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Projekt rezolucji Poprawka 

79. z wielkim zaniepokojeniem 

zauważa spadek popytu wśród posłów na 

indywidualne kursy językowe w przypadku 

języka francuskiego, a przede wszystkim 

hiszpańskiego i włoskiego, w 

szczególności od roku 2009; zauważa, że 

dane statystyczne wykazują, że jedynie 

język angielski, a także niemiecki cieszą 

się takim samym, a nawet większym 

zainteresowaniem; przypomina 

sekretarzowi generalnemu o znaczeniu 

wielojęzyczności w procesie europejskiej 

integracji i o roli, jaką administracja 

powinna odgrywać w promowaniu nauki 

języków wśród przedstawicieli wybranych 

przez europejskich obywateli, tym 

bardziej, że znajomość języków stanowi 

podstawowe narzędzie zrozumienia i 

komunikacji w pracy parlamentarnej; 

zwraca się do administracji, aby oprócz 

istniejącej broszury i informacji 

dostępnych online systematycznie 

informować posłów za pośrednictwem 

odpowiednich środków przekazu o 

wszystkich możliwościach, jakie oferuje 

im Parlament, ze szczególnym naciskiem 

na lekcje udzielane przez wewnętrznych 

nauczycieli językowych w Brukseli i 

Strasburgu „na życzenie”, ponieważ jest to 

najbardziej elastyczne i najlepiej 

dostosowane do ich potrzeb i warunków 

pracy rozwiązanie, a także najbardziej 
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opłacalne; zwraca się również do 

sekretarza generalnego o opracowanie 

odpowiednich środków promowania 

wielojęzyczności w tym środowisku, 

łącznie z ulepszeniem oferty pod 

względem dostępności wewnętrznych 

nauczycieli języków obcych i 

wyeliminowania niepewnej sytuacji 

zawodowej wielu z nich; przyjmuje do 

wiadomości przeniesienie służby szkolenia 

zawodowego posłów z DG FINS do DG 

PERS w celu poprawy synergii z jednostką 

ds. szkolenia personelu istniejącą już w DG 

PERS; zwraca się do sekretarza 

generalnego o przekazywanie informacji o 

konkretnych wynikach, jakich oczekuje się 

po tej zmianie; 

również do sekretarza generalnego o 

opracowanie odpowiednich środków 

promowania wielojęzyczności w tym 

środowisku, łącznie z ulepszeniem oferty 

pod względem dostępności wewnętrznych 

nauczycieli języków obcych i 

wyeliminowania ich niepewnej sytuacji 

zawodowej; przyjmuje do wiadomości 

przeniesienie służby szkolenia 

zawodowego posłów z DG FINS do DG 

PERS w celu poprawy synergii z jednostką 

ds. szkolenia personelu istniejącą już w DG 

PERS; zwraca się do sekretarza 

generalnego o przekazywanie informacji o 

konkretnych wynikach, jakich oczekuje się 

po tej zmianie; 

Or. en 

 


