
 

 

„СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА 

УБЕЖИЩЕ, ПРЕМЕСТВАНЕТО И ВРЪЩАНЕТО НА МИГРАНТИ — 

ВРЕМЕ Е ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА МЕЖДУ ЦЕЛИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ“ 

Референтен номер: SCC112350FR01-19PP-4 

Отговор на Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището 

Точка 84. EASO подчертава, че оперативните планове са съгласувани въз основа 
на приоритетите, определени от нея и от приемащите държави членки.  

Точка 91. EASO подчертава, че от 2019 г. тя започна изграждането на капацитет за 
оценка на ефективността на операциите си в държавите членки въз основа на 
определените цели и базови стойности. 

Каре 7. EASO добавя, че от 1 юли 2019 г., че отговорността за оценяване на 
уязвимостта е върната на гръцката служба за предоставяне на убежища. EASO 
запазва задължението да насочва евентуални кандидати за оценка на 
уязвимостта към гръцката служба за предоставяне на убежища. 

Точка 148. EASO посочва, че липсата на съгласуваност се дължи на факта, че 
държавите членки не изпращат достатъчно експерти, което е извън контрола на 
службата. За да се преодолее това, EASO използва допълнителна работна сила, 
т.е. временен персонал. 

Препоръка 3а. EASO приема препоръката. EASO разглежда различни условия за 
внедряване, които могат да се използват паралелно и биха ограничили влиянието 
на структурния недостиг на експерти от държавите членки, включително не само 
използването на срочно наети служители, но и възможността за списък от външни 
експерти и създаването на вътрешни екипи в готовност. 

Препоръка 3б. EASO приема препоръката. За оперативните планове за 2019 г. са 
съгласувани показатели за резултати, базови и целеви стойности на високо 
равнище. Рамките за мониторинг на изпълнението и събирането на данни в тази 



 

 

връзка ще бъдат непрекъснато подобрявани, както е посочено в оперативния 
наръчник на EASO, който ще бъде завършен през 2020 г. 

Препоръка 3в. EASO приема препоръката. Гръцката служба по въпросите на 
убежището и EASO започнаха да използват нови стандартни оперативни 
процедури по отношение на уязвимостта от юли 2019 г. 

Препоръка 5а. EASO приема препоръката. EASO, след като се консултира с 
гръцката служба по въпросите на убежището, планира да увеличи броя на 
служителите в областта на убежището от 69 до 240 до юли 2020 г. 

Препоръка 5б. EASO приема препоръката. От октомври 2019 г. изменение към 
съществуващия оперативен план за Италия ще предостави подкрепа от EASO на 
пет трибунала, за да тестват подкрепата на втора инстанция. Това ще бъде 
интегрирано от 2020 г. за цялата територия. EASO ще продължи да командирова 
правни докладчици в Гърция и ще отговори по подходящ начин на 
допълнителните искания. 

Препоръка 5в. EASO приема препоръката. 
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