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Odpoveď úradu EASO 

Bod 84. Úrad EASO zdôrazňuje, že operačné plány boli schválené na základe priorít 
identifikovaných úradom EASO a hostiteľskými členskými štátmi.  

Bod 91. Úrad EASO zdôrazňuje, že od roku 2019 úrad EASO začal budovať kapacity na 
posudzovanie výkonnosti svojich operácií v členských štátoch na základe vymedzených 
cieľov a východísk. 

Rámček 7. Úrad EASO ďalej uvádza, že od 1. júla 2019 prináleží zodpovednosť 
za posudzovanie zraniteľnosti opäť gréckej azylovej službe. Úrad EASO je naďalej 
povinný odkazovať možných zraniteľných žiadateľov na posúdenie gréckej azylovej 
službe. 

Bod 148. Úrad EASO poukazuje na to, že nedostatočné zosúladenie je spôsobené tým, 
že členské štáty nevysielajú dostatok expertov, čo úrad EASO nedokáže ovplyvniť. Na 
tento účel úrad EASO vyslal ďalších pracovníkov, t. j. dočasných zamestnancov. 

Odporúčanie 3a. Úrad EASO prijíma odporúčanie. Úrad EASO skúma rôzne doplnkové 
spôsoby vysielania, ktoré by sa mohli uplatňovať súbežne a ktoré by obmedzili vplyv 
štrukturálneho nedostatku expertov z členských štátov, a to nielen využitie dočasných 
zamestnancov, ale aj možnosť zriadenia databázy externých expertov a vytvorenie 
interných pohotovostných tímov. 

Odporúčanie 3b. Úrad EASO prijíma odporúčanie. Pre operačné plány na rok 2019 boli 
dohodnuté ukazovatele výsledkov na vysokej úrovni, východiská a ciele. Rámce 
monitorovania výkonnosti a súvisiaci zber údajov sa budú neustále zlepšovať, ako sa 
uvádza v prevádzkovej príručke úradu EASO, ktorá bude dokončená v roku 2020. 

Odporúčanie 3c. Úrad EASO prijíma odporúčanie. Grécka azylová služba a úrad EASO 
začali od júla 2019 uplatňovať nové stále operačné postupy v súvislosti so 
zraniteľnosťou. 



 

 

Odporúčanie 5a. Úrad EASO prijíma odporúčanie. Úrad EASO po konzultácii s gréckou 
azylovou službou do júla 2020 plánuje zvýšiť počet svojich pracovníkov vybavujúcich 
žiadosti zo 69 na 240. 

Odporúčanie 5b. Úrad EASO prijíma odporúčanie. Od októbra 2019 na základe zmeny 
existujúceho operačného plánu pre Taliansko úrad EASO podporí päť súdov na 
overovanie podpory v rámci druhého stupňa. Od roku 2020 sa tento prístup uplatní na 
celom území. Úrad EASO bude naďalej vysielať právnych spravodajcov v rámci Grécka 
a bude primerane reagovať na dodatočné žiadosti. 

Odporúčanie 5c. Úrad EASO prijíma odporúčanie. 
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