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Ontwerpresolutie Amendement 

13. dringt aan op de modernisering van het 

EU-delegatienetwerk om het beter af te 

stemmen op de behoeften van het 

buitenlands beleid van de EU in de 21e 

eeuw, o.a. door aanpassingen in de 

personeelssterkte en het 

deskundigheidsniveau; is bijvoorbeeld van 

mening dat elke delegatie in een 

conflictgebied, met name in landen waar 

een GVDB-missie aanwezig is, een 

deskundige op veiligheids- en 

defensiegebied moet omvatten; verzoekt de 

HV/VV de zeggenschap van het hoofd van 

de delegatie over alle personeelsleden, 

ongeacht hun institutionele achtergrond, te 

versterken en de administratieve 

begrotingen van de delegaties te 

vereenvoudigen door één financieringsbron 

te creëren; wenst dat de rapportagelijnen 

worden verduidelijkt; betreurt dat het 

potentieel voor synergie en 

schaalvoordelen die kunnen worden 

gerealiseerd door de samenwerking tussen 

de ambassades van de lidstaten en de EU-

delegaties te versterken, nog niet volledig 

is benut; wenst dat op alle niveaus de hand 

wordt gehouden aan het eerlijke evenwicht 

tussen gedetacheerd personeel uit de 

lidstaten en EU-ambtenaren, zoals 
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vastgelegd in het Besluit van de Raad van 

26 juli 2010 betreffende de oprichting van 

de EDEO; 

vastgelegd in het Besluit van de Raad van 

26 juli 2010 betreffende de oprichting van 

de EDEO, en merkt op dat dit evenwicht, 

met name in hogere functies zoals die van 

delegatiehoofd, momenteel niet wordt 

gehandhaafd; 

Or. en 

 

 


