EASO przedstawia sprawozdania i najnowsze tendencje azylowe w Parlamencie
Europejskim
W trakcie posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych w Parlamencie Europejskim, EASO (Europejski Urząd Wsparcia
w dziedzinie Azylu) przedstawiło Roczne Sprawozdanie z Działalności za 2013 r., Roczne
Sprawozdanie nt. Sytuacji Azylowej w UE w 2013 r. oraz Wieloletni Plan Pracy 2014-2016
"W kierunku spójnej implementacji Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego". EASO
przedstawiło również bieżące tendencje azylowe w 2014 r.

Po prezentacji Rocznego Sprawozdania nt. Sytuacji Azylowej w UE w 2013 r., dr
Visser, Dyrektor Wykonawczy EASO, wypowiedział się nt. bieżących tendencji azylowych w
2014 r. Dr Visser poinformował Komisję, że w pierwszych ośmiu miesiącach 2014 r., liczba
wniosków uchodźczych wzrosła o 28% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej.
Z kolei w 2013 r., liczba wniosków wzrosła o 30% w porównaniu z 2012 r. W okresie od
stycznia do sierpnia 2014 r., najwięcej wniosków w państwach UE+ (Unia Europejska plus
Norwegia i Szwajcaria) złożyli Syryjczycy, obywatele sześciu państw Bałkanów Zachodnich
oraz obywatele Erytrei. Liczba Syryjczyków poszukujących ochrony zwiększyła się
w porównaniu z rokiem 2013. Obecnie co piąty wnioskodawca UE to Syryjczyk,
a narodowość ta znajduje się w pierwszej trójce krajów pochodzenia w 19 państwach
członkowskich. W ostatnich miesiącach istotnie wzrosła liczba obywateli Erytrei. Od 2013 r.
liczba wniosków obywateli Federacji Rosyjskiej znacząco spadła. Od marca 2014 r.
w państwach UE+ znacznie wzrosła liczba wniosków obywateli Ukrainy.
Dyrektor Wykonawczy EASO wymienił główne działania EASO w zakresie
implementacji Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, a zwłaszcza działania w 2013
r. i pierwszym półroczu 2014 r. Zwrócił uwagę m.in. na fakt, że EASO przeszkoliło ponad
2100 pracowników urzędów azylowych i recepcyjnych. Ponadto, w pierwszej połowie 2014
przeszkolono kolejne 1500 osób. Mówiąc o wsparciu operacyjnym EASO od 2011 r., dodał,
że zostało ono udzielone 6 państwom członkowskim, a obecnie korzystają z niego: Grecja,
Włochy, Bułgaria i Cypr. W latach 2013-2014, EASO usprawniło wspólną bazę informacji o
krajach pochodzenia (IKP). Obecnie, EASO posiada 7 specjalistycznych sieci IKP
(dotyczących Iranu, Iraku, Somalii, Syrii, Pakistanu, Afganistanu i Federacji Rosyjskiej).

Kolejnym ważnym obszarem EASO jest analizowanie tendencji azylowych i tworzenie
Systemu Wczesnego Ostrzegania i Gotowości, dzięki któremu EASO dostarcza bieżących
informacji, takich jak kwartalne raporty i analizy tendencji azylowych, publikowanych na
stronie EASO.
W nadchodzących latach EASO zamierza skupić się przede wszystkim na wspieraniu
państw członkowskich w implementacji tzw. pakiety azylowego, który tworzy Wspólny
Europejski System Azylowy oraz na udzielaniu wsparcia operacyjnego państwom
członkowskim. Ponadto EASO będzie odgrywało bardziej istotną rolę w koordynowaniu
wzmacniania systemów azylowych poprzez szkolenia, praktyczną współpracę, informacje
o krajach pochodzenia i raporty jakościowe.

