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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. observă că Uniunea se confruntă cu un mediu internațional tot mai dificil, motiv pentru 
care tot mai multe voci îi cer să își asume un rol de lider pe scena globală; subliniază 
rolul central al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) în gestionarea politicii 
externe a Uniunii, sub conducerea Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui Comisiei; 
observă că rolul mai important al SEAE nu a fost sprijinit printr-o creștere 
corespunzătoare a personalului; solicită asigurarea unor resurse umane suficiente, 
pentru a nu periclita eficacitatea Uniunii ca actor global;

2. invită SEAE să ia în considerare crearea unor posturi de agenți locali responsabili cu 
întocmirea de rapoarte privind activitatea legislativă din țările care prezintă un interes 
strategic (în special țările în curs de aderare și țările membre ale Parteneriatului estic), 
pentru a îmbunătăți înțelegerea Uniunii asupra vecinătății sale și a apropierii legislației 
de acquis;

3. ia act de dezechilibrele de gen și geografice care caracterizează în continuare personalul 
SEAE, în pofida tendințelor pozitive înregistrate în ultimii ani; reiterează că este 
important să se asigure un echilibru în rândul personalului în ceea ce privește genul și 
originea geografică, în cadrul diferitelor categorii și grade, în special în posturile de 
conducere de nivel mediu și superior; evidențiază, de asemenea, reprezentarea excesivă 
a diplomaților statelor membre în rândul șefilor de delegații; solicită să se depună mai 
multe eforturi pentru eliminarea acestor dezechilibre;

4. salută programul de detașări pe termen scurt între SEAE și Parlamentul European; 
subliniază rolul programului în ceea ce privește îmbunătățirea înțelegerii reciproce a 
structurilor și metodelor de lucru ale fiecărei instituții și ameliorarea cooperării care 
decurge din aceasta; încurajează SEAE să promoveze mai activ acest program în rândul 
personalului său, pentru a crește numărul participanților; recomandă, de asemenea, 
extinderea Programului de schimburi diplomatice și detașări dintre SEAE și serviciile 
diplomatice ale statelor membre, al cărui scop este să contribuie la evoluția unei culturi 
diplomatice comune.


