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Răspunsul EASO 

Punctul 84. EASO subliniază că planurile operaționale au fost aprobate pe baza 
priorităților identificate de EASO și de statele membre gazdă.  

Punctul 91. EASO subliniază că, începând cu 2019, a început să-și dezvolte capacitatea 
de a evalua performanța operațiunilor sale în statele membre pe baza unor valori-țintă 
și valori de referință definite. 

Caseta 7. EASO precizează că, începând cu 1 iulie 2019, responsabilitatea de a realiza 
evaluări ale vulnerabilității a fost din nou plasată în sarcina Serviciului elen pentru azil. 
Obligația de a-i orienta pe solicitanții expuși riscului de vulnerabilitate către evaluarea 
realizată de Serviciul elen pentru azil îi revine în continuare EASO. 

Punctul 148. EASO remarcă faptul că numărul insuficient de experți mobilizați din 
statele membre este cauza lipsei unor abordări armonizate, iar EASO nu poate controla 
această situație. Pentru a soluționa această problemă, EASO a mobilizat un număr 
suplimentar de angajați, adică personal interimar. 

Recomandarea 3a. EASO acceptă recomandarea. EASO examinează diferite modalități 
de mobilizare complementare, care ar putea fi utilizate concomitent și care ar limita 
impactul penuriei structurale de experți din statele membre, care pe lângă utilizarea 
personalului interimar includ, și fezabilitatea unei liste de experți externi și crearea 
unor echipe interne gata de intervenție. 

Recomandarea 3b. EASO acceptă recomandarea. S-au aprobat indicatorii de rezultat 
de nivel superior, valorile de referință și valorile-țintă pentru planurile operaționale 
pentru 2019. Conform manualului pentru operațiuni al EASO, care va fi finalizat în 
2020, cadrele de monitorizare a performanței și procesul de culegere a datelor pentru 
crearea lor vor continua să fie îmbunătățite. 



 

 

Recomandarea 3c. EASO acceptă recomandarea. Începând din iulie 2019, Serviciului 
elen pentru azil și EASO au început să aplice noi proceduri operaționale standard 
pentru abordarea cazurilor de vulnerabilitate. 

Recomandarea 5a. EASO acceptă recomandarea. EASO, în consultare cu Serviciul elen 
pentru azil, intenționează să mărească până în iulie 2020 numărul responsabililor de 
dosar de la 69 la 240. 

Recomandarea 5b. EASO acceptă recomandarea. Începând din octombrie 2019, 
datorită unei modificări a planului operațional existent pentru Italia, cinci tribunale vor 
beneficia de ajutor din partea EASO pentru a testa asistența pentru dosarele aflate în a 
doua instanță. Începând cu 2020, asistența va fi introdusă pe tot teritoriul. EASO va 
detașa în continuare raportori juridici în Grecia și va răspunde în mod corespunzător 
solicitărilor suplimentare. 

Recomandarea 5c. EASO acceptă recomandarea. 
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