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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 nadzornih in kontrolnih sistemov Urada. 

Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih 

predstavitev. 

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI 

3. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) 

revidiralo: 

(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 2014, 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

                                                      

1 UL L 132, 29.5.2010, str. 11. 

 

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

3 Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo. 
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(a) naloge poslovodstva v zvezi z zaključnim računom 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

(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. 

 in pripravo okoliščinam primernih računovodskih ocen. Izvršni 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 razumno zagotovilo, da so informacije v vseh pomembnih pogledih 

resničen in pošten prikaz finančnega položaja Urada; 

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 

 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. 

                                                                                                                                                                      
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. 

6 Člen 107 Uredbe (EU) št. 1271/2013. 
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izkazih in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z izkazi, ter zahtevami pravnega 

okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri 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. Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti 

upoštevalo revizijsko delo v zvezi z računovodskimi izkazi Urada, ki ga je opravil neodvisni zunanji 

revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU7

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 2014 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 Urada za obdobje 

od 1. januarja do 31. decembra 2014, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne. 

10. Zaradi naslednjih pripomb mnenji Sodišča nista vprašljivi.  

PRIPOMBA O ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI TRANSAKCIJ 

11. Urad je v svojem sistemu za upravljanje proračuna (ABAC) za leto 2014 prenesel 

proračunske obveznosti v višini približno 1,3 milijona EUR, ki niso bile zajete v pravnih 

obveznostih. To je v nasprotju s finančno uredbo. Urad se je po reviziji Sodišča odločil 

popraviti nepravilne prenose, kar je razvidno iz zaključnega računa za leto 2014. Vendar pa je 

                                                      

7 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, 
str. 1). 
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bilo proračunsko obdobje za leto 2014 že zaključeno, zato popravek v sistemu ni bil več 

mogoč in ga bo treba izvesti v proračunskem obdobju za leto 2015. 

PRIPOMBA O NOTRANJIH KONTROLAH 

12. Urad je 1 062 (28,6 %) plačil izvršil po roku, določenem v finančni uredbi. Zamude so v 

povprečju znašale 24 dni. 

PRIPOMBI O UPRAVLJANJU PRORAČUNA 

13. Od 689 875 EUR nediferenciranih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile 

prevzete obveznosti in so bila prenesena iz leta 2013, je bilo leta 2014 razveljavljenih 

146 417 EUR (21,2 %) (2013: 16,5 %). To kaže na pomanjkljivosti pri načrtovanju proračuna 

Urada in je v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti. Razveljavitve so večinoma 

povezane z začasnimi storitvami in usposabljanji za osebje ter s stroški za storitve upravne 

podpore in prevajanje. 

14. Urad je izvršil odobrena proračunska sredstva v višini zgolj 12,4 milijona EUR ali 84,7 % 

odobrenega proračuna (2013: 10,5 milijona EUR ali 87,3 %). Stopnja v leto 2015 prenesenih 

odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, je bila za naslov II 

(upravni odhodki) visoka in je znašala približno 608 848 EUR ali 27,9 % (2013: 540 269 EUR ali 

30,7 %), večinoma pa se je nanašala na storitve svetovanja in svetovanje na področju 

informacijske tehnologije, ki so bile zagotovljene v letu 2014, računi zanje pa bodo izdani leta 

2015. 

DRUGE PRIPOMBE 

15. Stopnja menjav uslužbencev Urada je visoka. Leta 2014 je Urad zapustilo 14 

uslužbencev, vključno s štirimi na ključnih položajih. Visoka stopnja menjav uslužbencev 

pomeni precejšnje tveganje pri doseganju ciljev, zastavljenih v letnem in večletnem 

delovnem programu. 

16. V skladu z odločitvijo izvršnega direktorja so udeleženci na sestankih, ki jih organizira 

Urad, pri vračilu stroškov razvrščeni v eno od treh kategorij (A, B ali C). Vračila udeležencem 

na sestankih so v letu 2014 skupaj znašala 997 506 EUR. Udeleženci iz kategorije A, ki naj bi 
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imeli na sestankih posebne zadolžitve, prejmejo pavšalno vračilo za stroške potovanja in 

dnevnice, udeleženci iz kategorije B pa prejmejo le pavšalno vračilo za stroške potovanja. 

Udeleženci iz kategorije C niso upravičeni do vračila stroškov. Število udeležencev, 

razvrščenih v kategorijo vračil A, se je z 61 % v letu 2013 povečalo na 69 % v letu 2014. 

Dokumentacija, ki bi utemeljevala razvrstitev udeležencev v tri kategorije, ne obstaja.  

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 Milan Martin CVIKL, član Evropskega računskega 

sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 8. septembra 2015. 

        Za Računsko sodišče 

 

       Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

              Predsednik 
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Priloga I 

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let 

Leto Pripomba Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

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

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 

2013 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. ni relevantno 

2013 446 ali 18 % vseh plačil je bilo izvršenih po roku, določenem v finančni uredbi. Zamude so v 
povprečju trajale 21 dni. neizveden 

2013 Od šestnajstih standardov notranje kontrole se jih šest še ne izvaja v celoti. se izvaja 

2013 

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. 

ni relevantno 
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Leto Pripomba Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2013 

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. 

ni relevantno 

2013 

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; 
zbirna komisija ni vedno dodeljevala točk 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. 

se izvaja 
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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, 
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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. 

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. 
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. 
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Viri, ki so bili 
Uradu na voljo 
v letu 2014 
(2013) 

Končni proračun 
15 663 975 EUR (12 milijonov EUR). 
Število zaposlenih 31. decembra 2014 
Odobrena delovna mesta (začasni uslužbenci): 51 (45). Zasedena delovna mesta: 
48 (44). 
Druga delovna mesta (pogodbeni uslužbenci in napoteni nacionalni 
strokovnjaki1): 33 (32). Zasedena delovna mesta: 31 (27). 
Skupno število delovnih mest: 84 (77). 
Zasedenih delovnih mest: 792 (71), zaposleni pa opravljajo naslednje naloge: 
– operativne naloge: 45 (43), 
– upravne in podporne naloge: 34 (28). 

Proizvodi in 
storitve, 
zagotovljeni v 
letu 2014 

Dejavnosti Urada 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 zagotovil 13 usposabljanj za 
inštruktorje, organiziral 3 regionalna usposabljanja, razvil nov modul 
usposabljanja in posodobil 4 obstoječe module, pripravil 2 priročnika za 
usposabljanje in letno poročilo o usposabljanju, ki temelji na pilotski kabini za 
usposabljanje, organiziral letni didaktični seminar, usposabljanje o srečanju 
nacionalnih kontaktnih točk in začel postopek za pridobitev certifikata za sistem 
usposabljanja EASO. 
Delo Urada na področju kakovosti azilnih postopkov in odločitev je zajemalo 
tematsko vzporejanje pristopa k postopku, prepoznavanje oseb s posebnimi 
potrebami in posebnih postopkov, pripravo publikacije o instrumentu za 
preverjanje kakovosti osebnih razgovorov, organizacijo 3 tematskih sestankov, 8 
sestankov delovne skupine in sestanek nacionalnih kontaktnih točk o kakovosti. 
Poleg tega je še naprej krepil svoje sodelovanje s člani sodišč, organiziral letno 
konferenco in 3 sestanke strokovnjakov ter razvil praktični instrument za člen 
15(c) direktive o pogojih. Urad je od oktobra 2012 do oktobra 2014 na področju 
trgovine z ljudmi usklajeval poročilo o skupnih dejavnostih, ki so jih razvile 
agencije s področja pravosodja in notranjih zadev, da bi obravnavale trgovino z 
ljudmi, ter organiziral strokovno srečanje. 
Organizirani so bili konferenca EASO o praktičnem sodelovanju na področju 
mladoletnikov brez spremstva in 4 tematski sestanki. Začela se je priprava 
publikacije o iskanju družin in ocenjevanje publikacije z naslovom EASO age 
assessment practice in Europe. 
Urad je na področju informacij o državi izvora nadaljeval razvoj portala za 
informacije o državi izvora, ki ga uporablja 580 aktivnih uporabnikov, ustvaril 4 
nova specifična omrežja za informacije o državi izvora za Iran, Irak, Rusijo in 
Afganistan, organiziral 2 sestanka, 4 usposabljanja za nacionalne administratorje 
skupnega portala, 2 sestanka o strateškem omrežju za informacije o državi izvora 
in 13 posebnih delavnic in seminarjev, prilagojenih za posamezne države. Poleg 
tega je pripravil 2 poročili o informacijah o državi izvora (o Somaliji in Čečeniji) 
ter publikacijo o orodjih in nasvetih za spletno iskanje po informacijah o državi 
izvora. 
Posebna podpora: posebna podpora je bila zagotovljena Italiji za dokončanje 
izvajanja načrta za posebno podporo, ki se je začel leta 2013, od junija 2014 
naprej pa tudi Cipru. Urad je organiziral 6 pilotnih projektov o skupni obravnavi 
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prošenj za azil in 6 srečanj za praktično sodelovanje na področju instrumentov za 
zagotavljanje podpore, krizno načrtovanje, premestitve in sprejemanje. 
Sodeloval je na letnem forumu o preselitvah in premestitvah, zaključeno pa je 
bilo vzporejanje o preselitvenih ciklih v državah članicah. Poleg tega je v 
sodelovanju z drugimi deležniki izvedel 8 ukrepov v okviru projektne skupine za 
Sredozemlje. 
Podpora v izrednih razmerah: Urad je nudil podporo v izrednih razmerah Grčiji 
in Bolgariji, tako da je končal izvajanje njunih operativnih načrtov. Organiziral je 2 
srečanji nacionalnih kontaktnih točk intervencijske skupine za azil. 
Podpora za informacije in analize: Urad je objavil letno poročilo o stanju azila v 
EU v letu 2013, za katerega je podatke prispevalo približno 40 deležnikov. Poleg 
tega je pripravil 3 četrtletna poročila o azilu, 12 mesečnih poročil o azilu in 7 ad 
hoc poročil. Urad je organiziral tudi 2 srečanji s skupino za zagotavljanje 
statističnih podatkov, v celoti izvedel drugo fazo sistema zgodnjega obveščanja in 
pripravljenosti ter razvil predlog za tretjo fazo.  
Podpora tretjim državam: Urad je začel izvajati svojo strategijo zunanje 
razsežnosti, zlasti z izvajanjem projekta Evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva (EISP) z Jordanijo, Tunizijo in Marokom. Ustanovil je omrežje za 
zunanjo razsežnost, organiziral 2 sestanka o praktičnem sodelovanju in modul 
usposabljanja EASO prevedel v arabščino. 
Na področju organiziranosti in sodelovanja z deležniki EASO je Urad organiziral 
3 srečanja upravnega odbora, sprejel 3 odločitve upravnega odbora, podpisal 
delovni sporazum z eu-LISA, organiziral četrto srečanje svetovalnega foruma in 
se o različnih temah posvetoval s civilno družbo. Urad je v letu 2014 predsedoval 
omrežju agencij na področju pravosodja in notranjih zadev, znotraj katerega je 
organiziral 3 sestanke kontaktnih skupin in sestanek vodij agencij na področju 
pravosodja in notranjih zadev. Okrepil je tudi svojo notranjo in zunanjo 
komunikacijo: sprejeta je bila komunikacijska strategija, redno so izhajala 
sporočila za javnost in novice, v državah članicah in v Evropskem parlamentu pa 
je bil organiziran informacijski dan EASO.  
Leta 2014 se je začelo zunanje ocenjevanje Urada. 

1 Od 31. 12. 2014 se je število odobrenih mest za napotene nacionalne strokovnjake zmanjšalo s 
14 na 12. 

2 Upoštevane so ponudbe za zaposlitev, ki so bile poslane po 31. 12. 2014. 
Vir: Priloga, ki jo je posredoval Urad.  
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11. Urad je v sistem upravljanja proračuna za zadnje obdobje leta 2015 vnesel popravke v 

skladu s pripombami Sodišča. 

12. Urad se zaveda, da je odstotek zamud pri plačilih previsok in se trudi za odpravo 

temeljnih vzrokov te težave. V drugi polovici leta 2015 bodo uvedeni posebni ukrepi za 

znatno zmanjšanje trenutne stopnje zamud pri plačilih do konca proračunskega leta. 

13.–14. Urad bo vsaj dvakrat na leto pregledal svoj letni proračun, in sicer prvič v drugem 

četrtletju leta 2015, da bi tako izboljšal postopke proračunskega načrtovanja in izvrševanja 

ter zmanjšal nesorazmerne prenose na koncu proračunskega leta. Poleg tega je junija 2015 

uvedel novo obliko mesečnega poročila o stanju proračuna, ki vsebuje ciljno usmerjeno 

analizo dejavnikov, kar bo vplivalo na izvrševanje proračuna, in odredbodajalcem predlaga 

pravočasne popravljalne ukrepe. Urad za tretje in četrto četrtletje načrtuje notranje 

delavnice o izvrševanju proračuna in finančnem upravljanju, na katerih bo obravnavano tudi 

izvrševanje proračuna. Pričakuje, da bodo vsi ti ukrepi skupaj pripomogli k veliko boljšemu 

izvrševanju proračuna v letu 2015. 

15. Urad je zaposlil nove ljudi za nadomestitev osebja, ki je odšlo prejšnje leto, tako da so 

vsa delovna mesta bodisi zasedena bodisi zanje zaposlitveni postopek še poteka. Zaposleni 

so največje bogastvo urada, zato bodo uvedene nekatere dejavnosti, povezane s človeškimi 

viri, ki bodo še dodatno podprle ta vidik. 

16. Urad se je seznanil s pripombami in bo poskrbel, da bo v pisnih povabilih v prihodnje 

jasneje navedena ustrezna kategorija vračil. 

Stopnja sodelovanja in dejavnega udejstvovanja, ki jo urad pričakuje v organiziranih 

dejavnostih, je na zelo visoki strokovni ravni, kar je podrobno opisano v podporni 

dokumentaciji in letnem delovnem programu. Zato je logična posledica, da pogosto 

uporablja udeležence, razvrščene v kategorijo A. 
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