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EASO's svar 

Punkt 84. EASO fremhæver, at de operationelle planer blev udarbejdet på baggrund af 
prioriteter, som blev fastlagt af EASO og værtsmedlemsstaterne.  

Punkt 91. EASO fremhæver, at det siden 2019 er begyndt at opbygge kapaciteter for at 
vurdere udførelsen af sine operationer i medlemsstaterne på baggrund af opstillede 
mål og basislinjer. 

Tekstboks 7. EASO tilføjer, at ansvaret for sårbarhedsvurderinger igen er blevet 
overdraget til den græske asylmyndighed den 1. juli 2019. EASO bevarer forpligtelsen 
til at henvise potentielt sårbare ansøgere til vurdering ved den græske asylmyndighed. 

Punkt 148. EASO påpeger, at manglen på overensstemmelse skyldes, at 
medlemsstaterne ikke indsætter nok eksperter, hvilket ligger uden for EASO's kontrol. 
EASO har udstationeret yderligere arbejdskraft (midlertidigt ansatte) for at afhjælpe 
dette. 

Anbefaling 3a. EASO accepterer anbefalingen. EASO undersøger forskellige 
supplerende former for udstationering, som kan benyttes parallelt, og som ville 
begrænse konsekvenserne af medlemsstaters strukturelle ekspertmangel. Det gælder 
ikke blot brugen af midlertidigt ansatte, men også gennemførligheden af at have en 
tjenesteliste over eksternt ekspertmandskab og oprettelsen af interne beredskabshold. 

Anbefaling 3b. EASO accepterer anbefalingen. Der blev aftalt resultatindikatorer, 
basislinjer og mål på højt plan for de operationelle planer for 2019. Rammerne for 
resultatovervågning og relateret dataindsamling vil blive forbedret løbende som 
beskrevet i EASO’s operative håndbog, der færdiggøres i 2020. 

Anbefaling 3c. EASO accepterer anbefalingen. Den græske asylmyndighed og EASO er 
fra juli 2019 begyndt at bruge nye operative standardprocedurer med hensyn til 
sårbarheder. 



 

 

Anbefaling 5a. EASO accepterer anbefalingen. EASO planlægger i samråd med den 
græske asylmyndighed at øge sit antal af sagsbehandlere fra 69 til 240 inden juli 2020. 

Anbefaling 5b. EASO accepterer anbefalingen. Fra oktober 2019 vil EASO støtte fem 
domstole i forbindelse med en ændring af den eksisterende operationelle plan for 
Italien for at afprøve støtte i anden instans. Dette integreres i hele territoriet fra 2020. 
EASO vil fortsat udsende juridiske rapportører til Grækenland og vil reagere på 
yderligere anmodninger på passende vis. 

Anbefaling 5c. EASO accepterer anbefalingen. 
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