
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

12.4.2018 A8-0105/35 

Pozmeňujúci návrh  35 
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v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

79. s veľkým znepokojením berie na 

vedomie pokles dopytu poslancov po 

individuálnych jazykových kurzoch 

francúzštiny, a najmä španielčiny a 

taliančiny, ktorý je badateľný najmä od 

roku 2009; konštatuje, že počet záujemcov 

sa nezmenil len v prípade kurzov 

angličtiny a nemčiny, prípadne sa ešte 

zvýšil; pripomína generálnemu 

tajomníkovi dôležitosť viacjazyčnosti v 

procese európskej integrácie a úlohu, ktorú 

by administratíva mala zohrávať pri 

podpore jazykového vzdelávania medzi 

volenými zástupcami občanov Únie 

vzhľadom na to, že jazyky sú tiež 

dôležitým nástrojom pre porozumenie a 

komunikáciu pri výkone ich parlamentných 

povinností; vyzýva administratívu, aby 

poslancov systematicky vhodnými 

prostriedkami informovala, okrem 

existujúcej príručky a informácií 

dostupných na internete, o všetkých 

možnostiach, ktoré im ponúka Európsky 

parlament, s osobitným dôrazom na hodiny 

s internými učiteľmi jazykov v Bruseli a 

učiteľmi k dispozícii na požiadanie v 

Štrasburgu, keďže toto riešenie ponúka 

najväčšiu flexibilitu, je najviac zlučiteľné s 

ich potrebami a pracovnými podmienkami 

a takisto ponúka najlepšiu hodnotu za 

vynaložené peniaze; vyzýva tiež 

generálneho tajomníka, aby predložil 

79. s veľkým znepokojením berie na 

vedomie pokles dopytu poslancov po 

individuálnych jazykových kurzoch 

francúzštiny, a najmä španielčiny a 

taliančiny, ktorý je badateľný najmä od 

roku 2009; konštatuje, že počet záujemcov 

sa nezmenil len v prípade kurzov 

angličtiny a nemčiny, prípadne sa ešte 

zvýšil; pripomína generálnemu 

tajomníkovi dôležitosť viacjazyčnosti v 

procese európskej integrácie a úlohu, ktorú 

by administratíva mala zohrávať pri 

podpore jazykového vzdelávania medzi 

volenými zástupcami občanov Únie 

vzhľadom na to, že jazyky sú tiež 

dôležitým nástrojom pre porozumenie a 

komunikáciu pri výkone ich parlamentných 

povinností; vyzýva administratívu, aby 

poslancov systematicky vhodnými 

prostriedkami informovala, okrem 

existujúcej príručky a informácií 

dostupných na internete, o všetkých 

možnostiach, ktoré im ponúka Európsky 

parlament, s osobitným dôrazom na hodiny 

s internými učiteľmi jazykov v Bruseli a 

Štrasburgu, keďže toto riešenie je 

najflexibilnejšie a najviac zlučiteľné s ich 

potrebami a pracovnými podmienkami a 

takisto ponúka najlepšiu hodnotu za 

vynaložené peniaze; vyzýva tiež 

generálneho tajomníka, aby predložil 

potrebné opatrenia na podporu 
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potrebné opatrenia na podporu 

viacjazyčnosti v tejto oblasti, a to aj tým, 

že sa zlepší dostupnosť interných 

jazykových učiteľov a ukončí sa neistota 

zamestnania, ktorej mnohí z nich čelia; 

berie na vedomie presun oddelenia 

odbornej prípravy poslancov z GR FINS 

do GR PERS, aby sa zabezpečila väčšia 

súčinnosť s oddelením odbornej prípravy 

zamestnancov, ktorý už v rámci GR PERS 

existuje; žiada generálneho tajomníka, aby 

ho informoval o konkrétnych výsledkoch, 

ktoré sa majú týmto vývojom dosiahnuť; 

viacjazyčnosti v tejto oblasti, a to aj tým, 

že sa zlepší dostupnosť interných učiteľov 

jazykov a ukončí sa neistota zamestnania, 

ktorej čelia; berie na vedomie presun 

oddelenia odborného vzdelávania 

poslancov z GR FINS do GR PERS, aby sa 

zabezpečila väčšia súčinnosť s oddelením 

odbornej prípravy zamestnancov, ktorý už 

v rámci GR PERS existuje; žiada 

generálneho tajomníka, aby ho informoval 

o konkrétnych výsledkoch, ktoré sa majú 

týmito krokmi dosiahnuť; 

Or. en 

 


