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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jinnota li l-Unjoni qed tiffaċċja ambjent internazzjonali dejjem aktar ta' sfida, li wassal 
għal żieda fid-domanda biex l-Unjoni twettaq rwol mexxej fix-xena internazzjonali; 
jenfasizza r-rwol ċentrali li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jokkupa 
fit-tmexxija tal-politika barranija tal-Unjoni taħt il-gwida tar-Rappreżentant Għoli/Viċi 
President tal-Kummissjoni; jinnota li r-rwol imsaħħaħ tas-SEAE ma ġiex sostnut minn 
żieda korrispondenti ta' persunal; jappella li jingħata biżżejjed riżorsi umani sabiex l-
effikaċja tal-Unjoni bħala attur globali ma titpoġġiex f'riskju;

2. Jistieden lis-SEAE tikkunsidra l-ħolqien ta' postijiet għal aġenti lokali li jkunu 
responsabbli għar-rappurtar dwar il-ħidma leġiżlattiva f'pajjiżi ta' interess strateġiku 
(b'mod partikolari l-pajjiżi ta' adeżjoni u dawk tas-sħubija tal-Lvant) bil-għan li jżid il-
fehim tal-Unjoni tal-viċinat u tal-approsimazzjoni tiegħu mal-acquis;

3. Jinnota l-iżbilanċi ta' ġeneru u l-iżbilanċi ġeografiċi li fadal fil-persunal tas-SEAE, dan 
minkejja x-xejriet pożittivi tul dawn l-aħħar snin; itenni l-importanza li tiġi garantita 
distribuzzjoni bilanċjata tal-persunal f'termini ta' ġeneru u ta' oriġini ġeografika fi ħdan 
kategoriji u gradi differenti, partikolarment fil-livelli maniġerjali medji u anzjani; 
jirrimarka wkoll is-sovrarappreżentanza ta' persunal diplomatiku tal-Istati Membri fost 
il-Kapijiet ta' Delegazzjoni; jappella għal aktar sforzi biex jiġu indirizzati dawn l-
iżbilanċi;

4. Jilqa' l-programm ta' sekondar fuq qasir żmien bejn is-SEAE u l-Parlament Ewropew; 
jenfasizza r-rwol tiegħu fit-tisħiħ tal-fehim reċiproku tal-istrutturi u tal-metodi ta' ħidma 
ta' kull istituzzjoni biex b'hekk titjieb il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet; 
iħeġġeġ lis-SEAE tippromwovi dan il-programm b'mod aktar attiv fost il-persunal bil-
għan li tingħata spinta lin-numru ta' parteċipanti; jirrakkomanda wkoll li jiġi estiż il-
Programm ta' Skambju Diplomatiku u ta' Sekondar bejn is-SEAE u s-servizzi 
diplomatiċi tal-Istati Membri li għandu l-għan li jikkontribwixxi għall-evoluzzjoni ta' 
kultura diplomatika konġunta.


