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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. mély aggodalommal tölti el a 

képviselők francia egyéni 

nyelvtanfolyamok iránti igényének 

csökkenése, legfőképpen pedig a spanyol 

és az olasz nyelvek iránti, főleg 2009 óta 

tartó kereslet csökkenése; tudomásul veszi, 

hogy csak az angol és a német nyelvek 

statisztikái változatlanok, sőt, emelkedtek 

is; emlékezteti a főtitkárt a többnyelvűség 

fontosságára az európai integrációs 

folyamatok során, valamint az igazgatás 

szerepére az uniós polgárok által választott 

képviselők nyelvtanulásának 

ösztönzésében, hiszen a nyelvtudás 

alapvető eszközt jelent számukra 

parlamentbeli munkájuk során a megértés 

és a kommunikáció terén; kéri a Parlament 

igazgatását, hogy a meglévő tájékoztatókon 

és az interneten elérhető információkon túl, 

a megfelelő médián keresztül rendszeresen 

értesítse a képviselőket a Parlament összes 

lehetőségéről, különös tekintettel a belső 

nyelvtanárok által Brüsszelben és 

Strasbourgban folyó, „on demand” 

nyelvtanfolyamokra, amelyek a 

legrugalmasabb és legmegfelelőbb 

megoldást jelentik a képviselők 

szükségleteire és munkafeltételeire nézve, 

valamint gazdasági szempontból is a 

leghatékonyabbak; kéri továbbá a főtitkárt, 

hogy fejlessze ki a többnyelvűség 

előmozdításához szükséges eszközöket e 
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területen, többek között a belső 

nyelvtanárok elérhetőségének javítása és ez 

utóbbiak foglalkoztatási 

bizonytalanságának kiküszöbölése által; 

tudomásul veszi a képviselők szakmai 

képzési szolgálatának a Pénzügyi 

Főigazgatóságról a Személyzeti 

Főigazgatóságra történő átirányítását, 

amelynek célja az immár a Személyzeti 

Főigazgatóságban található 

személyzetképzési egység szinergiáinak 

javítása; felkéri a főtitkárt, hogy 

folyamatosan tájékoztassa a Parlamentet az 

e változás által elérni kívánt konkrét 

célkitűzésekről; 

területen, többek között a belső 

nyelvtanárok elérhetőségének javítása és 

foglalkoztatási bizonytalanságának 

kiküszöbölése által; tudomásul veszi a 
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javítása; felkéri a főtitkárt, hogy 

folyamatosan tájékoztassa a Parlamentet az 

e változás által elérni kívánt konkrét 

célkitűzésekről; 
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