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Odgovor EASO-a 

Odlomak 84. EASO naglašava da su operativni planovi dogovoreni na temelju prioriteta 
koje su utvrdili EASO i države članice domaćini.  

Odlomak 91. EASO naglašava da je od 2019. EASO započeo izgradnju kapaciteta radi 
procjene uspješnosti svojih aktivnosti u državama članicama na temelju definiranih 
ciljnih i ishodišnih vrijednosti. 

Okvir 7. EASO dodaje da se od 1. srpnja 2019. odgovornost za procjene osjetljivosti 
vraća grčkoj službi za azil. EASO zadržava obvezu upućivanja mogućih osjetljivih 
podnositelja zahtjeva za procjenu grčkoj službi za azil. 

Odlomak 148. EASO ističe da je nedostatak usklađivanja uzrokovan time što države 
članice ne šalju dovoljno stručnjaka, što je izvan kontrole EASO-a. Da bi se to 
prevladalo, EASO je poslao dodatnu radnu snagu, odnosno privremeno osoblje. 

Preporuka 3.a EASO prihvaća preporuku. EASO istražuje različite dodatne načine slanja 
na teren koji bi se mogli provoditi istovremeno i kojima bi se ograničio učinak 
strukturnih manjkova stručnjaka iz država članica, uključujući ne samo upotrebu 
privremenog osoblja, već i izvedivost popisa vanjskih stručnjaka i stvaranje internih 
dežurnih timova. 

Preporuka 3.b EASO prihvaća preporuku. Pokazatelji ishoda visoke razine, ishodišne i 
ciljne vrijednosti dogovoreni su za operativne planove za 2019. Okviri praćenja 
uspješnosti i s time povezano prikupljanje podataka kontinuirano će se poboljšavati, 
kako je zabilježeno u EASO-ovom operativnom priručniku koji će biti završen 2020. 

Preporuka 3.c EASO prihvaća preporuku. Grčka služba za azil i EASO u srpnju 2019. 
započeli su s upotrebom novih standardnih operativnih postupaka u pogledu ranjivosti. 



 

 

Preporuka 5.a EASO prihvaća preporuku. EASO, u dogovoru s grčkom službom za azil, 
planira povećati broj svojih službenika za rješavanje predmeta sa 69 na 240 do 
srpnja 2020. 

Preporuka 5.b EASO prihvaća preporuku. Od listopada 2019., izmjenama postojećeg 
operativnog plana za Italiju bit će predviđena podrška EASO-a za pet sudova za 
testiranje podrške na drugom stupnju. To će od 2020. biti provedeno na cijelom 
državnom području. EASO će nastaviti upućivati na rad pravne izvjestitelje u Grčkoj i na 
prikladan će način odgovarati na dodatne zahtjeve. 

Preporuka 5.c EASO prihvaća preporuku. 
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