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Projekt rezolucji Poprawka 

13. apeluje o modernizację sieci delegatur 

UE, tak aby odzwierciedlała ona potrzeby 

polityki zagranicznej UE w XXI wieku, 

między innymi za pomocą dostosowania 

liczby i wiedzy eksperckiej pracowników 

tych delegatur; zauwaŜa na przykład, Ŝe 

wszystkie delegatury połoŜone w strefie 

konfliktu, w szczególności w krajach, 

gdzie realizowane są misje w ramach 

WPBiO, powinny dysponować ekspertem 

w zakresie bezpieczeństwa i obronności; 

zwraca się do wysokiej przedstawiciel / 

wiceprzewodniczącej o wzmocnienie 

zwierzchnictwa szefów delegatur nad 

wszystkimi pracownikami, niezaleŜnie od 

tego, z jakiej instytucji się wywodzą, oraz 

o uproszczenie budŜetów 

administracyjnych delegatur, aby zapewnić 

jedno źródło finansowania; domaga się 

sprecyzowania hierarchii podległości 

słuŜbowej; ubolewa, Ŝe moŜliwość 

osiągnięcia synergii i oszczędności skali 

dzięki zacieśnieniu współpracy ambasad 

państw członkowskich z delegaturami UE 

nie została jeszcze w pełni wykorzystana; 

domaga się, by na wszystkich szczeblach 

przestrzegano sprawiedliwej równowagi 

między pracownikami oddelegowanymi z 
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państw członkowskich a urzędnikami UE, 

o której mowa w decyzji Rady z dnia 

26 lipca 2010 r. ustanawiającej ESDZ; 

państw członkowskich a urzędnikami UE, 

o której mowa w decyzji Rady z dnia 26 

lipca 2010 r. ustanawiającej ESDZ, oraz 

zauwaŜa, Ŝe zwłaszcza na wyŜszych 

stanowiskach, jak np. szefowie delegatur, 

równowaga ta nie jest obecnie utrzymana; 

Or. en 

 

 


