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Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet efterlyser en 
modernisering av nätverket för EU:s 
delegationer, för att återspegla EU:s 
utrikespolitiska behov på 2000-talet, bland 
annat genom ändringar av personalantal 
och expertis. Till exempel bör alla 
delegationer i konfliktområden, särskilt i 
länder där något GSFP-uppdrag pågår, 
inkludera minst en expert på säkerhet och 
försvar. Parlamentet uppmanar 
vice ordföranden/den höga representanten 
att ge delegationscheferna större inflytande 
över all personal, oberoende av från vilken 
institution den kommer, och att förenkla 
delegationernas administrativa budgetar i 
riktning mot en enda finansieringskälla. 
Rapporteringsvägarna bör förtydligas. 
Parlamentet beklagar att potentialen för 
synergier och stordriftsfördelar vid ett 
stärkt samarbete mellan medlemsstaternas 
ambassader och EU:s delegationer ännu 
inte utnyttjas till fullo. Parlamentet 
insisterar på att den rättvisa balansen 
mellan personal som utlånas av 
medlemsstaterna och EU-tjänstemän, som 
föreskrivs i rådets beslut av den 
26 juli 2010 om utrikestjänstens inrättande, 
respekteras på alla nivåer. 
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att ge delegationscheferna större inflytande 
över all personal, oberoende av från vilken 
institution den kommer, och att förenkla 
delegationernas administrativa budgetar i 
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konstaterar att denna balans för 

närvarande inte upprätthålls, särskilt inte 

när det gäller högre befattningar, 

exempelvis delegationschefer. 

Or. en 

 
 


