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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. solicită modernizarea rețelei de 
delegații ale UE, astfel încât să reflecte 
necesitățile politicii externe a UE în secolul 
21, inclusiv prin adaptarea numărului de 
angajați și a cunoștințelor de specialitate; 
consideră, de exemplu, că toate delegațiile 
situate în zone de conflict, în special în 
țările în care se află o misiune PSAC, ar 
trebuie să aibă în componența lor un expert 
în probleme de securitate și apărare; 
solicită ÎR/VP să consolideze autoritatea 
șefilor de delegație asupra întregului 
personal, indiferent de originea lor 
instituțională, și să simplifice bugetele 
administrative ale delegațiilor, pentru a 
ajunge la o sursă unică de finanțare; 
solicită clarificarea structurii ierarhice; 
regretă că potențialul pentru sinergii și 
economii de scară conferit de consolidarea 
cooperării dintre ambasadele statelor 
membre și delegațiile UE nu a fost 
exploatat integral încă; insistă asupra 
faptului că echilibrul just dintre personalul 
detașat din statele membre și funcționarii 
UE, stabilit în Decizia Consiliului din 26 
iulie 2010 de instituire a SEAE, ar trebui 
respectat la toate nivelurile; 

13. solicită modernizarea rețelei de 
delegații ale UE, astfel încât să reflecte 
necesitățile politicii externe a UE în secolul 
21, inclusiv prin adaptarea numărului de 
angajați și a cunoștințelor de specialitate; 
consideră, de exemplu, că toate delegațiile 
situate în zone de conflict, în special în 
țările în care se află o misiune PSAC, ar 
trebuie să aibă în componența lor un expert 
în probleme de securitate și apărare; 
solicită ÎR/VP să consolideze autoritatea 
șefilor de delegație asupra întregului 
personal, indiferent de originea lor 
instituțională, și să simplifice bugetele 
administrative ale delegațiilor, pentru a 
ajunge la o sursă unică de finanțare; 
solicită clarificarea structurii ierarhice; 
regretă că potențialul pentru sinergii și 
economii de scară conferit de consolidarea 
cooperării dintre ambasadele statelor 
membre și delegațiile UE nu a fost 
exploatat integral încă; insistă asupra 
faptului că echilibrul just dintre personalul 
detașat din statele membre și funcționarii 
UE, stabilit în Decizia Consiliului din 26 
iulie 2010 de instituire a SEAE, ar trebui 
respectat la toate nivelurile și ia act de 
faptul că, în special în funcțiile mai înalte, 
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precum cea de șef de delegație, acest 
echilibru nu este menținut; 

Or. en 

 
 


