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Ziņojums A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

2017/2137(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

79. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

79. ar lielām bažām raugās uz to, ka 

mazinās deputātu pieprasījums pēc 

individuāliem franču valodas kursiem un jo 

īpaši spāņu un itāļu valodas kursiem, 

sevišķi kopš 2009. gada; norāda, ka tikai 

angļu un vācu valodas kursos dalībnieku 

skaits saglabājas stabils un ir pat 

uzlabojies; atgādina ģenerālsekretāram 

daudzvalodības nozīmību Eiropas 

integrācijas procesā un lomu, kāda 

administrācijai būtu jāuzņemas, lai 

veicinātu valodu apguvi Savienības pilsoņu 

ievēlēto pārstāvju vidū, ņemot vērā arī to, 

ka valodas ir būtisks instruments izpratnes 

un komunikācijas nodrošināšanā 

parlamentāro pienākumu veikšanas laikā; 

aicina administrāciju regulāri un atbilstošā 

veidā — papildus jau pastāvošajai brošūrai 

un tiešsaistē pieejamajai informācijai — 

informēt deputātus par visām iespējām, ko 

tiem piedāvā Parlaments, īpaši uzsverot 

kursus, ko vada Parlamenta piesaistīti 

valodu skolotāji Briselē un pēc 

pieprasījuma pieejamie skolotāji 

Strasbūrā, jo šāds risinājums ir 

viselastīgākais, visvairāk atbilst deputātu 

vajadzībām un darba apstākļiem un 

nodrošina arī vislabāko cenas un vērtības 

attiecību; mudina ģenerālsekretāru arī 

nodrošināt līdzekļus, kas nepieciešami 

daudzvalodības veicināšanai šajā jomā, 

tostarp uzlabojot Parlamenta piesaistīto 

79. ar lielām bažām raugās uz to, ka 

mazinās deputātu pieprasījums pēc 

individuāliem franču valodas kursiem un jo 

īpaši spāņu un itāļu valodas kursiem, 

sevišķi kopš 2009. gada; norāda, ka tikai 

angļu un vācu valodas kursos dalībnieku 

skaits saglabājas stabils un ir pat 

uzlabojies; atgādina ģenerālsekretāram 

daudzvalodības nozīmību Eiropas 

integrācijas procesā un lomu, kāda 

administrācijai būtu jāuzņemas, lai 

veicinātu valodu apguvi Savienības pilsoņu 

ievēlēto pārstāvju vidū, ņemot vērā arī to, 

ka valodas ir būtisks instruments izpratnes 

un komunikācijas nodrošināšanā 

parlamentāro pienākumu veikšanas laikā; 

aicina administrāciju regulāri un atbilstošā 

veidā — papildus jau pastāvošajai brošūrai 

un tiešsaistē pieejamajai informācijai — 

informēt deputātus par visām iespējām, ko 

tiem piedāvā Parlaments, īpaši uzsverot 

kursus, ko vada Parlamenta piesaistīti 

valodu skolotāji Briselē un Strasbūrā, jo 

šāds risinājums ir viselastīgākais un 

visvairāk atbilst viņu vajadzībām un darba 

apstākļiem un nodrošina arī vislabāko 

cenas un vērtības attiecību; mudina 

ģenerālsekretāru arī nodrošināt līdzekļus, 

kas nepieciešami daudzvalodības 

veicināšanai šajā jomā, tostarp uzlabojot 

Parlamenta piesaistīto valodas skolotāju 

pieejamību un izbeidzot nodarbinātības 
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valodas skolotāju pieejamību un izbeidzot 

nodarbinātības nestabilitāti, ar ko daudzi 

no viņiem saskaras; pieņem zināšanai 

Deputātu profesionālās apmācības nodaļas 

pārcelšanu no DG FINS uz DG PERS 

nolūkā panākt lielāku sinerģiju ar 

DG PERS jau pastāvošo darbinieku 

apmācības nodaļu; aicina ģenerālsekretāru 

regulāri informēt Parlamentu par 

konkrētajiem rezultātiem, kurus plānots 

šādi sasniegt; 

nestabilitāti, ar ko viņi saskaras; pieņem 

zināšanai Deputātu profesionālās 

apmācības nodaļas pārcelšanu no DG FINS 

uz DG PERS nolūkā panākt lielāku 

sinerģiju ar DG PERS jau pastāvošo 

darbinieku apmācības nodaļu; aicina 

ģenerālsekretāru regulāri informēt 

Parlamentu par konkrētajiem rezultātiem, 

kurus plānots šādi sasniegt; 

Or. en 

 

 


