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IEVADS 

1. Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (turpmāk tekstā – “Birojs”, arī “EASO”), kurš atrodas 

Valetā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 439/20101

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA 

. Biroja 

uzdevums ir atbalstīt kopējo Eiropas patvēruma sistēmu. Tas tika izveidots ar mērķi stiprināt 

praktisko sadarbību patvēruma jomā un palīdzēt dalībvalstīm pildīt to Eiropas līmeņa un 

starptautiskos pienākumus – aizsargāt cilvēkus, kuriem tas ir vajadzīgs. EASO darbojas kā 

zināšanu centrs patvēruma jomā. Tas arī sniedz atbalstu dalībvalstīm, kuru patvēruma un 

uzņemšanas sistēmas ir īpaši noslogotas. 

2. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 

pārbaudes un Biroja pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu 

novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu 

analīze. 

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA 

3. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu Palāta revidēja 

a) Biroja gada pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus2 un budžeta izpildes pārskatus3

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

 par 

2014. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

Vadības atbildība 

4. Vadība ir atbildīga par Biroja gada pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī par 

pakārtoto darījumu likumību un pareizību4

                                                      

1 OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp. 

. 

2 Finanšu pārskatos ietilpst bilance, finanšu darbības rezultātu pārskats, naudas plūsmas tabula, 
pārskats par neto aktīvu pārmaiņām un kopsavilkums par svarīgākajām grāmatvedības 
metodēm un citi paskaidrojumi. 

3 Tajos ietilpst budžeta izlietojuma pārskats un budžeta izlietojuma pārskata pielikums. 
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a) Vadības atbildība saistībā ar Biroja gada pārskatiem ietver tādas iekšējās kontroles sistēmas 

izveidi, ieviešanu un uzturēšanu, kas ļauj sagatavot un patiesi izklāstīt finanšu pārskatus, kuros 

krāpšanas vai kļūdas dēļ nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas; izraudzīties un izmantot 

piemērotas grāmatvedības metodes, pamatojoties uz grāmatvedības noteikumiem, ko pieņēmis 

Komisijas grāmatvedis5

b) Vadības atbildība saistībā ar pakārtoto darījumu likumību un pareizību un atbilstību pareizas 

finanšu pārvaldības principam nozīmē izveidot, ieviest un uzturēt efektīvu un lietderīgu iekšējās 

kontroles sistēmu, ietverot pienācīgu pārraudzību un piemērotus pasākumus pārkāpumu un 

krāpšanas novēršanai, kā arī, ja vajadzīgs, tiesvedību nepareizi izmaksāto vai izlietoto līdzekļu 

atgūšanai. 

; veikt konkrētajiem apstākļiem atbilstošas grāmatvedības aplēses. 

Izpilddirektors apstiprina Biroja gada pārskatus pēc tam, kad Biroja grāmatvedis tos ir 

sagatavojis, izmantojot visu pieejamo informāciju, un tiem pievienojis paskaidrojumu, kurā cita 

starpā ir apliecinājis pamatotu pārliecību par to, ka pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz 

skaidru un patiesu priekšstatu par Biroja finanšu stāvokli. 

Revidenta atbildība 

5. Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, Eiropas Parlamentam un Padomei6

6. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām 

summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Izraudzītās 

procedūras ir atkarīgas no revidenta profesionālā sprieduma, kurš balstās uz novērtējumu par risku, 

 

sagatavot deklarāciju par gada pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

Palāta veic revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem revīzijas 

standartiem un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu 

standartiem. Šie standarti uzliek Palātai pienākumu plānot un veikt revīziju tā, lai gūtu pamatotu 

pārliecību, ka Biroja gada pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie 

darījumi ir likumīgi un pareizi. 

                                                                                                                                                                      
4 Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.), 39. un 50. pants. 

5 Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi balstās uz Starptautiskās Grāmatvežu 
federācijas pieņemtajiem starptautiskajiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem (IPSAS) 
vai, ja nepieciešams, uz Starptautisko grāmatvedības standartu padomes izdotajiem 
starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (IAS) / starptautiskajiem finanšu pārskatu 
sagatavošanas standartiem (IFRS). 

6 Regula (ES) Nr. 1271/2013, 107. pants. 
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ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar 

pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Novērtējot 

minēto risku, revidents ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu 

sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī pārraudzības un kontroles sistēmas, kas ieviestas pakārtoto 

darījumu likumības un pareizības nodrošināšanai, un pēc tam izstrādā konkrētajiem apstākļiem 

atbilstošas revīzijas procedūras. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību 

un aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu. Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības 

deklarāciju, Palātai ir jāņem vērā neatkarīga ārējā revidenta veiktais revīzijas darbs saistībā ar Biroja 

pārskatiem, kā paredzēts ES Finanšu regulas 208. panta 4. punktā7

7. Palāta uzskata, ka revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai pamatotu tās ticamības 

deklarāciju. 

. 

Atzinums par pārskatu ticamību 

8. Palāta uzskata, ka Biroja gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Biroja finanšu 

stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā 

noslēgtajā gadā, kā to nosaka Biroja finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie 

grāmatvedības noteikumi. 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību 

9. Palāta uzskata, ka Biroja gada pārskatiem pakārtotie darījumi laikposmā no 2014. gada 

1. janvāra līdz 31. decembrim visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

10. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajiem atzinumiem. 

KOMENTĀRI PAR DARĪJUMU LIKUMĪBU UN PAREIZĪBU 

11. Birojs savā budžeta pārvaldības sistēmā (ABAC) 2014. gadā pārnesa budžeta saistību 

apropriācijas aptuveni 1,3 miljonu EUR vērtībā bez attiecīgām juridiskām saistībām. Tas ir 

pretrunā Finanšu regulai. Pēc Palātas revīzijas Birojs nolēma labot nepareizos pārnesumus, 

un šī korekcija ir atspoguļota tā galīgajos pārskatos par 2014. gadu. Tomēr, tā kā 2014. gada 

                                                      

7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 
1. lpp.). 
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finanšu periods jau bija slēgts, korekciju nebija iespējams ievadīt sistēmā, un tas jāizdara 

2015. gada finanšu periodā. 

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM 

12. Birojs veica 1 062 (28,6 %) maksājumus pēc Finanšu regulā noteiktajiem termiņiem. 

Vidējais maksājumu kavējumu ilgums bija 24 dienas. 

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU 

13. No 689 875 EUR nediferencēto apropriāciju, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras 

pārnesa no 2013. gada, 2014. gadā anulēja 146 417 EUR (21,2 %) (2013. gadā: 16,5 %). Tas 

liecina par nepilnībām Biroja budžeta plānošanā un ir pretrunā budžeta gada pārskata 

principam. Anulēšana ir saistīta galvenokārt ar pagaidu pakalpojumiem un personāla mācību 

kursiem, kā arī ar administratīvā atbalsta pakalpojumiem un tulkošanas izmaksām. 

14. Birojs īstenoja saistību apropriācijas par tikai 12,4 miljoniem EUR, t. i., 84,7 % no 

apstiprinātā budžeta (2013. gadā – par 10,5 miljoniem EUR, t. i., 87,3 %). Uz 2015. gadu 

pārnesto saistību apropriāciju līmenis II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija augsts – 

aptuveni 608 848 EUR, t. i., 27,9 % (2013. gadā – 540 269 EUR, t. i., 30,7 %) – un galvenokārt 

attiecās uz konsultāciju un IT konsultāciju pakalpojumiem, kurus sniedza 2014. gadā, bet par 

kuriem rēķini vēl nebija saņemti, vai arī kuri jāsniedz 2015. gadā. 

CITI KOMENTĀRI 

15. Birojā ir augsta personāla mainība, 2014. gadā no darba birojā aizgāja 14 darbinieki, 

tostarp četri vadošie darbinieki. Šī augstā mainība ievērojami apdraud gada darba 

programmā un daudzgadu darba programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

16. Saskaņā ar izpilddirektora lēmumu EASO sanāksmju dalībnieki iedalās trijās kategorijās 

(A, B vai C) izmaksu atlīdzināšanai. 2014. gadā sanāksmju apmeklētājiem atlīdzināja kopā 

997 506 EUR. “A” kategorijas dalībnieki, kuriem sanāksmēs jāuzņemas konkrēti pienākumi, 

saņem atlīdzību par transporta izdevumiem un dienasnaudu pēc vienotas likmes, taču 

“B” kategorijas dalībnieki saņem atlīdzību pēc vienotas likmes tikai par transporta 

izdevumiem. “C” kategorijas dalībnieki nav tiesīgi saņemt nekādu atlīdzību. To dalībnieku 
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īpatsvars, kuri varēja saņemt atlīdzību “A” kategorijā, pieauga no 61 % 2013. gadā līdz 69 % 

2014. gadā. Nav dokumentācijas, kas pamatotu dalībnieku iedalīšanu trijās kategorijās.  

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE 

17. Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri 

formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts I pielikumā

 

. 

Šo ziņojumu 2015. gada 8. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma Revīzijas palātas 

IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Milan Martin CVIKL.  

            Revīzijas palātas vārdā – 

 

    Priekšsēdētājs 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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I pielikums 

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude 

Gads Palātas komentārs 
Koriģējošā pasākuma statuss 

(Ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana 
nav sākta / neattiecas) 

2012 Desmit no 16 iekšējās kontroles standartiem vēl nav pilnībā īstenoti. Ieviešana ir sākta 

2012 

Vajadzētu uzlabot darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību: nav pieradījumu, ka pirms 
pieteikumu izskatīšanas būtu noteikta kritēriju svērtā vērtība un minimālais punktu skaits, kas 
nepieciešams uzaicinājumam uz interviju vai iekļaušanai rezerves sarakstā, vai arī, ka pirms 
pieteikumu izskatīšanas būtu sagatavoti jautājumi intervijām un rakstiskajiem pārbaudījumiem. 

Ieviešana nav sākta 

2013 Revīzijas laikā netika sniegts pamatojums uzkrājumam 40 000 EUR apmērā saistībā ar izdevumiem 
un pabalstiem darbiniekiem, kuri sāka strādāt 2013. gadā. Neattiecas 

2013 No visiem maksājumiem 446 (18 %) veica pēc Finanšu regulā noteiktajiem termiņiem. Vidējais 
maksājumu kavējumu ilgums bija 21 diena. Ieviešana nav sākta 

2013 Seši no 16 iekšējās kontroles standartiem nav pilnībā īstenoti. Ieviešana ir sākta 

2013 

Birojs 2013. gadā bija par augstu novērtējis savas budžeta vajadzības par 13 % (2012. g. – 32 %), un 
no 12 miljonu EUR lielā budžeta saistības bija uzņemtas tikai par 10,4 miljoniem EUR. Pārnesto 
apropriāciju summa bija 2,5 miljoni EUR jeb 24 % no visām tām apropriācijām, par kurām bija 
uzņemtas saistības (2012. g. – 65 %), no šīs summas par 337 031 EUR nebija uzņemtas juridiskas 
saistības. Kaut arī budžeta plānošana joprojām varētu būt labāka, gan budžeta vajadzību pārāk 
augsta novērtēšana, gan to apropriāciju pārnesumi, par kurām bija uzņemtas saistības, bija 
ievērojami zemāki nekā iepriekšējā gadā. 

Neattiecas 
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Gads Palātas komentārs 
Koriģējošā pasākuma statuss 

(Ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana 
nav sākta / neattiecas) 

2013 

To apropriāciju pārnesumi, par kurām bija uzņemtas saistības, galvenokārt attiecas uz II sadaļu “Citi 
administratīvie izdevumi” – 540 269 EUR jeb 31 % no apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības, 
un III sadaļu “Pamatdarbības izdevumi” – 1 841 798 EUR (45 % no apropriācijām, par kurām 
uzņemtas saistības). Galvenokārt šie pārnesumi attiecas uz vēl nesaņemtajiem un/vai gada beigās 
nesamaksātajiem rēķiniem vai vēl nesniegtiem pakalpojumiem. 

Neattiecas 

2013 

Vajadzētu uzlabot darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību: rakstisko pārbaudījumu un 
interviju jautājumi tika sagatavoti pēc pieteikumu izskatīšanas, tas palielina risku, ka individuāli 
pieteikumi ietekmē jautājumus; atlases komisijas ne vienmēr piešķīra punktus visiem paziņojumos 
par vakanci iekļautajiem atlases kritērijiem; atlases komisijas locekļu parakstītajā interešu konflikta 
deklarācijā par iespējamu interešu konfliktu tiek uzskatītas tikai personīgas attiecības, un ir 
nepārprotami izslēgtas profesionālas attiecības; vienā konkrētā darbā pieņemšanas procedūrā tika 
konstatēta neatbilstība starp vienu attiecināmības kritēriju, kas norādīts paziņojumā par vakanci, 
un atbilstošo atlases kritēriju saistībā ar pierādītas profesionālās pieredzes gadu skaitu. 

Ieviešana ir sākta 
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II pielikums 

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs, EASO 

(Valetas osta, Malta) 

Kompetence un darbības 

Savienības 
kompetence 
saskaņā ar 
Līgumu  
(Līguma par 
Eiropas 
Savienību 
3. pants un 
Līguma par 
Eiropas 
Savienības 
darbību 67., 
78. un 
80. pants) 

Savienība piedāvā saviem pilsoņiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpu bez 
iekšējām robežām, kur personu brīva pārvietošanās ir nodrošināta saistībā ar 
piemērotiem pasākumiem, kas attiecas uz ārējo robežu kontroli, patvēruma 
meklētājiem, imigrāciju un noziedzības novēršanu un apkarošanu. 
Savienība īsteno kopēju patvēruma, papildu aizsardzības un pagaidu aizsardzības 
politiku, lai varētu piešķirt attiecīgu statusu jebkuram trešās valsts pilsonim, kurš 
pieprasa starptautisku aizsardzību, un nodrošinātu atbilstību neizraidīšanas 
principam. Šai politikai jābūt saskaņā ar 1951. gada 28. jūlija Ženēvas konvenciju 
par bēgļu statusu un 1967. gada 31. janvāra Protokolu par bēgļu statusu, kā arī ar 
citiem ar to saistītiem līgumiem. 
Šim nolūkam būtu jāpieņem šādi visai Eiropas patvēruma sistēmai kopīgi 
pasākumi: vienots patvēruma statuss trešo valstu pilsoņiem, kas ir derīgs visā 
Savienībā; vienots papildu aizsardzības statuss trešo valstu pilsoņiem, kuriem, 
neiegūstot Eiropas patvērumu, ir nepieciešama starptautiska aizsardzība; kopēja 
pagaidu aizsardzības sistēma pārvietotām personām to liela pieplūduma 
gadījumā; kopīgas procedūras vienota patvēruma vai papildu aizsardzības statusa 
piešķiršanai un atņemšanai; kritēriji un mehānismi, lai noteiktu, kura dalībvalsts 
ir atbildīga par patvēruma vai papildu aizsardzības pieteikuma izskatīšanu; 
standarti attiecībā uz patvēruma vai papildu aizsardzības pieprasītāju 
uzņemšanas nosacījumiem; partnerattiecības un sadarbība ar trešām valstīm 
nolūkā regulēt to cilvēku pieplūdumu, kuri pieprasa patvērumu vai papildu 
aizsardzību, vai pagaidu aizsardzību. 
Ja viena vai vairākas dalībvalstis saskaras ar ārkārtas situāciju, ko raksturo pēkšņs 
trešo valstu pilsoņu pieplūdums, var paredzēt pagaidu pasākumus attiecīgās 
dalībvalsts vai dalībvalstu labā. 
Savienības patvēruma politiku un tās īstenošanu attiecas solidaritātes princips un 
atbildības, tostarp tās finansiālo seku, taisnīga sadalījuma princips dalībvalstu 
starpā. 

Biroja 
kompetence 
(Eiropas 
Parlamenta un 
Padomes 
Regula (ES) 
Nr. 439/2010, ar 
kuru izveido 
Eiropas 
Patvēruma 
atbalsta biroju) 

Mērķi 
EASO palīdz izveidot kopēju Eiropas patvēruma sistēmu. EASO ir atbildīgs par to, 
lai atvieglotu, koordinētu un stiprinātu dalībvalstu praktisko sadarbību daudzajos 
patvēruma jomas aspektos: tas nodrošina praktisku un operatīvu atbalstu 
dalībvalstīm; sniedz operatīvu atbalstu dalībvalstīm, kuru patvēruma sistēmas ir 
īpaši noslogotas; sniedz zinātnisko un tehnisko palīdzību ES politikas veidošanai 
un likumdošanai visās jomās, kurām ir tieša vai netieša ietekme uz patvērumu. 
Uzdevumi 
– Pastāvīgs atbalsts: atbalstīt un veicināt patvēruma procesa vispārējo kvalitāti, 

nodrošinot kopīgas mācības, kopēju apmācību programmu patvēruma jomā 
un kopēju informāciju par izcelsmes valsti. 
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– Īpašs atbalsts: katram atsevišķam gadījumam īpaši pielāgota palīdzība, 
veiktspējas stiprināšana, pārvietošana, īpašs atbalsts un īpaši kvalitātes 
kontroles procesi. 

– Ārkārtas atbalsts: organizēt solidaritātes pasākumus dalībvalstīm, kuras 
saskārušās ar īpašu noslogojumu patvēruma jomā, sniedzot pagaidu atbalstu 
un palīdzību, lai uzlabotu vai atjaunotu patvēruma sistēmu. 

– Atbalsts informācijas un analīzes jomā: dalīties ar informāciju un datiem, 
analīzi un novērtējumu un apvienot tos; un tā nav tikai informācijas 
salīdzināšana un kopēja izmantošana, bet arī kopīgo tendenču analīze un 
kopīgs novērtējums. 

– Trešo valstu atbalsts: atbalsts ārējai dimensijai, atbalsts partnerībai ar trešām 
valstīm, lai panāktu kopīgus risinājumus, piemēram, ar veiktspējas 
stiprināšanas un reģionālās aizsardzības programmām, un dalībvalstu 
pārvietošanas darbību koordinēšana. 

Pārvaldība Valde 
Sastāvs 
EASO Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts, izņemot Dāniju, divi 
Eiropas Komisijas pārstāvji un viens Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā 
komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) pārstāvis bez balsstiesībām. Visus locekļus 
ieceļ, ņemot vērā to pieredzi, profesionālo atbildību un augsta līmeņa 
kompetenci patvēruma jomā. 
Dānija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice ir aicinātas novērotāju statusā 
apmeklēt visas Valdes sanāksmes un citas svarīgas sanāksmes. 
Uzdevumi 
Valdes kā EASO pārvaldības un plānošanas struktūras pamatuzdevumi ir uzskaitīti 
EASO izveides regulas 29. pantā, un starp tiem ir izpilddirektora iecelšana un 
EASO darba programmu, gada ziņojumu un EASO vispārējā budžeta pieņemšana. 
Valde pilnībā atbild par to, lai EASO savus pienākumus pildītu efektīvi.  
Izpilddirektors 
Izpilddirektors, kas savus pienākumus pilda neatkarīgi, ir Biroja juridiskais 
pārstāvis un cita starpā atbild par EASO administratīvo pārvaldību un par darba 
programmas un Valdes lēmumu īstenošanu. EASO izpilddirektors Dr. Robert K. 
Visser stājās amatā 2011. gada 1. februārī. Viņa amata pilnvaras ilgs piecus 
gadus, un šo termiņu var pagarināt vienreiz vēl uz trim gadiem. 
Konsultatīvais forums 
EASO saskaņā ar izveides regulas 51. pantu izveidoja Konsultatīvo forumu. 
Konsultatīvais forums ļauj EASO nodrošināt ciešu dialogu ar pilsoniskās 
sabiedrības iestādēm un attiecīgām kompetentām struktūrām. Konsultatīvais 
forums veido mehānismu informācijas apmaiņai un zināšanu apkopošanai ar 
attiecīgām pilsoniskās sabiedrības iestādēm un attiecīgām kompetentām 
struktūrām, kas darbojas patvēruma politikas jomā. Saskaņā ar EASO izveides 
regulu Konsultatīvais forums satiekas plenārsēdē vismaz reizi gadā. Turklāt 
EASO ir izveidojis ikgadēju konsultāciju kalendāru, lai organizētu dažādās 
konsultācijas metodoloģijas jomā un citus pasākumus, piemēram, ekspertu 
sanāksmes, praktiskus un teorētiskus seminārus un konsultācijas tiešsaistē. 
Iekšējā revīzija 
Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) 
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Ārējā revīzija 
Eiropas Revīzijas palāta 
Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde 
Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma 

Birojam 
pieejamie 
resursi 
2014. gadā 
(2013. g.) 

Galīgais budžets 
15 663 975 EUR (12 miljoni EUR) 
Darbinieku skaits 2014. gada 31. decembrī 
Apstiprinātais amata vietu skaits (pagaidu darbinieki): 51 (45). Aizpildītās amata 
vietas: 48 (44) 
Citas amata vietas (līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti1): 33 (32). 
Aizpildītās amata vietas: 31 (27) 
Kopējais amata vietu skaits: 84 (77) 
Aizpildītās amata vietas: 792 (71), darbinieki norīkoti šādu pienākumu izpildei: 
– pamatdarbībām: 45 (43) 
– administratīviem un atbalsta uzdevumiem: 34 (28) 

Produkti un 
pakalpojumi 
2014. gadā 

EASO darbība iedalāma piecās galvenajās jomās: pastāvīgs atbalsts, īpašs 
atbalsts, ārkārtas atbalsts, atbalsts informācijas un analīzes jomā un trešo valstu 
atbalsts. 
Pastāvīgs atbalsts. Mācību jomā EASO organizēja 13 mācībspēku apmācības 
sesijas, sarīkoja trīs reģionālus mācību pasākumus, izstrādāja vienu jaunu 
apmācības moduli un atjaunināja četrus jau esošos moduļus, izstrādāja divas 
apmācības rokasgrāmatas un vienu gada mācību ziņojumu, kurā sniedza 
informāciju par mācību kabīni, organizēja ikgadējo didaktisko semināru, vienu 
mācību pasākumu par valstu kontaktpunktu sanāksmēm un uzsāka EASO mācību 
sistēmas sertifikācijas procesu. 
EASO darbs saistībā ar patvēruma procesu kvalitāti un lēmumiem ietvēra 
tematisku plānošanu saistībā ar piekļuvi procedūrai, cilvēku ar īpašām 
vajadzībām un īpašo procedūru apzināšanu, publikācijas izstrādi par kvalitātes 
rīku individuālās intervijās, trīs tematisku sanāksmju sarīkošanu, astoņu darba 
grupu sanāksmes un valstu kontaktpunktu sanāksmi par kvalitātes jautājumiem. 
EASO stiprināja ciešāku sadarbību ar tiesu un tribunālu pārstāvjiem, sarīkoja 
gadskārtēju konferenci un trīs ekspertu sanāksmes, kā arī izstrādāja praktisku 
rīku saistībā ar Kvalifikācijas direktīvas 15.c pantu. Cilvēku tirdzniecības jomā 
EASO no 2012. gada oktobra līdz 2014. gada oktobrim koordinēja ziņojumu par 
“kopīgām darbībām”, ko izstrādājušas tieslietu un iekšlietu aģentūras, lai risinātu 
cilvēku tirdzniecības problēmas, un sarīkoja vienu ekspertu sanāksmi. 
Sarīkota EASO praktiskās sadarbības konference par nepavadītiem 
nepilngadīgajiem un četras tematiskās sanāksmes; sākta publikācija par ģimenes 
locekļu meklēšanu un publikācijas “EASO vecuma novērtējuma prakse Eiropā” 
[“EASO age assessment practice in Europe”] izvērtēšana. 
Attiecībā uz informāciju par izcelsmes valsti (COI) EASO turpināja attīstīt COI 
portālu, kuru izmantoja 580 aktīvi lietotāji, izveidoja četrus jaunus COI specifiskos 
tīklus saistībā ar Irānu, Irāku, Krieviju un Afganistānu, sarīkoja divas sanāksmes 
un četrus mācību pasākumus valstu kopīgo portālu administratoriem, divas 
stratēģiskā COI tīkla sanāksmes un 13 darbseminārus un seminārus par konkrētu 
valstu tematikai veltītiem jautājumiem. Turklāt EASO sagatavoja divus 
COI ziņojumus (par Somāliju un Čečeniju) un publikāciju par rīkiem un padomiem 
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saistībā ar COI pētniecību tiešsaistē “Tools and tips for online COI research”. 
Īpašs atbalsts. Īpašs atbalsts tika sniegts Itālijai, tādējādi pabeidzot īpašā atbalsta 
plāna īstenošanu, kura sākās 2013. gadā; sākot ar 2014. gada jūniju, šādu 
atbalstu sniedza Kiprai. EASO organizēja sešus izmēģinājuma projektus par 
patvēruma pieteikumu kopīgu apstrādi un sešas praktiskās sadarbības sanāksmes 
par rīkiem atbalsta sniegšanai, situatīvajai plānošanai, pārvietošanai un 
uzņemšanai. EASO piedalījās gadskārtējā mītnesvietas maiņas un pārvietošanas 
forumā, un tika pabeigta plānošana saistībā ar mītnesvietas maiņas cikliem 
dalībvalstīs. EASO sadarbībā ar citām ieinteresētajām personām arī īstenoja 
astoņus pasākumus Vidusjūras reģiona darba grupas ietvaros. 
Ārkārtas atbalsts. EASO sniedza ārkārtas atbalstu Grieķijai un Bulgārijai, tādējādi 
pabeidzot attiecīgo darbības plānu īstenošanu. EASO sarīkoja divas patvēruma 
reakcijas rezerves valstu kontaktpunktu sanāksmes. 
Atbalsts informācijas un analīzes jomā. EASO publicēja savu gada ziņojumu par 
patvēruma stāvokli Eiropas Savienībā 2013. gadā, tā sagatavošanai ieguldījumu 
sniedza aptuveni 40 ieinteresētās personas. Turklāt EASO izstrādāja trīs 
ceturkšņa patvēruma ziņojumus, 12 ikmēneša patvēruma ziņojumus un septiņus 
ad hoc ziņojumus. EASO sarīkoja arī divas sanāksmes ar Statistikas datu 
sniegšanas grupu (GPS), pilnībā ieviesa Agrīnās brīdināšanas un gatavības 
sistēmas II posmu un sagatavoja priekšlikumu par III posmu.  
Trešo valstu atbalsts. EASO sāka īstenot savu EASO ārējās dimensijas stratēģiju, 
konkrēti, īstenojot Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) 
projektu ar Jordāniju, Tunisiju un Maroku. EASO izveidoja Ārējās dimensijas tīklu 
un sarīkoja divas praktiskās sadarbības sanāksmes, kā arī iztulkoja arābu valodā 
EASO mācību moduli. 
Attiecībā uz Biroja organizāciju un sadarbību ar ieinteresētajām personām 
EASO ir noorganizējis trīs Valdes sēdes, pieņēmis trīs Valdes lēmumus, parakstījis 
darba kārtību ar Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA), sarīkojis sava Konsultatīvā 
foruma ceturto sanāksmi un konsultējis pilsonisko sabiedrību par dažādiem 
jautājumiem. EASO 2014. gadā vadīja tieslietu un iekšlietu aģentūru tīklu, kura 
ietvaros EASO organizēja trīs kontaktgrupu sanāksmes un tieslietu un iekšlietu 
aģentūru vadītāju sanāksmi. Visbeidzot, EASO stiprināja iekšējo un ārējo 
komunikāciju: tika pieņemta komunikācijas stratēģija, regulāri izdotas preses 
relīzes un jaunumu biļeteni un dalībvalstīs un Eiropas Parlamentā sarīkota EASO 
informācijas diena.  
2014. gadā tika uzsākta EASO ārēja novērtēšana. 

1 2014. gada 31. decembrī apstiprinātais norīkoto valstu ekspertu amata vietu skaits bija 
samazināts no 14 uz 12. 

2 Tostarp iesniegtās piedāvājuma vēstules, stāvoklis 31.12.2014. 
Avots: Pielikumu ir sagatavojis Birojs.  
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11. Birojs ir veicis budžeta pārvaldības sistēmā attiecīgās korekcijas attiecībā uz 2015. gada 

atlikušo periodu saskaņā ar Palātas norādījumiem. 

12. EASO atzīst, ka novēloto maksājumu procentuāli ir pārāk daudz, un mēģina noskaidrot 

šīs situācijas cēloņus. Īpaši pasākumi tiks ieviesti 2015. gada otrajā pusē, lai līdz finanšu gada 

beigām būtiski samazinātu pašreizējo novēloto maksājumu līmeni. 

13-14. EASO vismaz divreiz gadā pārskatīs tā gada budžetu, sākot ar 2015. gada 2. ceturksni, 

lai uzlabotu budžeta plānošanas un izpildes procesu un samazinātu nesamērīgus pārnesumus 

finanšu gada beigās. EASO 2015. gada jūnijā papildus ir ieviests jauns formāts ikmēneša 

ziņojumam par budžeta stāvokli, ar ko tiek nodrošināta mērķtiecīga analīze par faktoriem, 

kuri ietekmē budžeta izpildi, un ieteikti koriģējoši pasākumi kredītrīkotājiem. Visbeidzot, 

trešajā un ceturtajā ceturksnī ir plānoti iekšēji darbsemināri par budžeta izpildi un par 

finanšu pārvaldību, kuros tiks runāts arī par budžeta izpildi. Kombinējot šos pasākumus, 

EASO cer panākt labākus rezultātus biroja budžeta izpildei 2015. gadā. 

15. EASO ir pieņemti darbā darbinieki, lai aizstātu no biroja pagājušogad aizgājušos 

darbiniekus, un visi posteņi ir aizņemti, vai arī pašlaik notiek darbā pieņemšanas procedūras. 

Personāls tiek uzskatīts par biroja vislielāko vērtību, un tiks ieviesti cilvēkresursu pasākumi 

šādas pieejas atbalstam. 

16. EASO pieņem zināšanai šos komentārus un nodrošinās, ka izsūtāmajās uzaicinājuma 

vēstulēs tiek skaidrāk norādīta piemērojamā atlīdzināšanas kategorija. 

EASO sagaida dalības līmeni un ieguldījumu organizētajos pasākumos ļoti augstā pieredzes 

līmenī, kā sīkāk izklāstīts atbalstošajā dokumentācijā un gada darba programmā. Tādēļ 

A kategorijas dalībnieku bieža izmantošana ir šādu prasību loģiskas sekas. 
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