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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. susirūpinęs pažymi, kad, ypač nuo 

2009 m., sumažėjo Parlamento narių 

poreikis individualiose pamokose mokytis 

užsienio kalbų – prancūzų, ypač ispanų ir 

italų; pažymi, kad tik su anglų ir vokiečių 

kalbomis susiję statistiniai duomenys 

išlieka tokie pat ir net gerėja; primena 

generaliniam sekretoriui, kokia svarbi 

daugiakalbystė Europos integracijos 

procese, ir vaidmenį, kurį administracija 

turi atlikti skatinant Europos piliečių 

išrinktus atstovus mokytis kalbų, nes 

kalbos taip pat yra svarbiausias įrankis 

siekiant suprasti ir bendrauti tobulinant 

savo parlamentinį darbą; prašo 

administracijos, kad, be paskelbtos 

brošiūros ir internete prieinamos 

informacijos, ji nuolat tinkamai informuotų 

Parlamento narius apie visas Parlamento 

siūlomas galimybes, ypatingą dėmesį 

skiriant kursams, kuriuos Briuselyje ir 

Strasbūre pagal individualius poreikius 

rengia vidaus kalbos mokytojai, nes tai 

lanksčiausias ir geriausiai jų poreikiams bei 

darbo sąlygoms pritaikytas sprendimas, be 

to, pats pigiausias; taip pat prašo 

generalinį sekretorių tobulinti reikiamas 

priemones, siekiant skatinti daugiakalbystę 

šioje srityje, įskaitant geresnį vidaus kalbos 

mokytojų prieinamumą ir išsaugant 

daugelio jų darbo vietas; atkreipia dėmesį į 

tai, kad Parlamento narių profesinio 

79. susirūpinęs pažymi, kad, ypač nuo 

2009 m., sumažėjo Parlamento narių 

poreikis individualiose pamokose mokytis 

užsienio kalbų – prancūzų, ypač ispanų ir 

italų; pažymi, kad tik su anglų ir vokiečių 

kalbomis susiję statistiniai duomenys 

išlieka tokie pat ir net gerėja; primena 

generaliniam sekretoriui, kokia svarbi 

daugiakalbystė Europos integracijos 

procese, ir vaidmenį, kurį administracija 

turi atlikti skatinant Europos piliečių 

išrinktus atstovus mokytis kalbų, nes 

kalbos taip pat yra svarbiausias įrankis 

siekiant suprasti ir bendrauti tobulinant 

savo parlamentinį darbą; prašo 

administracijos, kad, be paskelbtos 

brošiūros ir internete prieinamos 

informacijos, ji nuolat tinkamai informuotų 

Parlamento narius apie visas Parlamento 

siūlomas galimybes, ypatingą dėmesį 

skiriant kursams, kuriuos Briuselyje ir 

Strasbūre rengia vidaus kalbos mokytojai, 

nes tai lanksčiausias ir geriausiai jų 

poreikiams bei darbo sąlygoms pritaikytas 

sprendimas, be to, pats pigiausias; taip pat 

prašo generalinio sekretoriaus tobulinti 

reikiamas priemones, siekiant skatinti 

daugiakalbystę šioje srityje, įskaitant 

geresnį vidaus kalbos mokytojų 

prieinamumą ir išsaugant jų darbo vietas; 

atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamento narių 

profesinio rengimo tarnyba buvo perkelta 
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rengimo tarnyba buvo perkelta iš FINS GD 

į PERS GD, siekiant pagerinti sąveiką su 

PERS GD jau veikiančiu darbuotojų 

mokymo skyriumi; prašo generalinį 

sekretorių jį informuoti apie konkrečius 

rezultatus, kurių tikimasi pasiekti atlikus šį 

pakeitimą; 

iš FINS GD į PERS GD, siekiant pagerinti 

sąveiką su PERS GD jau veikiančiu 

darbuotojų mokymo skyriumi; prašo 

generalinio sekretoriaus jį informuoti apie 

konkrečius rezultatus, kurių tikimasi 

pasiekti atlikus šį pakeitimą; 

Or. en 

 

 


