
 

 

SÄRSKILD RAPPORT OM ASYL, OMPLACERING OCH 

ÅTERVÄNDANDE AV MIGRANTER: DAGS ATT TRAPPA UPP 

INSATSERNA FÖR ATT ÅTGÄRDA SKILLNADER MELLAN MÅL OCH 

RESULTAT 

Ref: SCC112350FR01-19PP-4 

Easos svar 

Punkt 84. Easo framhåller att verksamhetsplanerna avtalades på grundval av 
prioriteringar som fastställts av Easo och värdmedlemsstaterna.  

Punkt 91. Easo betonar att man från och med 2019 började bygga upp sin kapacitet för 
att bedöma utförandet av sina insatser i medlemsstaterna på grundval av fastställda 
mål och utgångsvärden. 

Ruta 7. Easo tillägger att ansvaret för sårbarhetsanalyserna från och med den 1 juli 
2019 återigen har överlämnats till den grekiska asylmyndigheten. Easo är fortsatt 
skyldiga att hänvisa möjliga sårbara sökande till den grekiska asylmyndigheten för 
bedömning. 

Punkt 148. Easo påpekar att bristen på anpassning beror på att medlemsstaterna inte 
utstationerar tillräckligt många experter, vilket ligger bortom Easos kontroll. För att 
åtgärda detta har Easo utstationerat ytterligare personal, dvs. tillfällig personal. 

Rekommendation 3a. Easo godtar rekommendationen. Easo undersöker olika 
kompletterande former för utstationering som skulle kunna användas parallellt och 
som skulle begränsa inverkan av den strukturella bristen på experter från 
medlemsstaterna. Det gäller inte bara användningen av tillfällig personal, utan också 
genomförbarheten av att ha en tjänstgöringslista över externa experter och skapandet 
av interna beredskapsgrupper. 

Rekommendation 3b. Easo godtar rekommendationen. Utfallsindikatorer, 
utgångsvärden och mål på hög nivå avtalades för 2019 års verksamhetsplaner. 
Resultatmätningsramarna och tillhörande datainsamling kommer hela tiden att 
förbättras, såsom fastställs i Easos operativa handbok som kommer att färdigställas 
2020. 



 

 

Rekommendation 3c. Easo godtar rekommendationen. Den grekiska asylmyndigheten 
och Easo har från och med juli 2019 börjat använda nya standardrutiner med avseende 
på sårbarhet. 

Rekommendation 5a. Easo godtar rekommendationen. Easo planerar, i samråd med 
den grekiska asylmyndigheten, att öka antalet handläggare från 69 till 240 fram till juli 
2020. 

Rekommendation 5b. Easo godtar rekommendationen. Från och med oktober 2019 
kommer en ändring av den befintliga operativa planen för Italien att innebära att Easo 
stöder fem tribunaler för att testa stöd i andra instans. Detta kommer att integreras i 
hela territoriet från och med 2020. Easo kommer att fortsätta att utstationera rättsliga 
rapportörer i Grekland och kommer att svara på ytterligare begäranden på lämpligt 
sätt. 

Rekommendation 5c. Easo godtar rekommendationen. 
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