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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

79. panee erittäin huolestuneena 

merkille, että ranskan ja erityisesti 

espanjan sekä italian yksityistuntien 

kysyntä on laskenut parlamentin jäsenten 

keskuudessa erityisesti vuodesta 2009 

alkaen; panee merkille, että ainoastaan 

englannin ja saksan kurssien kysynnän taso 

on säilynyt ennallaan tai jopa noussut; 

muistuttaa pääsihteeriä monikielisyyden 

tärkeydestä Euroopan yhdentymisessä ja 

hallinnon roolista sen edistämisessä, että 

unionin kansalaisten valitsemat edustajat 

opiskelevat eri kieliä, jotka ovat myös 

erittäin tärkeä ymmärtämisen ja viestinnän 

työkalu parlamentaarisen työn 

harjoittamisessa; pyytää hallintoa 

tiedottamaan nykyisen esitteen ja verkossa 

saatavilla olevien tietojen lisäksi 

asianmukaisia kanavia käyttäen 

parlamentin jäsenille säännöllisesti kaikista 

parlamentin heille tarjoamista 

mahdollisuuksista ja korostamaan 

erityisesti toimielimen sisäisten 

kieltenopettajien Brysselissä ja pyynnöstä 

Strasbourgissa tarjoamia kursseja 

joustavimpana ja parhaiten jäsenten 

tarpeisiin ja työtilanteeseen soveltuvana 

sekä taloudellisimpana ratkaisuna; pyytää 

pääsihteeriä myös kehittämään tarvittavia 

välineitä monikielisyyden edistämiseksi 

tällä alalla, myös parantamalla sisäisten 

kieltenopettajien käytettävyyttä ja 
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poistamalla työhön liittyvän 

epävarmuuden, josta monet heistä kärsivät; 

panee merkille, että jäsenten ammatillisen 

koulutuksen yksikkö siirrettiin 

varainhoidon pääosastosta 

henkilöstöasioiden pääosastoon, jotta 

voitaisiin lisätä henkilöstöasioiden 

pääosastossa jo sijaitsevan henkilöstön 

koulutusyksikön synergiaetuja; pyytää 

pääsihteeriä ilmoittamaan, mitä erityisiä 

tuloksia tällä muutoksella ajatellaan 

saavutettavan; 

poistamalla työhön liittyvän 

epävarmuuden, josta he kärsivät; panee 

merkille, että jäsenten ammatillisen 

koulutuksen yksikkö siirrettiin 
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henkilöstöasioiden pääosastoon, jotta 

voitaisiin lisätä henkilöstöasioiden 

pääosastossa jo sijaitsevan henkilöstön 

koulutusyksikön synergiaetuja; pyytää 

pääsihteeriä ilmoittamaan, mitä erityisiä 
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