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Odpowiedź EASO 

Punkt 84 EASO podkreśla, że plany operacyjne zostały uzgodnione na podstawie 
priorytetów określonych przez EASO i przyjmujące państwa członkowskie.  

Punkt 91 EASO podkreśla, że w 2019 r. rozpoczął prace nad budową zdolności oceny 
skuteczności operacji przeprowadzanych przez EASO w państwach członkowskich na 
podstawie zdefiniowanych wartości docelowych i wyjściowych. 

Ramka 7 EASO dodaje, że z dniem 1 lipca 2019 r. obowiązek oceny konieczności 
szczególnego traktowania został przekazany Greckiej Służbie ds. Azylu. EASO 
zachowuje obowiązek przekierowania potencjalnych wnioskodawców wymagających 
szczególnego traktowania do Greckiej Służby ds. Azylu w celu przeprowadzenia oceny. 

Punkt 148 EASO zaznacza, iż brak dostosowania wynika z braku oddelegowania przez 
państwa członkowskie wystarczającej liczby ekspertów, co pozostaje poza kontrolą 
EASO. W celu rozwiązania tego problemu EASO oddelegował dodatkowy personel, tj. 
pracowników tymczasowych. 

Zalecenie 3a EASO przyjmuje zalecenie. EASO analizuje różne uzupełniające się 
procedury oddelegowania, które mogłyby być stosowane równolegle i które 
zmniejszyłyby wpływ strukturalnych braków ekspertów z państw członkowskich, w tym 
nie tylko powoływanie personelu tymczasowego, lecz także wykonalność wykazu 
zewnętrznych ekspertów oraz utworzenie wewnętrznych zespołów dyżurujących. 

Zalecenie 3b EASO przyjmuje zalecenie. Wysoki poziom wskaźników wyniku, wartości 
docelowe i wyjściowe zostały uzgodnione w odniesieniu do planów operacyjnych na 
2019 r. Efektywność ram monitorowania wyników oraz gromadzenia danych z tym 
związanych będzie stale zwiększana zgodnie z instrukcją operacyjną EASO, która 
zostanie ukończona w 2020 r. 



 

 

Zalecenie 3c EASO przyjmuje zalecenie. Począwszy od lipca 2019 r. Grecka Służba ds. 
Azylu oraz EASO zaczęły stosować nowe standardowe procedury operacyjne w 
odniesieniu do osób wymagających szczególnego traktowania. 

Zalecenie 5a EASO przyjmuje zalecenie. Do lipca 2020 r. EASO, w porozumieniu z 
Grecką Służbą ds. Azylu, planuje zwiększyć liczbę pracowników obsługujących sprawy z 
69 do 240. 

Zalecenie 5b EASO przyjmuje zalecenie. Od października 2019 r. w ramach zmiany 
istniejącego planu operacyjnego dla Włoch zostanie udzielone wsparcie EASO dla 
pięciu sądów na potrzeby dokonania oceny wparcia rozpoznawania spraw w drugiej 
instancji. Zostanie to rozpowszechnione na całym terytorium od 2020 r. EASO będzie 
kontynuował oddelegowywanie sprawozdawców prawnych w Grecji oraz odpowiednio 
odniesie się do dodatkowych wniosków. 

Zalecenie 5c EASO przyjmuje zalecenie. 
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