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It-tweġiba tal-EASO 

Paragrafu 84. L-EASO jenfasizza li l-pjanijiet operazzjonali ġew miftiehma abbażi tal-
prijoritajiet identifikati mill-EASO u mill-Istati Membri ospitanti.  

Paragrafu 91. L-EASO jenfasizza li mill-2019 l-EASO beda jibni l-kapaċità ta’ valutazzjoni 
tal-prestazzjoni tal-operazzjonijiet tiegħu fi Stati Membri abbażi ta’ miri u linji bażi 
ddefiniti. 

Kaxxa 7. L-EASO jżid li mill-1 ta’ Lulju 2019, ir-responsabbiltà għall-valutazzjonijiet ta’ 
vulnerabbiltà ngħatat lura lis-Servizz tal-Asil Grieg. L-EASO jżomm l-obbligu li jirreferi 
applikanti vulnerabbli possibbli għal valutazzjoni mis-Servizz tal-Asil Grieg. 

Paragrafu 148. L-EASO jindika li n-nuqqas ta’ allinjamenti huwa minħabba li l-Istati 
Membri mhumiex jistazzjonaw biżżejjed esperti, li huwa lil hinn mill-kontroll tal-EASO. 
Sabiex jingħeleb dan, l-EASO stazzjona forza tax-xogħol addizzjonali, jiġifieri persunal 
interim. 

Rakkomandazzjoni 3a. L-EASO jaċċetta r-rakkomandazzjoni. L-EASO qed jesplora 
modalitajiet ta’ stazzjonament komplementarji differenti li jistgħu jintużaw b’mod 
parallel u li jillimitaw l-impatt tan-nuqqasijiet strutturali tal-esperti tal-Istati Membri, 
inkluż mhux biss l-użu tal-interims, iżda wkoll il-fattibbiltà ta’ roster ta’ esperti esterni u 
l-ħolqien ta’ timijiet standby interni. 

Rakkomandazzjoni 3b. L-EASO jaċċetta r-rakkomandazzjoni. Ġew miftiehma indikaturi, 
linji bażi u miri ta’ riżultati b’livell għoli għall-pjanijiet operazzjonali tal-2019. L-oqfsa ta’ 
monitoraġġ tal-prestazzjoni u l-ġbir tad-data relatata se jittejbu b’mod kontinwu kif 
imniżżel fil-manwal tal-operazzjonijiet tal-EASO li se jkun lest fl-2020. 



 

 

Rakkomandazzjoni 3c. L-EASO jaċċetta r-rakkomandazzjoni. Is-Servizz tal-Asil Grieg u l-
EASO bdew jużaw proċeduri operazzjonali standard ġodda fir-rigward tal-vulnerabbiltà 
minn Lulju tal-2019. 

Rakkomandazzjoni 5a. L-EASO jaċċetta r-rakkomandazzjoni. L-EASO, f’konsultazzjoni 
mas-Servizz tal-Asil Grieg, qed jippjana li jżid l-assistenti soċjali tiegħu minn 69 għal 240 
sa Lulju tal-2020. 

Rakkomandazzjoni 5b. L-EASO jaċċetta r-rakkomandazzjoni. Minn Ottubru tal-2019, 
emenda għall-pjan operazzjonali eżistenti għall-Italja se tara appoġġ mill-EASO għal 
ħames tribunali biex jiġi ttestjat l-appoġġ tat-tieni istanza. Dan se jiġi integrat mill-2020 
madwar it-territorju kollu. L-EASO se jkompli jappoġġja r-rapporteurs legali fil-Greċja u 
se jwieġeb għal talbiet addizzjonali b’mod xieraq. 

Rakkomandazzjoni 5c. L-EASO jaċċetta r-rakkomandazzjoni. 
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