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Az EASO válasza 

84. bekezdés. Az EASO kiemeli, hogy a működési terveket az EASO és a fogadó 
tagállamok által azonosított prioritások alapján fogadták el.  

91. bekezdés. Az EASO kiemeli, hogy 2019-től az EASO megkezdte a tagállamokban 
folytatott műveletei teljesítményének meghatározott célértékek és alapértékek 
alapján történő értékeléséhez szükséges kapacitás kiépítését. 

7. háttérmagyarázat Az EASO hozzáteszi, hogy 2019. július 1-jétől a kiszolgáltatottsági 
értékelésekért való felelősség visszakerült a görög menekültügyi szolgálathoz. Az 
EASO-t továbbra is terheli az arra vonatkozó kötelezettség, hogy az esetleges 
kiszolgáltatott kérelmezőket a görög menekültügyi szolgálathoz irányítsa értékelésre. 

148. bekezdés. Az EASO rámutat arra, hogy a hozzáigazítás hiánya arra vezethető 
vissza, hogy a tagállamok nem rendelnek ki elegendő szakértőt, ami az EASO 
ellenőrzésén kívül esik. Ennek kiküszöbölésére az EASO kiegészítő munkaerőt, azaz 
ideiglenes alkalmazottakat rendelt ki. 

3a. ajánlás Az EASO elfogadja az ajánlást. Az EASO különböző kirendelési módokat 
vizsgál, amelyeket párhuzamosan lehetne alkalmazni, és amelyek korlátoznák a 
tagállami szakértők strukturális hiányának hatását, ideértve nem csupán az ideiglenes 
alkalmazottak igénybevételét, de egy külső szakértői jegyzék megvalósíthatóságát és 
belső készenléti csoportok létrehozását is. 

3b. ajánlás Az EASO elfogadja az ajánlást. A 2019-es működési tervekhez magas szintű 
végeredmény-mutatókat, referencia- és célértékeket fogadtak el. A 
teljesítménymonitoring-kereteket és a kapcsolódó adatgyűjtést folyamatosan javítani 
fogják, amint azt az EASO 2020-ban elkészülő műveleti kézikönyve is rögzíti. 



 

 

3c. ajánlás Az EASO elfogadja az ajánlást. A görög menekültügyi szolgálat és az EASO a 
kiszolgáltatottság vonatkozásában 2019 júliusától megkezdték új standard műveleti 
eljárások alkalmazását. 

5a. ajánlás Az EASO elfogadja az ajánlást. Az EASO a görög menekültügyi szolgálattal 
egyeztetve 2020 júliusára 69-ről 240-re tervezi emelni az ügyintézői létszámát. 

5b. ajánlás Az EASO elfogadja az ajánlást. 2019 októberétől az Olaszországra 
vonatkozó jelenlegi működési terv módosítása alapján az EASO öt bíróságnak fog 
támogatást nyújtani a másodfokú támogatás tesztelése érdekében. Ezt 2020-tól a 
teljes területre ki fogják terjeszteni. Az EASO továbbra is ki fog rendelni jogi előadókat 
Görögországba, és a további megkeresésekre megfelelően fog reagálni. 

5c. ajánlás Az EASO elfogadja az ajánlást. 
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