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EASO atsakymas 

84 punktas. Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) pabrėžia, kad veiklos planai 
buvo suderinti pagal EASO ir priimančiųjų valstybių nurodytus prioritetus.  

91 punktas. EASO pabrėžia, kad nuo 2019 m. jis ėmėsi didinti pajėgumus, kad galėtų 
įvertinti savo veiklos valstybėse narėse rezultatus pagal nustatytus tikslus ir 
pagrindines kryptis. 

7 langelis. EASO papildo, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. atsakomybė už pažeidžiamumo 
vertinimą perduota atgal Graikijos prieglobsčio tarnybai. EASO vis dar privalo nukreipti 
galimus pažeidžiamus prašytojus į Graikijos prieglobsčio tarnybą vertinimui atlikti. 

148 punktas. EASO pažymi, kad suderinimas yra nepakankamas dėl to, kad valstybės 
narės neskiria pakankamai ekspertų, ir EASO to negali kontroliuoti. Siekdamas išspręsti 
šią problemą, EASO papildomai skyrė laikinųjų darbuotojų. 

3a rekomendacija. EASO sutinka su šia rekomendacija. EASO vertina įvairius papildomo 
ekspertų skyrimo būdus, kuriais galima būtų pasinaudoti ir apriboti struktūrinio 
valstybių narių ekspertų trūkumo poveikį. Tai galėtų būti ne tik laikinųjų darbuotojų 
panaudojimas, bet ir išorinių ekspertų sąrašo sudarymas bei vidaus budinčių grupių 
suformavimas. 

3b rekomendacija. EASO sutinka su šia rekomendacija. Buvo sutarta dėl aukštų 
2019 m. veiklos planų rezultatų rodiklių, pagrindinių krypčių bei tikslų. Veiksmingumo 
stebėjimo sistemos bei susijusių duomenų rinkimas bus nuolat tobulinami, kaip 
nurodyta EASO veiklos vadove, kurio rengimas bus užbaigtas 2020 m. 

3c rekomendacija. EASO sutinka su šia rekomendacija. Nuo 2019 m. liepos mėn. 
Graikijos prieglobsčio tarnyba ir EASO pradėjo naudoti naujas standartines darbo 
procedūras pažeidžiamumui vertinti. 



 

 

5a rekomendacija. EASO sutinka su šia rekomendacija. EASO, konsultuodamasi su 
Graikijos prieglobsčio tarnyba, planuoja iki 2020 m. liepos mėn. padidinti konkrečius 
prieglobsčio atvejus nagrinėjančių pareigūnų skaičių nuo 69 iki 240. 

5b rekomendacija. EASO sutinka su šia rekomendacija. Nuo 2019 m. spalio mėn. pagal 
pakeistą dabartinį Italijai skirtą veiklos planą EASO skirs paramą 5 teismams, kad būtų 
išbandyta parama antrajai instancijai. Nuo 2020 m. tai taps įprasta praktika visoje 
teritorijoje. EASO ir toliau komandiruos teisinius pranešėjus į Graikiją ir tinkamai 
reaguos į papildomus prašymus. 

5c rekomendacija. EASO sutinka su šia rekomendacija. 
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