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ODGOVOR URADA EASO 

Odstavek 84. Urad EASO poudarja, da so bili operativni načrti oblikovani na podlagi 
prednostnih nalog, ki so jih opredelili urad EASO in gostujoče države članice.  

Odstavek 91. Urad EASO poudarja, da je leta 2019 pričel s krepitvijo zmogljivosti za 
oceno smotrnosti svojih operacij v državah članicah na podlagi opredeljenih ciljnih 
vrednosti in izhodišč. 

Okvir 7. Urad EASO dodaja, da je bila s 1. julijem 2019 odgovornost za ocene ranljivosti 
prenesena nazaj na grško azilno službo. Urad EASO ohranja obveznost napotitve 
morebitnih ranljivih prosilcev za oceno s strani grške azilne službe. 

Odstavek 148. Urad EASO poudarja, da je pomanjkanje usklajenosti posledica tega, da 
države članice ne napotijo zadostnega števila strokovnjakov, na kar urad EASO ne more 
vplivati. Urad EASO je zato napotil dodatne uslužbence, in sicer agencijske delavce. 

Priporočilo 3(a). Urad EASO sprejema priporočilo. Urad EASO proučuje različne 
dopolnilne načine napotitev, ki bi se lahko uporabljali hkrati in bi omejili vpliv 
strukturnih pomanjkanj strokovnjakov držav članic ter bi poleg uporabe agencijskih 
delavcev vključevali tudi možnost uporabe seznama zunanjih strokovnjakov in 
oblikovanje internih ekip v pripravljenosti. 

Priporočilo 3(b). Urad EASO sprejema priporočilo. Kazalniki izidov, izhodišč in ciljnih 
vrednosti so bili določeni v okviru operativnih načrtov za leto 2019. Okviri za 
spremljanje smotrnosti in z njimi povezano zbiranje podatkov se bodo nenehno 
izboljševali in bodo zajeti v operativnem priročniku urada EASO, ki bo dokončan 
leta 2020. 

Priporočilo 3(c). Urad EASO sprejema priporočilo. Grška azilna služba in urad EASO od 
julija 2019 uporabljata nove standardne operativne postopke v zvezi z ranljivostjo. 



 

 

Priporočilo 5(a). Urad EASO sprejema priporočilo. Urad EASO namerava po 
posvetovanju z grško azilno službo do julija 2020 število svojih uradnikov, ki vodijo 
zadeve, povečati s 69 na 240. 

Priporočilo 5(b). Urad EASO sprejema priporočilo. V skladu s spremembo obstoječega 
operativnega načrta za Italijo bo urad EASO od oktobra 2019 zagotavljal podporo 
petim sodiščem za preskušanje podpore na drugi stopnji. Leta 2020 bo ta podpora 
razširjena na celotno ozemlje. Urad EASO bo nadaljeval z napotitvami poročevalcev za 
pravne zadeve v Grčiji in se ustrezno odzival na dodatne zahteve. 

Priporočilo 5(c). Urad EASO sprejema priporočilo. 
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