius turinčioms valstybėms narėms ar 
ypatingą spaudimą savo prieglobsčio sistemoms patiriančioms valstybėms 
narėms; teikti mokslinę ir techninę paramą ES politikos formavimui ir teisėkūrai 
visose tiesioginį arba netiesioginį poveikį prieglobsčiui darančiose srityse. 
Užduotys 
– Nuolatinė parama: remti ir skatinti bendrą prieglobsčio proceso kokybę 

pasitelkiant bendrus mokymo kursus, bendras mokymo programas ir bendrą 
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įsteigimo) informaciją apie kilmės šalis. 
– Specialioji parama: specialiai parengta pagalba, gebėjimų stiprinimas, 

perkėlimas, specialioji parama ir specialūs kokybės kontrolės procesai. 
– Nepaprastųjų padėčių parama: remti valstybių narių, kurios susiduria su 

ypatingu krūviu, solidarumą suteikiant laikiną paramą ir pagalbą, skirtą 
pataisyti ir atstatyti prieglobsčio sistemą. 

– Informacijos ir analizės parama: dalintis informacija ir duomenimis bei juos 
sujungti, analizuoti ir vertinti: ne tik informacijos lyginimas ir dalijimasis ja, 
bet ir bendra tendencijų analizė ir bendras vertinimas. 

– Parama trečiosioms šalims: remti išorės dimensiją, remti partnerystę su 
trečiosiomis šalimis, siekiant pasiekti bendrų sprendimų, pavyzdžiui, 
stiprinant gebėjimus ir vykdant regioninės apsaugos programas, bei 
koordinuojant valstybių narių vykdomus perkėlimo veiksmus. 

Valdymas Administracinė valdyba 
Sudėtis 
EASO administracinę valdybą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės 
narės, išskyrus Daniją, du Europos Komisijos skirti atstovai ir vienas balsavimo 
teisės neturintis JTVPRK atstovas. Visi nariai skiriami atsižvelgiant į jų patirtį, 
profesines pareigas ir aukšto lygio kompetenciją prieglobsčio srityje. 
Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija kviečiamos dalyvauti 
visuose Administracinės valdybos ir kituose svarbiuose posėdžiuose kaip 
stebėtojos. 
Užduotys 
Pagrindinės Administracinės valdybos, kaip EASO valdymo ir planavimo organo, 
funkcijos yra nustatytos EASO reglamento 29 straipsnyje ir apima vykdomojo 
direktoriaus skyrimą ir EASO darbo programų ir metinių ataskaitų bei EASO 
bendrojo biudžeto priėmimą. Ji bendrai atsakinga už tai, kad EASO veiksmingai 
atliktų savo pareigas.  
Vykdomasis direktorius 
Nepriklausomai savo funkcijas vykdantis vykdomasis direktorius yra teisinis Biuro 
atstovas ir be kitų dalykų yra atsakingas už administracinį EASO valdymą ir už 
darbo programos bei Administracinės valdybos sprendimų įgyvendinimą. EASO 
vykdomasis direktorius dr. Robert K. Visser savo pareigas pradėjo eiti 2011 m. 
vasario 1 d. Jo kadencija yra penkeri metai ir jis gali būti vieną kartą skiriamas 
kitai trejų metų kadencijai. 
Konsultacinis forumas 
Pagal EASO reglamento 51 straipsnį EASO įdiegė konsultacinį forumą. 
Konsultacinis forumas leidžia EASO vesti glaudų dialogą su pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir svarbiomis kompetentingomis institucijomis. Konsultacinis 
forumas yra EASO, pilietinės visuomenės organizacijų ir svarbių prieglobsčio 
srityje veikiančių įstaigų keitimosi informacija ir žinių kaupimo priemonė. Pagal 
EASO reglamentą konsultacinio forumo plenariniai posėdžiai vykstą bent kartą 
per metus. Be to, EASO turi metinę konsultacijų darbotvarkę, skirtą organizuoti 
jo įvairias konsultacijų priemones ir veiklą, t. y. ekspertų posėdžius, praktinio 
darbo seminarus, seminarus ir konsultavimą internete. 
Vidaus auditas 
Europos Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT). 
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Išorės auditas 
Europos Audito Rūmai. 
Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija 
Europos Parlamentas, veikiantis rekomendavus Tarybai. 

2014 m. 
(2013 m.) Biurui 
skirti ištekliai 

Galutinis biudžetas 
15 663 975 eurai (12 milijonų eurų) 
Darbuotojų skaičius 2014 m. gruodžio 31 d. 
Patvirtintos darbo vietos (laikinieji darbuotojai): 51 (45). Užimtos darbo vietos: 
48 (44) 
Kitos darbo vietos (sutartininkai ir komandiruoti nacionaliniai ekspertai1): 33 (32). 
Užimtos darbo vietos: 31 (27) 
Iš viso darbo vietų: 84 (77) 
Užimtų darbo vietų: 792 (71), iš kurių užsiima: 
– pagrindine veikla: 45 (43) 
– administracine ir pagalbine veikla: 34 (28) 

2014 m. veiklos 
rezultatai ir 
suteiktos 
paslaugos 

EASO veikla gali būti dalijama į penkias tikslines sritis: nuolatinę paramą, 
specialiąją paramą, nepaprastųjų padėčių paramą, informacijos ir analizės 
paramą ir paramą trečiosioms šalims. 
Nuolatinė parama: Dėl mokymo, EASO įvykdė 13 mokymo sesijų dėstytojams, 3 
regioninius mokymo renginius, parengė 1 naują mokymo modulį ir atnaujino 4 
jau egzistuojančius modulius, parengė 2 mokymo vadovus ir 1 metinę mokymo 
ataskaitą, paremtą mokymo valdymo punktu, organizavo metinį didaktikos 
seminarą, 1 mokymo renginį, skirtą nacionaliniams ryšių palaikymo punktams, ir 
pradėjo EASO mokymo sistemos sertifikavimo procesą. 
Su prieglobsčio procesais ir sprendimais susijęs EASO darbas apėmė galimybių 
pasinaudoti procedūromis teminę analizę, asmenų, kurie turi ypatingų poreikių ir 
kuriems reikalingos specialios procedūros, nustatymą, leidinio, skirto asmeninio 
interviu kokybės priemonei, parengimą, 3 teminių posėdžių organizavimą, 8 
darbo grupių posėdžius ir kokybei skirtas nacionalinių ryšių palaikymo punktų 
posėdį. Be to, EASO sustiprino savo bendradarbiavimą su teismų ir 
administracinių tribunolų nariais, organizuodama metinę konferenciją ir 3 
ekspertų posėdžius ir parengdama praktinę priemonę dėl Kvalifikacijos 
direktyvos 15 straipsnio c punkto. Prekybos žmonėmis srityje nuo 2012 m. spalio 
mėn. iki 2014 m. spalio mėn. EASO koordinavo ataskaitą „Bendra veikla“, kurią 
parengė teisingumo ir vidaus reikalų agentūros, siekdamos spręsti TVR 
klausimus, ir organizavo 1 ekspertų posėdį. 
EASO organizavo praktinio bendradarbiavimo konferenciją, skirtą beglobiams 
nepilnamečiams, ir 4 teminius posėdžius; pradėtas ataskaitos apie šeimų 
atsekimą skelbimo procesas ir leidinio „EASO amžiaus nustatymo praktika 
Europoje“ vertinimas. 
Dėl su kilmės šalimi (KŠ) susijusios informacijos, EASO toliau plėtojo KŠ skirtą 
portalą, kuris aptarnavo 580 aktyvių vartotojų, parengė 4 naujus KŠ tinklus, 
skirtus Iranui, Irakui, Rusijai ir Afganistanui, organizavo 2 posėdžius, 4 mokymo 
renginius nacionaliniams bendro portalo administratoriams, 2 strateginio KŠ 
tinklo posėdžius ir 13 konkrečioms šalims skirtų darbinių ir bendrųjų seminarų. 
Be to, EASO parengė 2 KŠ ataskaitas (apie Somalį ir Čečėniją) ir leidinį „KŠ tyrimui 
internete skirtos priemonės ir naudingi patarimai“. 
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Specialioji parama: specialioji parama buvo teikiama Italijai, užbaigiant 
specialiosios paramos planą, kuris buvo pradėtas vykdyti 2013 m., ir nuo 2014 m. 
birželio mėn. Kiprui. EASO organizavo 6 bandomuosius projektus, skirtus 
bendram prieglobsčio prašymų tvarkymui, ir 6 praktinio bendradarbiavimo 
posėdžius dėl priemonių, skirtų paramos teikimui, nenumatytų atvejų 
planavimui, gyventojų vidaus perkėlimui ir priėmimui. EASO dalyvavo metiniame 
gyventojų išorės ir vidaus perkėlimo forume ir buvo užbaigta išorės perkėlimo 
ciklų valstybėse narėse analizė. Be to, EASO, bendradarbiaudamas su kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, įgyvendino 8 veiksmus kaip Viduržemio jūros 
regiono specialiosios paskirties grupės dalyvis. 
Nepaprastųjų padėčių parama: EASO teikė nepaprastųjų padėčių paramą 
Graikijai ir Bulgarijai, užbaigdamas atitinkamų veiklos planų įgyvendinimą. EASO 
organizavo 2 prieglobsčio pagalbos rezervo nacionalinių ryšių palaikymo punktų 
posėdžius. 
Informacijos ir analizės parama: EASO paskelbė savo metinę ataskaitą dėl 
prieglobsčio padėties Europos Sąjungoje 2013 m., prie kurios prisidėjo apie 40 
suinteresuotųjų šalių. Be to, EASO parengė 3 ketvirtines prieglobsčio ataskaitas, 
12 mėnesinių prieglobsčio ataskaitų ir 7 ad hoc ataskaitas. Be to, EASO 
organizavo 2 susitikimus su Statistikos teikimo grupe, visiškai įgyvendino 
ankstyvojo perspėjimo ir pasirengimo sistemos II etapą ir parengė pasiūlymą dėl 
jos III etapo.  
Parama trečiosioms šalims: EASO pradėjo savo EASO išorės dimensijos 
strategijos įgyvendinimą, visų pirma įgyvendindamas su Jordanija, Tunisu ir 
Maroku susijusį projektą pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę 
(ENPI). EASO įsteigė išorės dimensijos tinklą ir organizavo 2 praktinio 
bendradarbiavimo susirinkimus ir išvertė į arabų k. EASO mokymo modulį. 
EASO veiklos organizavimo ir bendradarbiavimo su suinteresuotosiomis šalimis 
srityje EASO surengė 3 Administracinės valdybos posėdžius, priėmė tris 
Administracinės valdybos sprendimus, pasirašė darbinį susitarimą su eu-LISA, 
surengė savo ketvirtą konsultacinio forumo posėdį ir įvairiais klausimais 
konsultavosi su pilietine visuomene. 2014 m. EASO pirmininkavo TVR agentūrų 
tinklui, kuriame EASO organizavo 3 ryšių palaikymo grupės posėdžius ir TVR 
agentūrų vadovų posėdį. Ne mažiau svarbu tai, kad EASO sustiprino savo vidaus 
ir išorės ryšius: buvo priimta ryšių strategija, reguliariai skelbiami pranešimai 
spaudai ir naujienų biuleteniai, organizuota informacinė diena valstybėse narėse 
ir Europos Parlamente.  
2014 m. buvo pradėtas vykdyti EASO išorės vertinimas. 

1 2014 12 31, patvirtintų KNE darbo vietų skaičius sumažėjo nuo 14 iki 12. 
2 Įskaitant pasiūlymus dėl darbo, kurie buvo pateikti iki 2014 12 31. 
Šaltinis: Biuro pateiktas priedas.  
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11. Kaip nurodė Audito Rūmai, Biuras padarė reikiamas pataisas 2015 m. galutinio 

laikotarpio biudžeto valdymo sistemoje. 

12. EASO pripažįsta, kad vėluojančių mokėjimų procentinė dalis yra per didelė ir stengiasi 

pašalinti  pagrindines šios situacijos priežastis. Antrojo 2015 m. pusėje bus įdiegtos specialios 

priemonės, kad iki finansinių metų pabaigos iš esmės sumažėtų vėluojančių mokėjimų  

skaičius. 

13-14 Siekdamas pagerinti savo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo procesą bei sumažinti 

neproporcingai didelį perkėlimų skaičių finansinių metų pabaigoje, EASO savo metinį 

biudžetą peržiūrės ne rečiau kaip du kartus per metus pradedant nuo antrojo 2015 m. 

ketvirčio. Be to, 2015 m. birželio mėn. EASO įvedė naują mėnesinės biudžeto būklės 

ataskaitos formatą, kuris pateikia kryptingą biudžeto vykdymui įtakos turinčių veiksnių 

analizę ir leidimus išduodantiems pareigūnams pasiūlo savalaikių korekcinių veiksmų. 

Pagaliau, trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirtį suplanuota surengti vidinius praktinius seminarus apie 

biudžeto vykdymą ir finansų valdymą ir jų metu taip pat bus atkreiptas dėmesys į biudžeto 

vykdymą. Derindamas šias priemones, EASO tikisi pasiekti daug geresnių rezultatų vykdant 

2015 m. biudžetą. 

15. EASO įdarbino pakaitinius darbuotojus vietoj darbuotojų, kurie pernai išėjo iš darbo ir 

todėl visos darbo vietos yra užimtos arba šiuo metu yra vykdomos įdarbinimo procedūros. 

Personalas yra vertingiausias Biuro turtas ir bus imtasi šį požiūrį palaikančių veiksmų 

žmogiškųjų išteklių srityje.  

16. EASO atsižvelgia į šias pastabas ir užtikrins, kad siunčiamuose pakvietimo laiškuose būtų 

aiškiau nurodyta taikoma kompensavimo kategorija. 

Kaip nurodyta patvirtinamuosiuose dokumentuose ir metinėje veiklos programoje, EASO 

veikloje dalyvauja ir prie jos prisideda labai aukštos kompetencijos veikėjai, todėl dažnas A 

kategorijos dalyvių kvietimas yra logiška tokių reikalavimų pasekmė.  
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