
 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

12.4.2018 A8-0105/35 

Emenda  35 

Inés Ayala Sender 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2017/2137(DEC) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 79 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

79. Jinnota bi tħassib kbir it-tnaqqis 

tad-domanda mill-Membri għal korsijiet 

individwali tal-lingwa Franċiża u, 

speċjalment, tal-Ispanjol u t-Taljan, b'mod 

partikolari mill-2009; jinnota li n-numri 

baqgħu stabbli, u saħansitra tjiebu, fil-

korsijiet tal-Ingliż u l-Ġermaniż biss; 

ifakkar lis-Segretarju Ġenerali dwar l-

importanza tal-multilingwiżmu fil-proċess 

tal-integrazzjoni Ewropea u r-rwol li l-

amministrazzjoni għandha taqdi fil-

promozzjoni tat-tagħlim tal-lingwi fost ir-

rappreżentanti eletti taċ-ċittadini tal-Unjoni 

peress li l-lingwi huma wkoll għodda 

essenzjali għall-fehim u l-komunikazzjoni 

fl-eżerċizzju tad-dmirijiet parlamentari 

tagħhom; jistieden lill-amministrazzjoni 

żżomm lill-Membri infurmati regolarment 

permezz ta' mezzi xierqa, minbarra l-fuljett 

eżistenti u l-informazzjoni disponibbli 

online, tal-opportunitajiet kollha offruti 

lilhom mill-Parlament, b'enfasi partikolari 

fuq il-klassijiet b'għalliema tal-lingwi 

interni fi Brussell u għalliema disponibbli 

jekk mitluba fi Strasburgu, peress li din 

hija l-aktar soluzzjoni flessibbli, hija l-

aktar kompatibbli mal-ħtiġijiet u l-

kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom u toffri 

wkoll l-aħjar valur għall-flus; ikompli 

jħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali jipproponi 

l-mezzi neċessarji biex jippromwovi l-

multilingwiżmu f'dan il-qasam, inkluż it-
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titjib tad-disponibbiltà ta' għalliema tal-

lingwi interni u biex jintemm l-impjieg 

prekarju li ħafna minnhom jiffaċċjaw; 

jinnota t-trasferiment tal-Membri tal-Unità 

tat-Taħriġ Professjonali mid-DĠ FINS 

għad-DĠ PERS bil-għan li tinħoloq 

sinerġija akbar mal-unità tat-taħriġ tal-

persunal li tagħmel diġà parti mid-DĠ 

PERS; jitlob lis-Segretarju Ġenerali biex 

jinżamm infurmat dwar ir-riżultati speċifiċi 

li biħsiebu jikseb minn dan l-iżvilupp; 

lingwi interni u biex jintemm l-impjieg 

prekarju li huma jiffaċċjaw; jinnota t-

trasferiment tal-Membri tal-Unità tat-

Taħriġ Professjonali mid-DĠ FINS għad-

DĠ PERS bil-għan li tinħoloq sinerġija 

akbar mal-unità tat-taħriġ tal-persunal li 

tagħmel diġà parti mid-DĠ PERS; jitlob 

lis-Segretarju Ġenerali biex jinżamm 

infurmat dwar ir-riżultati speċifiċi li 

biħsiebu jikseb minn dan l-iżvilupp; 

Or. en 

 


