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Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá k modernizaci sítě delegací EU 
tak, aby reflektovala potřeby zahraniční 
politiky EU v 21. století, mj. na základě 
úpravy počtů zaměstnanců a profilu 
odborností; domnívá se například, že 
všechny delegace v oblastech konfliktů 
a zejména v zemích, kde probíhají mise 
SBOP, by ve svých řadách měly mít 
odborníka na bezpečnost a obranu; žádá 
vysokou představitelku Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
místopředsedkyni Komise, aby rozšířila 
pravomoci vedoucího delegace vůči všem 
zaměstnancům bez ohledu na to, z jakých 
jsou institucí, a zjednodušila 
administrativní rozpočty delegací tak, aby 
postupně měly jediný zdroj financování; 
požaduje, aby byly jasně stanoveny 
hierarchické vztahy; vyjadřuje politování 
nad tím, že dosud nebyly plně využity 
možnosti synergického působení a úspor 
z rozsahu, které skýtá upevnění spolupráce 
mezi velvyslanectvími členských států 
a delegacemi EU; trvá na tom, že je nutné 
na všech úrovních dodržovat spravedlivou 
rovnováhu mezi zaměstnanci vyslanými 
z členských států a úředníky EU, jak je 
stanoveno v rozhodnutí Rady o zřízení 
ESVČ ze dne 26. července 2010; 
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a konstatuje, že zejména u vyšších funkcí, 

jako jsou vedoucí delegací, není tato 

rovnováha v současné době dodržována; 

Or. en 

 
 


