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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

13. Jitlob li ssir modernizzazzjon tan-

netwerk tad-delegazzjonijiet tal-UE sabiex 

dawn jirriflettu l-ħtiāijiet tal-politika 

barranija tal-UE fis-seklu 21, fosthom billi 

jiāu adattati n-numri u l-għarfien espert tal-

persunal; iqis, pereŜempju, li d-

delegazzjonijiet kollha li jinsabu f'Ŝoni ta' 

kunflitt, b'mod partikolari f'pajjiŜi fejn 

għaddejja missjoni tal-PSDK, għandha 

tinkludi l-preŜenza ta' espert dwar 

kwistjonijiet ta' sigurtà u difiŜa; jitlob lir-

RGħ/VP biex issaħħaħ l-awtorità tal-kap 

tad-delegazzjoni fuq il-persunal kollu, 

irrispettivament mill-oriāini istituzzjonali 

tagħhom, u biex tissimplifika l-baāits 

amministrattivi tad-delegazzjonijiet lejn 

sors ta' finanzjament uniku; jitlob li l-linji 

ta' rapportar jiāu ëëarati; jiddispjaëih li l-

potenzjal għal sinerāiji u ekonomiji ta' 

skala li jingħata mit-tisħiħ tal-

kooperazzjoni bejn l-ambaxxati tal-Istati 

Membri u d-delegazzjonijiet tal-UE għad 

irid jiāi sfruttat bis-sħiħ; jinsisti li bilanë 

āust bejn il-persunal sekondat mill-Istati 

Membri u l-uffiëjali tal-UE, li huwa 

stabbilit fid-DeëiŜjoni tal-Kunsill tas-

26 ta' Lulju 2010 li tistabbilixxi s-SEAE, 

għandu jiāi rispettat fil-livelli kollha; 
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jinnota li, speëjalment fejn jidħlu 

poŜizzjonijiet ta' livell għoli bħal dik ta' 

Kap ta' Delegazzjoni, attwalment dan il-

bilanë mhux qed jinŜamm; 

Or. en 

 

 


