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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka starptautiskā vide, ar kuru saskaras Savienība, kļūst arvien sarežģītāka, un 
tādēļ Savienībai arvien vairāk tiek prasīts uzņemties vadošu lomu starptautiskajās 
norisēs; akcentē Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) būtisko lomu Savienības 
ārpolitikas īstenošanā Augstā pārstāvja / Komisijas priekšsēdētāja vietnieka vadībā; 
konstatē, ka, palielinoties EĀDD lomai, nav atbilstoši palielināts darbinieku skaits; 
prasa nodrošināt pietiekamus cilvēkresursus, lai nepakļautu riskam Savienības kā 
globāla rīcībspēka efektivitāti;

2. aicina EĀDD apsvērt iespēju izveidot amata vietas vietējiem darbiniekiem, kuru 
pienākumos būtu ziņot par likumdošanas darbu valstīs, kas ietilpst stratēģisko interešu 
lokā (jo īpaši pievienošanās sarunvalstīs un Austrumu partnerības valstīs), lai vairotu 
Savienības izpratni par kaimiņvalstīm un to pietuvināšanos acquis;

3. norāda, ka, neraugoties uz pēdējo gadu pozitīvajām tendencēm, EĀDD darbinieku vidū 
joprojām vērojama nelīdzsvarota dzimumu un ģeogrāfiskā pārstāvība; atkārtoti uzsver, 
ka ir svarīgi nodrošināt, lai dažādās amata kategorijās un pakāpēs, jo īpaši vidējā un 
augstākā līmeņa vadītāju līmenī, personāla sastāvā būtu nodrošināts dzimumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes līdzsvars; norāda arī uz to, ka delegāciju vadītāju vidū ir 
pārlieku pārstāvēti dalībvalstu diplomāti; aicina turpināt centienus novērst šo 
nelīdzsvarotību;

4. atzinīgi vērtē EĀDD un Eiropas Parlamenta savstarpēji īstenoto personāla īstermiņa 
darbā norīkošanas programmu; akcentē tās nozīmi savstarpējās izpratnes pilnveidošanā 
par katras šīs iestādes struktūrām un darba metodēm un līdz ar to — abu iestāžu 
sadarbības uzlabošanā; mudina EĀDD aktīvāk popularizēt šo programmu savu 
darbinieku vidū, tiecoties palielināt dalībnieku skaitu; turklāt iesaka paplašināt EĀDD 
un dalībvalstu diplomātisko dienestu savstarpēji īstenoto diplomātiskās apmaiņas un 
darbā norīkošanas programmu, kuras mērķis ir veicināt kopīgas diplomātiskās kultūras 
attīstību.


