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EASO atbilde 

84. punkts EASO uzsver, ka par darbības plāniem tika panākta vienošanās, 
pamatojoties uz EASO un uzņemošo dalībvalstu noteiktajām prioritātēm.  

91. punkts EASO uzsver, ka no 2019. gada EASO sāka pastiprināt spējas, lai novērtētu 
savu operāciju izpildi dalībvalstīs, pamatojoties uz noteiktiem mērķiem un atsauces 
rādītājiem. 

7. izcēlums EASO piebilst, ka no 2019. gada 1. jūlija atbildība par neaizsargātības 
novērtējumu ir nodota Grieķijas Patvēruma dienestam. EASO joprojām ir pienākums 
nosūtīt iespējamos neaizsargātos pieteikuma iesniedzējus novērtējumam Grieķijas 
Patvēruma dienestā. 

148. punkts EASO norāda, ka nesaskaņotība ir saistīta ar to, ka dalībvalstis nav 
norīkojušas pietiekami daudz ekspertu, kas ir ārpus EASO kontroles. Lai to novērstu, 
EASO izvietoja papildu darbaspēku, t. i., pagaidu darbiniekus. 

3.a) ieteikums EASO pieņem ieteikumu. EASO pēta dažādas papildinošās norīkošanas 
iespējas, ko varētu izmantot paralēli, un kas samazinātu dalībvalstu ekspertu 
strukturālā deficīta ietekmi, tostarp ne tikai pagaidu darbinieku izmantošanu, bet arī 
ārējo ekspertu saraksta iespējamību un iekšējo rezerves darba grupu izveidi. 

3.b) ieteikums EASO pieņem ieteikumu. 2019. gada darbības plānos tika panākta 
vienošanās par augsta līmeņa iznākuma rādītājiem, atsauces rādītājiem un mērķiem. 
Darbības rezultātu uzraudzības sistēmas un ar tām saistītā datu vākšana tiks 
nepārtraukti uzlabota, kā norādīts EASO darbības rokasgrāmatā, kura tiks pabeigta 
2020. gadā. 

3.c) ieteikums EASO pieņem ieteikumu. Grieķijas Patvēruma dienests un EASO no 
2019. gada jūlija sāka izmantot jaunas standarta darbības procedūras attiecībā uz 
neaizsargātību. 



 

 

5.a) ieteikums EASO pieņem ieteikumu. EASO, konsultējoties ar Grieķijas Patvēruma 
dienestu, plāno palielināt darbinieku skaitu no 69 līdz 240 līdz 2020. gada jūlijam. 

5.b) ieteikums EASO pieņem ieteikumu. Sākot ar 2019. gada oktobri, veicot grozījumus 
esošajā Itālijas darbības plānā, EASO sniegs atbalstu pieciem tribunāliem, pārbaudot 
otrās instances nodrošinājumu. Sākot ar 2020. gadu, šis atbalsts tiks integrēts visā 
teritorijā. EASO turpinās norīkot juridiskos referentus Grieķijā un atbilstoši reaģēs uz 
papildu pieprasījumiem. 

5.c) ieteikums EASO pieņem ieteikumu. 
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