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Návrh usnesení 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. s velkým znepokojením bere na 

vědomí pokles poptávky poslanců po 

individuálních jazykových kurzech 

francouzštiny a zejména španělštiny a 

italštiny, a to především od roku 2009; 

konstatuje, že pouze u kurzů angličtiny a 

němčiny je počet zájemců stabilní a 

dokonce se zvýšil; připomíná generálnímu 

tajemníkovi důležitost mnohojazyčnosti v 

procesu evropské integrace a úlohu, kterou 

by měla správa sehrávat při podpoře výuky 

jazyků mezi zvolenými zástupci občanů 

EU, vzhledem k tomu, že jazyky jsou také 

jedním za základních nástrojů 

dorozumívání a komunikace při výkonu 

poslaneckých povinností; vyzývá správu, 

aby poslance vhodnými prostředky 

pravidelně informovala o existujících 

brožurách a informacích dostupných na 

internetu týkajících se všech příležitostí, 

které Parlament nabízí, se zvláštním 

důrazem na výuku jazyků prováděnou 

interními lektory v Bruselu a lektory, kteří 

jsou k dispozici na vyžádání ve Štrasburku, 

protože toto řešení skýtá největší 

flexibilitu, nejlépe vyhovuje jejich 

potřebám a pracovním podmínkám a také 

jde o ekonomicky nejvýhodnější nabídku; 

dále naléhavě žádá generálního tajemníka, 

aby zajistil nezbytné prostředky na 

podporu mnohojazyčnosti v této oblasti, a 

to i zlepšením dostupnosti interních 

79. s velkým znepokojením bere na 

vědomí pokles poptávky poslanců po 

individuálních jazykových kurzech 

francouzštiny a zejména španělštiny a 

italštiny, a to především od roku 2009; 

konstatuje, že pouze u kurzů angličtiny a 

němčiny je počet zájemců stabilní a 

dokonce se zvýšil; připomíná generálnímu 

tajemníkovi důležitost mnohojazyčnosti v 

procesu evropské integrace a úlohu, kterou 

by měla správa sehrávat při podpoře výuky 

jazyků mezi zvolenými zástupci občanů 

EU, vzhledem k tomu, že jazyky jsou také 

jedním za základních nástrojů 

dorozumívání a komunikace při výkonu 

poslaneckých povinností; vyzývá správu, 

aby poslance vhodnými prostředky 

pravidelně informovala o existujících 

brožurách a informacích dostupných na 

internetu týkajících se všech příležitostí, 

které Parlament nabízí, se zvláštním 

důrazem na výuku jazyků prováděnou 

interními lektory v Bruselu a ve 

Štrasburku, protože toto řešení je 

nejflexibilnější a nejlépe vyhovuje jejich 

potřebám a pracovním podmínkám a také 

jde o ekonomicky nejvýhodnější nabídku; 

dále naléhavě žádá generálního tajemníka, 

aby zajistil nezbytné prostředky na 

podporu mnohojazyčnosti v této oblasti, a 

to i zlepšením dostupnosti interních 

jazykových lektorů a ukončením nejistoty 
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jazykových lektorů a ukončením nejistoty 

pracovního místa, které mnozí z nich čelí; 

bere na vědomí převedení oddělení pro 

odborné vzdělávání poslanců z GŘ FINS 

pod GŘ PERS s cílem vytvořit větší 

součinnost s oddělením pro odborné 

vzdělávání zaměstnanců, které již spadá 

pod GŘ PERS; žádá generálního 

tajemníka, aby Parlament informoval o 

konkrétních výsledcích, kterých tímto 

krokem hodlá docílit; 

pracovního místa, které čelí; bere na 

vědomí převedení oddělení pro odborné 

vzdělávání poslanců z GŘ FINS pod GŘ 

PERS s cílem vytvořit větší součinnost s 

oddělením pro odborné vzdělávání 

zaměstnanců, které již spadá pod GŘ 

PERS; žádá generálního tajemníka, aby 

Parlament informoval o konkrétních 

výsledcích, kterých tímto krokem hodlá 

docílit; 

Or. en 

 

 


