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Poročilo A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Letno poročilo visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 

Evropskemu parlamentu 

2014/2219(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poziva, naj se tudi s prilagoditvijo 

števila zaposlenih in strokovnega znanja 

posodobi mreža delegacij EU, da bo 

odražala potrebe zunanje politike EU v 21. 

stoletju; meni, da bi moral biti v vseh 

delegacijah, ki se nahajajo na območjih, 

kjer prihaja do spopadov, zlasti pa v 

državah, kjer še vedno potekajo misije 

skupne varnostne in obrambne politike, 

vsaj en strokovnjak za varnost/obrambo; 

poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj razširi 

pooblastila vodij delegacij na vse osebje, 

ne glede na to, iz katere institucije 

prihajajo, in naj poenostavi upravni 

proračun delegacij, da se bo financiral iz 

enega samega vira; meni, da bi bilo treba 

razčistiti hierarhijo odgovornosti; obžaluje, 

da potencial sinergij in ekonomij obsega, ki 

bi jih omogočila okrepitev sodelovanja 

med veleposlaništvi držav članic in 

delegacijami EU, še ni v celoti izkoriščen; 

vztraja pri tem, da je treba na vseh ravneh 

spoštovati pravično ravnovesje med 

osebjem, napotenim iz držav članic, in 

uradniki EU, kakor je opredeljeno v sklepu 

Sveta z dne 26. julija 2010 o ustanovitvi 

ESZD; 

13. poziva, naj se tudi s prilagoditvijo 

števila zaposlenih in strokovnega znanja 

posodobi mreža delegacij EU, da bo 

odražala potrebe zunanje politike EU v 21. 

stoletju; meni, da bi moral biti v vseh 

delegacijah, ki se nahajajo na območjih, 

kjer prihaja do spopadov, zlasti pa v 

državah, kjer še vedno potekajo misije 

skupne varnostne in obrambne politike, 

vsaj en strokovnjak za varnost/obrambo; 

poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj razširi 

pooblastila vodij delegacij na vse osebje, 

ne glede na to, iz katere institucije 

prihajajo, in naj poenostavi upravni 

proračun delegacij, da se bo financiral iz 

enega samega vira; meni, da bi bilo treba 

razčistiti hierarhijo odgovornosti; obžaluje, 

da potencial sinergij in ekonomij obsega, ki 

bi jih omogočila okrepitev sodelovanja 

med veleposlaništvi držav članic in 

delegacijami EU, še ni v celoti izkoriščen; 

vztraja pri tem, da je treba na vseh ravneh 

spoštovati pravično ravnovesje med 

osebjem, napotenim iz držav članic, in 

uradniki EU, kakor je opredeljeno v sklepu 

Sveta z dne 26. julija 2010 o ustanovitvi 

ESZD, in ugotavlja, da se to ravnovesje, 

zlasti na višjih položajih, na primer pri 
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vodjih delegacij, trenutno ne spoštuje; 

Or. en 

 

 


