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Proposta de resolução 

N.º 79 

 
Proposta de resolução Alteração 

79. Regista com grande preocupação a 

queda na procura pelos deputados de 

cursos de línguas em francês e, em 

especial, espanhol e italiano, sobretudo 

desde 2009; observa que só nas aulas de 

inglês e alemão o número de participantes 

permaneceu estável e, inclusive, melhorou; 

recorda ao Secretário-Geral a importância 

do multilinguismo no processo de 

integração europeia e o papel que a 

administração deve desempenhar na 

promoção da aprendizagem de línguas 

junto dos representantes eleitos dos 

cidadãos da União, uma vez que as línguas 

também são um instrumento essencial para 

a compreensão e a comunicação no 

exercício das suas funções parlamentares; 

solicita à administração que, através dos 

meios adequados, para além da brochura já 

existente e das informações disponíveis em 

linha, mantenha os deputados regularmente 

informados de todas as oportunidades que 

o Parlamento lhes oferece, com particular 

ênfase para as classes ministradas por 

professores de línguas da própria 

Instituição, em Bruxelas, e professores 

disponíveis a pedido, em Estrasburgo, uma 

vez que esta é a solução mais flexível, mais 

compatível com as suas necessidades e 

condições de trabalho e, também, a que 

oferece a melhor relação custo-benefício; 

insta o Secretário-Geral a assegurar os 
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meios necessários para promover o 

multilinguismo a este nível, 

nomeadamente, melhorando a 

disponibilidade de professores de línguas 

internos e pondo termo à insegurança de 

emprego com que muitos deles se 

deparam; regista a transferência da 

Unidade da Formação Profissional dos 

Deputados da DG FINS para a DG PERS, 

tendo em vista criar uma maior sinergia 

com a unidade de formação do pessoal já 

existente na DG PERS; solicita ao 

Secretário-Geral que mantenha o 

Parlamento informado sobre os resultados 

específicos que pretende obter com esta 

medida; 
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Or. en 

 


