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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. märgib suure murega, et 

parlamendiliikmete nõudlus 

individuaalsete prantsuse ning eelkõige 

hispaania ja itaalia keele kursuste järele on 

vähenenud, eriti alates 2009. aastast; 

märgib, et vaid inglise ja saksa keele 

kursuste hulk on jäänud samaks ja isegi 

suurenenud; tuletab peasekretärile meelde, 

et mitmekeelsus on Euroopa 

integratsiooniprotsessis väga tähtis ja 

administratsioon peaks soodustama liidu 

kodanike valitud esindajate hulgas keelte 

õppimist, sest keeleoskust on arusaamiseks 

ja suhtlemiseks vaja ka parlamendiliikmete 

kohustuste täitmisel; palub, et 

administratsioon annaks 

parlamendiliikmetele sobivate vahendite 

(peale olemasoleva teatmiku ja veebis 

oleva teabe) abil korrapäraselt teada kõigist 

parlamendis pakutavates võimalustest, 

pannes eelkõige rõhku keeleõppele, mis 

toimub asutusesiseste keeleõpetajatega 

Brüsselis ja õpetajatega, kes on vajaduse 

korral olemas Strasbourgis, sest see on 

kõige paindlikum lahendus, mis sobib 

nende vajaduste ja töötingimustega kõige 

paremini ning millel on ka parim hinna ja 

kvaliteedi suhe; nõuab ühtlasi tungivalt, et 

peasekretär leiaks selles valdkonnas 

mitmekeelsuse edendamiseks vajalikud 

vahendid ning parandaks muu hulgas 

asutusesiseste keeleõpetajate 
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kättesaadavust ja teeks lõpu ebakindlusele, 

mida paljud neist oma töökoha pärast 

tunnevad; märgib, et parlamendiliikmete 

täiendusõppe üksus viidi finantsküsimuste 

peadirektoraadist personali peadirektoraati, 

et luua parem koostoime personali 

koolitusüksusega, kes juba on personali 

peadirektoraadis; palub peasekretäril hoida 

end kursis tulemustega, mida ta sellega 

soovib saavutada; 

mida nad oma töökoha pärast tunnevad; 

märgib, et parlamendiliikmete 

täiendusõppe üksus viidi finantsküsimuste 

peadirektoraadist personali peadirektoraati, 

et luua parem koostoime personali 

koolitusüksusega, kes juba on personali 

peadirektoraadis; palub peasekretäril hoida 

end kursis tulemustega, mida ta sellega 

soovib saavutada; 

Or. en 

 

 


