
PA\1192579NL.docx PE643.198v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie buitenlandse zaken

2019/2064(DEC)

14.11.2019

ONTWERPADVIES
van de Commissie buitenlandse zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting 
van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling X – Europese 
Dienst voor extern optreden
(2019/2064(DEC))

Rapporteur voor advies: Vangelis Meimarakis



PE643.198v01-00 2/3 PA\1192579NL.docx

NL

PA_NonLeg



PA\1192579NL.docx 3/3 PE643.198v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de Unie wordt geconfronteerd met een steeds veeleisender internationale 
context, wat zorgt voor een almaar grotere druk op de Unie om een leidende rol op het 
internationale toneel te spelen; benadrukt de centrale rol van de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) bij de uitvoering van het buitenlands beleid van de Unie onder 
toezicht van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Commissie; merkt op dat 
de grotere rol van de EDEO niet is ondersteund door een overeenkomstige verhoging 
van het personeelsbestand; dringt erop aan voldoende personele middelen ter 
beschikking te stellen om de doeltreffendheid van de Unie als mondiale speler niet in 
gevaar te brengen;

2. verzoekt de EDEO te overwegen om posten te creëren voor plaatselijke functionarissen 
die verantwoordelijk zijn voor de verslaglegging over wetgevingswerkzaamheden in 
landen van strategisch belang (met name toetredingslanden en landen van het Oostelijk 
Partnerschap), opdat de Unie een beter beeld krijgt van de buurlanden en van hun 
aanpassing aan het acquis;

3. wijst op de nog steeds bestaande ongelijkheden op het gebied van gender en 
geografische spreiding bij het EDEO-personeel, ondanks de positieve trends van de 
afgelopen jaren; herhaalt dat het belangrijk is te zorgen voor een evenwichtige 
samenstelling van het personeel in termen van gender en geografische herkomst binnen 
de verschillende categorieën en rangen, met name bij het midden- en hoger 
management; wijst ook op de oververtegenwoordiging van diplomaten van de lidstaten 
bij de delegatiehoofden; dringt aan op verdere inspanningen om deze verschillen aan te 
pakken;

4. is ingenomen met het programma voor korte detacheringen tussen de EDEO en het 
Europees Parlement; benadrukt de rol van dit programma om de wederzijdse kennis van 
de structuren en werkmethoden van elke instelling te vergroten en de samenwerking 
tussen de twee instellingen te verbeteren; moedigt de EDEO aan om dit programma 
actiever bij zijn personeel te promoten om het aantal deelnemers te verhogen; beveelt 
verder aan het programma voor diplomatieke uitwisseling en detachering tussen de 
EDEO en de diplomatieke diensten van de lidstaten uit te breiden en zo bij te dragen tot 
de ontwikkeling van een gedeelde diplomatieke cultuur.


