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Predlog spremembe 1
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da se Unija sooča z vse 
bolj zahtevnim mednarodnim okoljem, 
zaradi česar so vse glasnejši pozivi, da bi 
morala imeti vodilno vlogo na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
osrednjo vlogo Evropske službe za zunanje 
delovanje (ESZD) pri vodenju zunanje 
politike Unije pod vodstvom visoke 
predstavnice/podpredsednice Komisije; 
ugotavlja, da okrepljena vloga ESZD ni 
bila podprta z ustreznim povečanjem 
števila zaposlenih; poziva, naj se 
zagotovijo ustrezni človeški viri, da ne bo 
ogrožena učinkovitost Unije kot 
svetovnega akterja;

1. ugotavlja, da se države članice 
Evropske unije soočajo z vse bolj 
zahtevnim mednarodnim okoljem, kar 
poudarja potrebo po usklajenem odzivu 
držav članic, ne pa centralizirani pripravi 
politik na ravni Evropske unije s strani 
Evropske službe za zunanje delovanje 
(ESZD); poziva, naj se za ESZD 
zagotovijo manjši viri, državam članicam 
pa večja avtonomija pri določanju lastne 
zunanje politike;

Or. en

Predlog spremembe 2
Urmas Paet

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da ima ESZD bistveno 
vlogo pri zagotavljanju skladnosti zunanje 
politike EU; poudarja tudi, da je treba 
zagotoviti nujna sredstva za uspešno 
izvajanje učinkovite varnostne in 
obrambne politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 3
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Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva ESZD, naj razmisli o 
ustvarjanju delovnih mest za lokalne 
uslužbence, ki bodo odgovorni za 
poročanje o zakonodajnem delu v državah 
strateškega interesa (zlasti državah 
pristopnicah in državah vzhodnega 
partnerstva), da bi Unija bolje razumela 
sosedstvo in njegovo približevanje 
pravnemu redu Unije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 4
Urmas Paet

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva ESZD, naj razmisli o 
ustvarjanju delovnih mest za lokalne 
uslužbence, ki bodo odgovorni za 
poročanje o zakonodajnem delu v državah 
strateškega interesa (zlasti državah 
pristopnicah in državah vzhodnega 
partnerstva), da bi Unija bolje razumela 
sosedstvo in njegovo približevanje 
pravnemu redu Unije;

2. poziva ESZD, naj ustvari delovna 
mesta za lokalne uslužbence, ki bodo 
odgovorni za poročanje o zakonodajnem 
delu v državah strateškega interesa (zlasti 
državah pristopnicah in državah vzhodnega 
partnerstva), da bi Unija bolje razumela 
sosedstvo in njegovo približevanje 
pravnemu redu Unije;

Or. en

Predlog spremembe 5
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da so bile ugotovljene 
napake pri javnih naročilih, povezane s 
kršitvijo pomembnih pravil o javnih 
naročilih, kot so neprimerni razpisni 
postopki ali ocena ponudb, ki je vplivala 
na izid razpisnega postopka, znatne 
spremembe obsega naročila in umetna 
razdelitev naročil ter manjkajoči ali 
nepopolni dokumenti o javnih naročilih; 
poziva ESZD, naj takoj sprejme ukrepe za 
razrešitev teh ugotovljenih napak pri 
javnih naročilih;

Or. en

Predlog spremembe 6
Robert Biedroń, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Tanja Fajon, Attila Ara-
Kovács, Neena Gill, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva ESZD, naj pri vseh javnih 
odhodkih uvede pripravo proračuna, ki 
upošteva vidik spola;

Or. en

Predlog spremembe 7
Robert Biedroń, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Tanja Fajon, Attila Ara-
Kovács, Neena Gill, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. želi spomniti, da je vključevanje 
vidika spola (re)organizacija, izboljšanje, 
razvoj in ocenjevanje političnih procesov, 
da bi akterji, vključeni v oblikovanje 
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politik, vidik enakosti spolov vključili v vse 
politike na vseh ravneh in v vseh fazah;

Or. en

Predlog spremembe 8
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen, da je kljub pozitivnim 
trendom v zadnjih letih še vedno opaziti 
neenakomerno zastopanost spolov in 
geografsko neravnovesje med uslužbenci 
ESZD; ponovno poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti uravnoteženo 
porazdelitev osebja glede na spol in 
geografsko poreklo v različnih 
kategorijah in razredih, zlasti na srednjih 
in višjih vodstvenih položajih; opozarja 
tudi na preveliko zastopanost diplomatov 
držav članic med vodji delegacij; poziva k 
nadaljnjim prizadevanjem za odpravo teh 
neravnovesij;

3. je seznanjen, da bi bilo treba 
diplomatska delovna mesta na vseh 
ravneh zapolniti izključno na podlagi 
kvalifikacij in sposobnosti, vsa druga 
merila izbora in posledična imenovanja 
pa vodijo k socialnemu inženiringu;

Or. en

Predlog spremembe 9
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Malik Azmani

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen, da je kljub pozitivnim 
trendom v zadnjih letih še vedno opaziti 
neenakomerno zastopanost spolov in 
geografsko neravnovesje med uslužbenci 
ESZD; ponovno poudarja, kako pomembno 
je zagotoviti uravnoteženo porazdelitev 
osebja glede na spol in geografsko poreklo 

3. je seznanjen, da je kljub pozitivnim 
trendom v zadnjih letih še vedno opaziti 
neenakomerno zastopanost spolov in 
geografsko neravnovesje med uslužbenci 
ESZD; ponovno poudarja, kako pomembno 
je zagotoviti uravnoteženo porazdelitev 
osebja glede na spol in geografsko poreklo 
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v različnih kategorijah in razredih, zlasti na 
srednjih in višjih vodstvenih položajih; 
opozarja tudi na preveliko zastopanost 
diplomatov držav članic med vodji 
delegacij; poziva k nadaljnjim 
prizadevanjem za odpravo teh 
neravnovesij;

v različnih kategorijah in razredih, zlasti na 
srednjih in višjih vodstvenih položajih; 
poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
odpravo teh neravnovesij;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Sergey Lagodinsky
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen, da je kljub pozitivnim 
trendom v zadnjih letih še vedno opaziti 
neenakomerno zastopanost spolov in 
geografsko neravnovesje med uslužbenci 
ESZD; ponovno poudarja, kako pomembno 
je zagotoviti uravnoteženo porazdelitev 
osebja glede na spol in geografsko poreklo 
v različnih kategorijah in razredih, zlasti na 
srednjih in višjih vodstvenih položajih; 
opozarja tudi na preveliko zastopanost 
diplomatov držav članic med vodji 
delegacij; poziva k nadaljnjim 
prizadevanjem za odpravo teh 
neravnovesij;

3. je seznanjen, da je kljub pozitivnim 
trendom v zadnjih letih še vedno opaziti 
neenakomerno zastopanost spolov in 
geografsko neravnovesje med uslužbenci 
ESZD; ponovno poudarja, kako pomembno 
je zagotoviti uravnoteženo porazdelitev 
osebja glede na spol in geografsko poreklo 
v različnih kategorijah in razredih, zlasti na 
srednjih in višjih vodstvenih položajih; je 
ogorčen, da srednje vodstvene položaje v 
ESZD zaseda 75 % moških in 25 % žensk, 
na ravni višjega vodstva pa moški 
predstavljajo 87 %, ženske pa 13 % 
delovne sile; poziva ESZD, naj posodobi 
svojo strategijo glede spola in enakih 
možnosti, da bi vključil konkretne in 
zavezujoče cilje v zvezi z zastopanostjo 
žensk na vodstvenih položajih; opozarja 
tudi na preveliko zastopanost diplomatov 
držav članic med vodji delegacij; poziva k 
nadaljnjim prizadevanjem za odpravo teh 
neravnovesij;

Or. en

Predlog spremembe 11
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Robert Biedroń, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Tanja Fajon, Attila Ara-
Kovács, Neena Gill, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen, da je kljub pozitivnim 
trendom v zadnjih letih še vedno opaziti 
neenakomerno zastopanost spolov in 
geografsko neravnovesje med uslužbenci 
ESZD; ponovno poudarja, kako pomembno 
je zagotoviti uravnoteženo porazdelitev 
osebja glede na spol in geografsko poreklo 
v različnih kategorijah in razredih, zlasti na 
srednjih in višjih vodstvenih položajih; 
opozarja tudi na preveliko zastopanost 
diplomatov držav članic med vodji 
delegacij; poziva k nadaljnjim 
prizadevanjem za odpravo teh 
neravnovesij;

3. je seznanjen, da je kljub pozitivnim 
trendom v zadnjih letih še vedno opaziti 
neenakomerno zastopanost spolov in 
geografsko neravnovesje med uslužbenci 
ESZD; ponovno poudarja, kako pomembno 
je zagotoviti uravnoteženo porazdelitev 
osebja glede na spol in geografsko poreklo 
v različnih kategorijah in razredih, zlasti na 
srednjih in višjih vodstvenih položajih; 
poudarja, da lahko samo povečanje 
geopolitičnega ravnotežja in ravnotežja 
glede na spol v ESZD zagotovi našo 
evropsko odgovornost za zunanje 
delovanje; opozarja tudi na preveliko 
zastopanost diplomatov držav članic med 
vodji delegacij; poziva k nadaljnjim 
prizadevanjem za odpravo teh 
neravnovesij;

Or. en

Predlog spremembe 12
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja program kratkoročnih 
napotitev osebja med ESZD in Evropskim 
parlamentom; poudarja vlogo programa 
pri krepitvi vzajemnega razumevanja 
struktur in delovnih metod partnerske 
institucije in s tem pri izboljševanju 
sodelovanja med institucijama; spodbuja 
ESZD, naj dejavneje spodbuja ta program 
med svojim osebjem, da bi se povečalo 
število udeležencev; priporoča, da se 

črtano
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program izmenjave in napotitev 
diplomatskega osebja med ESZD in 
diplomatskimi službami držav članic še 
dodatno razširi, s čimer bi prispevali k 
razvoju skupne diplomatske kulture.

Or. en

Predlog spremembe 13
Robert Biedroń, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Tanja Fajon, Attila Ara-
Kovács, Neena Gill, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja pomen vodilnega 
projekta projektne skupine East StratCom 
Evropske službe za zunanje delovanje – 
EU proti dezinformacijam, in sicer v boju 
proti dezinformacijam, propagandi in 
tujim vplivom na naše geopolitično 
prizorišče;

Or. en

Predlog spremembe 14
Urmas Paet

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da se je treba boriti proti 
propagandi in razkrivati dezinformacije; 
poudarja pomen projektne skupine ESZD 
za strateško obveščanje in poziva, naj se ji 
zagotovijo potrebni finančni in kadrovski 
viri;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Urmas Paet

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja vedno večji pomen 
politike EU za Arktiko in potrebo po 
okrepitvi verodostojnosti EU med 
partnerji, tako da se zagotovi stabilnost 
delovnega mesta ambasadorja EU za 
Arktiko;

Or. en


