
 

 

„ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVA O AZYLU, RELOKACI A NAVRÁCENÍ 

MIGRANTŮ: JE NAČASE ZINTENZIVNIT ÚSILÍ O ODSTRANĚNÍ 

VÝZNAMNÝCH ROZDÍLŮ MEZI STANOVENÝMI CÍLI 

A DOSAŽENÝMI VÝSLEDKY“ 

Ref. č.: SCC112350FR01-19PP-4 

Odpověď úřadu EASO 

Bod 84. Úřad EASO zdůrazňuje, že operační plány byly sjednány na základě priorit 
stanovených úřadem EASO a hostitelskými členskými státy.  

Bod 91. Úřad EASO zdůrazňuje, že od roku 2019 začal budovat kapacity pro posuzování 
výkonnosti/účinnosti svých operací v členských státech na základě definovaných cílů 
a východisek. 

Rámeček 7. Úřad EASO dodává, že od 1. července 2019 opět odpovídá za posuzování 
zranitelnosti Řecká azylová služba. Úřadu EASO byla ponechána povinnost postoupit 
Řecké azylové službě k posouzení případné zranitelné žadatele. 

Bod 148. Úřad EASO poukazuje na skutečnost, že nedostatečné sladění v této oblasti je 
způsobeno tím, že členské státy nevysílají dostatečné množství odborníků, na což úřad 
EASO nemá vliv. S cílem překonat tento problém, vyslal úřad EASO další pracovní síly, 
tj. dočasné pracovníky. 

Doporučení č. 3 písm. a) Úřad EASO doporučení přijímá. Úřad EASO zkoumá různé 
doplňkové způsoby vysílání pracovníků, které by mohly být použity souběžně a které 
by omezily dopad strukturálních nedostatků odborníků z členských států. Jde přitom 
nejen o využívání dočasných pracovníků, ale také o proveditelnost sestavení seznamu 
externích odborníků a vytvoření interních pohotovostních týmů. 

Doporučení č. 3 písm. b) Úřad EASO doporučení přijímá. U operačních plánů na rok 
2019 byly sjednány ukazatele výsledků, východiska a cíle na vysoké úrovni. Rámce pro 
sledování výkonnosti a shromažďování souvisejících údajů budou průběžně 
zdokonalovány, jak je uvedeno v operační příručce úřadu EASO, která bude dokončena 
v roce 2020. 



 

 

Doporučení č. 3 písm. c) Úřad EASO doporučení přijímá. V červenci 2019 Řecká azylová 
služba a úřad EASO začaly používat nové standardní operační postupy ve vztahu ke 
zranitelnosti. 

Doporučení č. 5 písm. a) Úřad EASO doporučení přijímá. Úřad EASO po konzultaci 
s Řeckou azylovou službou plánuje do července 2020 navýšit počet svých pracovníků 
rozhodujících o žádostech ze 69 na 240. 

Doporučení č. 5 písm. b) Úřad EASO doporučení přijímá. Od října 2019 bude úřad na 
základě změny stávajícího operačního plánu pro Itálii poskytovat podporu pěti soudům 
s cílem otestovat podporu na druhém stupni. Od roku 2020 bude tato podpora 
zavedena na celém území. Úřad EASO bude i nadále vysílat právní zpravodaje do Řecka 
a bude řádně reagovat na další žádosti. 

Doporučení č. 5 písm. c) Úřad EASO doporučení přijímá. 
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