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Rysunek 1 – Liczba osób ubiegających się o azyl w państwach
członkowskich w trzecim kwartale 2014 r. w przeliczeniu na mln
mieszkańców

Źródło: Eurostat

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
(EASO)
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest agencją UE, która dostarcza narzędzi
wspierających państwa członkowskie w przygotowaniu na napływ osób ubiegających się o azyl oraz
ułatwiających wdrażanie przepisów UE w tej dziedzinie. Wspiera on również państwa członkowskie
znajdujące się pod szczególną presją związaną z ubieganiem się o azyl.

Mandat, struktura i budżet
EASO został utworzony w 2010 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, a stał się w pełni
operacyjny w połowie 2011 r. Agencja ta, której siedziba znajduje się na Malcie, realizuje trzy główne cele:
 zacieśnianie praktycznej współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie azylu poprzez

ułatwianie wymiany informacji o krajach pochodzenia, udzielanie wsparcia w zakresie tłumaczenia
pisemnego i ustnego oraz w zakresie szkoleń dla pracowników służb azylowych, a także poprzez pomoc
w relokacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej;

 wspieranie państw członkowskich znajdujących się pod szczególną presją, zwłaszcza za pomocą
mechanizmu wczesnego ostrzegania, gotowości i zarządzania kryzysowego, oraz koordynowanie pracy
zespołów wsparcia w dziedzinie azylu; takie zespoły pomagają w zarządzaniu wnioskami o udzielenie
azylu i w tworzeniu odpowiedniej infrastruktury przyjmowania osób ubiegających się o azyl;

 udział we wdrażaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego poprzez gromadzenie i wymianę
informacji o najlepszych praktykach, sporządzanie sprawozdania rocznego na temat sytuacji w dziedzinie
azylu w UE oraz opracowywanie technicznych wytycznych dotyczących wdrażania instrumentów UE w
dziedzinie azylu.

EASO ma być bezstronnym i przejrzystym centrum eksperckim, które poza praktycznym, technicznym i
operacyjnym wsparciem udzielanym państwom członkowskim dostarcza danych potrzebnych w procesie
kształtowania polityki UE i redagowania projektów przepisów we wszystkich dziedzinach związanych z
azylem. Zainteresowane strony z organizacji międzynarodowych i wywodzące się ze społeczeństwa
obywatelskiego są czynnie zaangażowane w działalność EASO, przykładowo za pośrednictwem zbierającego
się co roku forum doradczego.
W Urzędzie pracuje ok. 80 urzędników z
różnych państw członkowskich. W skład
zarządu – organu Urzędu
odpowiedzialnego za planowanie i
monitorowanie – wchodzą
przedstawiciele państw członkowskich,
Komisji Europejskiej oraz przedstawiciel
Wysokiego Komisarza Narodów
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).
Budżet EASO na 2015 r. wynosi 14,9 mln
EUR (dla porównania w 2014 r. wyniósł
14,6 mln EUR).
Presję azylową można wyrazić w
bezwzględnej liczbie osób ubiegających
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się o azyl lub w przeliczeniu na liczbę mieszkańców (rysunek 1). W obu sytuacjach, gdy presja ta okazuje się
znaczna, państwa członkowskie mogą zwrócić się do EASO o wsparcie.

Ostatnio podjęte działania wspierające
W latach 2011–2014 EASO udzielił wsparcia w sytuacji nadzwyczajnej Grecji, m.in. poprzez wysłanie
zespołów wsparcia w dziedzinie azylu składających się z krajowych ekspertów, którzy prowadzili szkolenia
dotyczące sposobu ustalania przynależności państwowej (w bezpośredniej współpracy z agencją Frontex). W
latach 2013–2014 wsparcia specjalnego mającego na celu usprawnienie systemu udzielania azylu i
przyjmowania osób udzielono Włochom ze względu na dużą liczbę przybywających tam imigrantów. Ponadto
EASO udzielił wsparcia również Bułgarii, Cyprowi, Luksemburgowi i Szwecji.
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