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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy az Unió egyre nagyobb kihívást jelentő nemzetközi környezettel 
szembesül, ami ahhoz vezetett, hogy egyre nagyobb az Unióval szemben támasztott 
igény arra, hogy vezető szerepet játsszon a nemzetközi színtéren; hangsúlyozza az 
Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) központi szerepét az Unió külpolitikájának a 
főképviselő/a Bizottság alelnöke irányítása alatt történő végrehajtásában; megjegyzi, 
hogy az EKSZ megerősített szerepét nem támasztotta alá a személyzet megfelelő 
növelése; kéri, hogy bocsássanak rendelkezésre elegendő emberi erőforrást annak 
érdekében, hogy ne veszélyeztessék az Unió mint globális szereplő hatékonyságát;

2. felhívja az EKSZ-t, hogy fontolja meg álláshelyek létrehozását a stratégiai jelentőségű 
országokban (különösen a csatlakozásra váró országokban és a keleti partnerség 
országaiban) végzett jogalkotási munkáról való jelentéstételért felelős helyi 
alkalmazottak számára annak érdekében, hogy az Unió jobban megérthesse a 
szomszédságot és az uniós vívmányokhoz való közelítésüket;

3. megjegyzi, hogy az EKSZ személyzetén belül továbbra is nemek közötti és földrajzi 
egyenlőtlenségek vannak az elmúlt évek pozitív tendenciái ellenére; ismételten 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a személyzet nemek és földrajzi származás szerinti 
kiegyensúlyozott eloszlását a különböző kategóriákon és besorolási fokozatokon belül, 
különösen a közép- és felsővezetői szinteken; rámutat arra is, hogy a tagállami 
diplomaták felülreprezentáltak a küldöttségvezetők körében; hangsúlyozza, hogy 
további erőfeszítéseket kell tenni ezen egyenlőtlenségek kezelésére;

4. üdvözli az EKSZ és az Európai Parlament közötti rövid távú kirendelési programot; 
kiemeli a program szerepét az egyes intézmények struktúrái és munkamódszerei 
kölcsönös megértésének javításában, és ezáltal a két intézmény közötti együttműködés 
javításában; ösztönzi az EKSZ-t, hogy a résztvevők számának növelése érdekében a 
személyzet körében aktívabban mozdítsa elő ezt a programot; javasolja továbbá az 
EKSZ és a tagállamok diplomáciai szolgálatai közötti diplomáciai csere- és kirendelési 
program kiterjesztését, amelynek célja a közös diplomáciai kultúra fejlődéséhez való 
hozzájárulás.


