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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Controlo Orçamental, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Observa que a União se encontra perante um ambiente internacional cada vez mais 
complicado, que exige cada vez mais que a União assuma um papel de liderança a nível 
internacional; destaca o papel central do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) 
na condução da política externa da União, sob a orientação da alta 
representante/vice-presidente da Comissão; observa que o papel reforçado do SEAE não 
foi sustentado por um aumento correspondente do pessoal; solicita que sejam 
disponibilizados recursos humanos suficientes para não pôr em risco a eficácia da União 
enquanto interveniente a nível global;

2. Insta o SEAE a ponderar a criação do posto de agente local responsável pela informação 
sobre o trabalho legislativo nos países de interesse estratégico (em especial nos países 
candidatos à adesão e nos da Parceria Oriental), a fim de aumentar a compreensão da 
União sobre a vizinhança e sobre a sua aproximação ao acervo;

3. Toma nota dos desequilíbrios de género e geográficos remanescentes no pessoal do 
SEAE, apesar das tendências positivas dos últimos anos; reitera a importância de 
garantir uma distribuição equilibrada do pessoal em termos de género e de origem 
geográfica nas diferentes categorias e graus, em especial ao nível dos quadros 
intermédios e superiores; assinala igualmente a representação excessiva de diplomatas 
dos Estados-Membros como chefes de delegação; solicita que sejam envidados mais 
esforços para corrigir estes desequilíbrios;

4. Congratula-se com o programa de destacamento de curta duração entre o SEAE e o 
Parlamento Europeu; sublinha o papel do programa no reforço da compreensão mútua 
das estruturas e dos métodos de trabalho de ambas as instituições, melhorando assim a 
sua cooperação; incentiva o SEAE a promover mais ativamente o programa junto do seu 
pessoal, a fim de aumentar o número de participantes; recomenda ainda que se alargue o 
programa de intercâmbio diplomático e de destacamento entre o SEAE e os serviços 
diplomáticos dos Estados-Membros que visa contribuir para a evolução de uma cultura 
diplomática partilhada.


