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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

79. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι 

η ζήτηση εκ μέρους των βουλευτών για 

ατομικά μαθήματα γλώσσας στα γαλλικά 

και κυρίως στα ισπανικά και τα ιταλικά 

μειώνεται, ιδίως από το 2009 και έπειτα· 

διαπιστώνει ότι μόνο στα μαθήματα 

αγγλικών και γερμανικών παρατηρείται 

διατήρηση ή ακόμη και αύξηση του 

αριθμού συμμετεχόντων· υπενθυμίζει στον 

Γενικό Γραμματέα τη σημασία της 

πολυγλωσσίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και τον ρόλο που οφείλει η 

ίδια η διοίκηση να διαδραματίσει στην 

προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών από 

τους εκλεγμένους εκπροσώπους των 

πολιτών της Ένωσης, δεδομένου ότι οι 

γλώσσες αποτελούν επίσης απαραίτητο 

εργαλείο κατανόησης και επικοινωνίας 

κατά την άσκηση του κοινοβουλευτικού 

τους έργου· ζητεί από τη διοίκηση, πέραν 

του υπάρχοντος φυλλαδίου και των 

πληροφοριών που διατίθενται στο 

διαδίκτυο, να ενημερώνει τακτικά τους 

βουλευτές, με τα κατάλληλα μέσα, σχετικά 

με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το 

Κοινοβούλιο, με ιδιαίτερη έμφαση στα 

μαθήματα που παραδίδουν οι καθηγητές 

γλωσσών του θεσμικού οργάνου στις 

Βρυξέλλες καθώς και σε αυτά που 

διατίθενται κατόπιν αιτήματος στο 
Στρασβούργο, δεδομένου ότι πρόκειται για 

την πλέον ευέλικτη λύση, την πλέον 
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συμβατή με τις ανάγκες και τις συνθήκες 

εργασίας τους και την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη· παροτρύνει επίσης 

τον Γενικό Γραμματέα να αξιοποιήσει τα 

αναγκαία μέσα για να προαγάγει την 

πολυγλωσσία στο πεδίο αυτό, 

βελτιώνοντας, μεταξύ άλλων, τη 

διαθεσιμότητα των καθηγητών γλωσσών 

του οργάνου και θέτοντας τέρμα στην 

εργασιακή ανασφάλεια που πολλοί από 

αυτούς αντιμετωπίζουν· λαμβάνει υπό 

σημείωση τη μεταφορά της Υπηρεσίας 

Επαγγελματικής Επιμόρφωσης των 

Βουλευτών από τη ΓΔ FINS στη ΓΔ PERS 

προκειμένου να βελτιωθούν οι συνέργειες 

με τη μονάδα επιμόρφωσης του 

προσωπικού που ήδη υπάγεται στη ΓΔ 

PERS· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να 

τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με 

τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που 

προσδοκώνται από αυτήν την εξέλιξη· 

και την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη· παροτρύνει επίσης τον 

Γενικό Γραμματέα να αξιοποιήσει τα 
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