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Predlog resolucije Predlog spremembe 

79. z veliko zaskrbljenostjo opaža, da 

je med poslanci, zlasti po letu 2009, upadlo 

povpraševanje po individualnih jezikovnih 

tečajih francoščine ter še posebej španščine 

in italijanščine; je seznanjen, da je le pri 

angleščini in nemščini število udeležencev 

tečajev ostalo na isti ravni oziroma celo 

nekoliko poraslo; opozarja generalnega 

sekretarja na pomen večjezičnosti v 

procesu evropskega povezovanja in na 

vlogo, ki bi jo morala igrati uprava pri 

spodbujanju učenja jezikov med 

izvoljenimi predstavniki državljanov Unije, 

saj so jeziki tudi bistveno orodje za 

razumevanje in komunikacijo pri 

opravljanju njihovih parlamentarnih 

dolžnosti; poziva upravo, naj poslance na 

ustrezen način sproti obvešča – poleg 

obstoječe brošure in informacij, ki so na 

voljo na spletu – o vseh možnostih, ki jim 

jih ponuja Parlament, s posebnim 

poudarkom na tečajih z internimi učitelji 

jezikov v Bruslju in z učitelji, ki so na 

voljo na zahtevo v Strasbourgu, saj gre za 

rešitev, ki je najbolj prožna, najbolj 

skladna z njihovimi potrebami in 

delovnimi razmerami ter tudi najbolj 

stroškovno učinkovita; nadalje poziva 

generalnega sekretarja, naj zagotovi 

potrebna sredstva za spodbujanje 

večjezičnosti na tem področju, tudi z 

izboljšanjem razpoložljivosti internih 

79. z veliko zaskrbljenostjo opaža, da 

je med poslanci, zlasti po letu 2009, upadlo 

povpraševanje po individualnih jezikovnih 

tečajih francoščine ter še posebej španščine 

in italijanščine; je seznanjen, da je le pri 

angleščini in nemščini število udeležencev 

tečajev ostalo na isti ravni oziroma celo 

nekoliko poraslo; opozarja generalnega 

sekretarja na pomen večjezičnosti v 

procesu evropskega povezovanja in na 

vlogo, ki bi jo morala igrati uprava pri 

spodbujanju učenja jezikov med 

izvoljenimi predstavniki državljanov Unije, 

saj so jeziki tudi bistveno orodje za 

razumevanje in komunikacijo pri 

opravljanju njihovih parlamentarnih 

dolžnosti; poziva upravo, naj poslance na 

ustrezen način sproti obvešča – poleg 

obstoječe brošure in informacij, ki so na 

voljo na spletu – o vseh možnostih, ki jim 

jih ponuja Parlament, s posebnim 

poudarkom na tečajih z internimi učitelji 

jezikov v Bruslju in v Strasbourgu, saj gre 

za rešitev, ki je najbolj prožna in skladna z 

njihovimi potrebami in delovnimi 

razmerami ter tudi najbolj stroškovno 

učinkovita; nadalje poziva generalnega 

sekretarja, naj zagotovi potrebna sredstva 

za spodbujanje večjezičnosti na tem 

področju, tudi z izboljšanjem 

razpoložljivosti internih učiteljev jezikov 

in odpravo negotovosti zaposlitve, s katero 
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učiteljev jezikov in odpravo negotovosti 

zaposlitve, s katero se soočajo mnogi med 

njimi; je seznanjen, da je bila enota za 

poklicno usposabljanje poslancev 

prerazporejena iz GD FINS v GD PERS, 

da bi se ustvarila večja sinergija z enoto za 

usposabljanje zaposlenih, ki že obstaja v 

GD PERS; poziva generalnega sekretarja, 

naj ga sproti obvešča o specifičnih 

rezultatih, ki jih namerava doseči s tem; 

se soočajo; je seznanjen, da je bila enota za 

poklicno usposabljanje poslancev 

prerazporejena iz GD FINS v GD PERS, 

da bi se ustvarila večja sinergija z enoto za 

usposabljanje zaposlenih, ki že obstaja v 

GD PERS; poziva generalnega sekretarja, 

naj ga sproti obvešča o specifičnih 

rezultatih, ki jih namerava doseči s tem; 

Or. en 

 


