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Prijedlog rezolucije 

Stavak 79. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

79. napominje, s velikom zabrinutošću, 

pad potražnje zastupnika za individualnim 

jezičnim tečajevima francuskog, a 

pogotovo španjolskog i talijanskog jezika, 

posebice od 2009.; napominje da se je 

jedino broj onih koji pohađaju tečajeve 

engleskog i njemačkog ostao isti ili se čak 

povećao; podsjeća glavnog tajnika na 

važnost višejezičnosti u postupku europske 

integracije te ulogu koju uprava treba imati 

u promicanju učenja jezika među 

izabranim predstavnicima građana Unije, 

imajući u vidu da su jezici također ključan 

alat za razumijevanje i komunikaciju u 

izvršavanju njihovih parlamentarnih 

dužnosti; poziva upravu da redovito 

obavješćuje zastupnike na odgovarajuće 

načine, uz postojeću brošuru i informacije 

dostupne na internetu, o svim prilikama 

koje im nudi Parlament, s posebnim 

naglaskom na jezične tečajeve koje interno 

održavaju predavači u Bruxellesu i na 

zahtjev u Strasbourgu, s obzirom na to da 

spomenuto rješenje pruža najveću 

fleksibilnost, najusklađenije je s njihovim 

potrebama i radnim uvjetima te pruža 

najbolju vrijednost za novac; nadalje, 

poziva glavnog tajnika da predloži 

potrebna rješenja za promicanje 

višejezičnosti u tom području, među 

ostalim poboljšanjem raspoloživosti 

internih predavača i okončanjem radne 

79. napominje, s velikom zabrinutošću, 

pad potražnje zastupnika za individualnim 

jezičnim tečajevima francuskog, a 

pogotovo španjolskog i talijanskog jezika, 

posebice od 2009.; napominje da se je 

jedino broj onih koji pohađaju tečajeve 

engleskog i njemačkog ostao isti ili se čak 

povećao; podsjeća glavnog tajnika na 

važnost višejezičnosti u postupku europske 

integracije te ulogu koju uprava treba imati 

u promicanju učenja jezika među 

izabranim predstavnicima građana Unije, 

imajući u vidu da su jezici također ključan 

alat za razumijevanje i komunikaciju u 

izvršavanju njihovih parlamentarnih 

dužnosti; poziva upravu da redovito 

obavješćuje zastupnike na odgovarajuće 

načine, uz postojeću brošuru i informacije 

dostupne na internetu, o svim prilikama 

koje im nudi Parlament, s posebnim 

naglaskom na jezične tečajeve koje interno 

održavaju predavači u Bruxellesu i 

Strasbourgu, s obzirom na to da je to 

rješenje najfleksibilnije i najusklađenije s 

njihovim potrebama i radnim uvjetima te 

pruža najbolju vrijednost za novac; nadalje, 

poziva glavnog tajnika da predloži 

potrebna rješenja za promicanje 

višejezičnosti u tom području, među 

ostalim poboljšanjem raspoloživosti 

internih predavača i okončanjem radne 

nesigurnosti s kojom se suočavaju; prima 



 

AM\1150828HR.docx  PE618.413v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

nesigurnosti kojoj su mnogi od njih 

izloženi; prima na znanje da je Odjel za 

stručno usavršavanje zastupnika 

premješten iz DG-a FINS u DG PERS u 

cilju stvaranja veće sinergije s Odjelom za 

stručno usavršavanje osoblja koje je već 

dio DG-a PERS; poziva glavnog tajnika da 

ga obavješćuje o konkretnim rezultatima 

koje namjerava postići tim potezom; 

na znanje da je Odjel za stručno 

usavršavanje zastupnika premješten iz DG-

a FINS u DG PERS u cilju stvaranja veće 

sinergije s Odjelom za stručno 

usavršavanje osoblja koje je već dio DG-a 

PERS; poziva glavnog tajnika da ga 

obavješćuje o konkretnim rezultatima koje 

namjerava postići tim potezom; 

Or. en 

 


