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Предложение за резолюция 

Параграф 79 

 
Предложение за резолюция Изменение 

79. отбелязва с голяма загриженост 

намалелия брой заявки от членовете на 

ЕП за индивидуално езиково обучение 

по френски, и още повече испански и 

италиански език, по-специално от 

2009 г. насам; отбелязва, че само в 

курсовете по английски и немски език 

броят на участниците се запазва и дори 

увеличава; припомня на генералния 

секретар колко е важно многоезичието в 

процеса на европейска интеграция и 

ролята, която следва да изпълнява 

администрацията за насърчаване на 

изучаването на езици сред гражданите 

на Съюза, избрани за представители, 

предвид факта, че езиците са също така 

важен инструмент за разбирането и 

общуването при упражняването на 

техните парламентарни задължения; 

призовава администрацията да 

информира редовно членовете на ЕП 

чрез подходящи средства, в допълнение 

към съществуващата брошура и 

информацията онлайн, за всички 

възможности, които им се предлагат от 

Парламента, с особен акцент върху 

курсовете с щатни учители по 

чуждоезиково обучение в Брюксел и с 

учители, които са на разположение 

при поискване в Страсбург, тъй като 

това е решението с най-голяма 

79. отбелязва с голяма загриженост 

намалелия брой заявки от членовете на 

ЕП за индивидуално езиково обучение 

по френски, и още повече испански и 

италиански език, по-специално от 

2009 г. насам; отбелязва, че само в 

курсовете по английски и немски език 

броят на участниците се запазва и дори 

увеличава; припомня на генералния 

секретар колко е важно многоезичието в 

процеса на европейска интеграция и 

ролята, която следва да изпълнява 

администрацията за насърчаване на 

изучаването на езици сред гражданите 

на Съюза, избрани за представители, 

предвид факта, че езиците са също така 

важен инструмент за разбирането и 

общуването при упражняването на 

техните парламентарни задължения; 

призовава администрацията да 

информира редовно членовете на ЕП 

чрез подходящи средства, в допълнение 

към съществуващата брошура и 

информацията онлайн, за всички 

възможности, които им се предлагат от 

Парламента, с особен акцент върху 

курсовете с щатни учители по 

чуждоезиково обучение в Брюксел и 

Страсбург, тъй като това е най-

гъвкавото и най-съвместимо с техните 

потребности и условия на труд 
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гъвкавост, е най-съвместимо с техните 

потребности и условия на труд и освен 

това е икономически най-изгодно; 

настоятелно призовава освен това 

генералния секретар да осигури 

необходимите средства за насърчаване 

на многоезичието в тази област, 

включително чрез подобряване на 

наличността на щатни учители по 

чуждоезиково обучение и прекратяване 

на трудовата несигурност, пред която са 

изправени много от тях; отбелязва 

преминаването на отдела 

„Професионално обучение на членовете 

на ЕП“ от Генералната дирекция по 

финанси в Генералната дирекция за 

персонала с оглед на пораждането на 

по-голямо полезно взаимодействие с 

отдела за обучение на персонала, който 

вече е част от Генералната дирекция за 

персонала; изисква генералния секретар 

да го информира за конкретните 

резултати, които възнамерява да 

постигне чрез тази промяна; 

решение, което освен това е 

икономически най-изгодно; настоятелно 

призовава освен това генералния 

секретар да осигури необходимите 

средства за насърчаване на 

многоезичието в тази област, 

включително чрез подобряване на 

наличността на щатни учители по 

чуждоезиково обучение и прекратяване 

на трудовата несигурност, пред която са 

изправени те; отбелязва преминаването 

на отдела „Професионално обучение на 

членовете на ЕП“ от Генералната 

дирекция по финанси в Генералната 

дирекция за персонала с оглед на 

пораждането на по-голямо полезно 

взаимодействие с отдела за обучение на 

персонала, който вече е част от 

Генералната дирекция за персонала; 

изисква генералния секретар да го 

информира за конкретните резултати, 

които възнамерява да постигне чрез тази 

промяна; 
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