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Förslag till resolution Ändringsförslag 

79. Europaparlamentet noterar med stor 

oro ledamöternas minskade efterfrågan på 

enskilda språkkurser i franska och särskilt 

spanska och italienska, framför allt sedan 

2009. Parlamentet noterar att endast när det 

gäller kurserna i engelska och tyska har 

deltagarantalet förblivit stabilt och till och 

med ökat. Parlamentet påminner 

generalsekreteraren om flerspråkighetens 

betydelse i den europeiska 

integrationsprocessen och den roll som 

administrationen bör spela för att främja 

språkinlärning bland unionsmedborgarnas 

valda företrädare, eftersom språk också är 

ett viktigt verktyg för att förstå varandra 

och kommunicera i utövandet av ämbetet 

som parlamentsledamot. Parlamentet 

uppmanar administrationen att regelbundet 

informera ledamöterna på lämpligt sätt, 

utöver den nuvarande broschyren och den 

information som finns online, om alla 

möjligheter som erbjuds av parlamentet, 

med särskild tonvikt på kurser med interna 

språklärare i Bryssel och lärare som är 

tillgängliga på begäran i Strasbourg, 

eftersom detta är den lösning som är mest 

flexibel, mest förenlig med ledamöternas 

behov och arbetsvillkor och också ger bäst 

valuta för pengarna. Parlamentet uppmanar 

dessutom med eftertryck 

generalsekreteraren att tillhandahålla de 

medel som krävs för att främja 

79. Europaparlamentet noterar med stor 

oro ledamöternas minskade efterfrågan på 

enskilda språkkurser i franska och särskilt 

spanska och italienska, framför allt sedan 

2009. Parlamentet noterar att endast när det 

gäller kurserna i engelska och tyska har 

deltagarantalet förblivit stabilt och till och 

med ökat. Parlamentet påminner 

generalsekreteraren om flerspråkighetens 

betydelse i den europeiska 

integrationsprocessen och den roll som 

administrationen bör spela för att främja 

språkinlärning bland unionsmedborgarnas 

valda företrädare, eftersom språk också är 

ett viktigt verktyg för att förstå varandra 

och kommunicera i utövandet av ämbetet 

som parlamentsledamot. Parlamentet 

uppmanar administrationen att regelbundet 

informera ledamöterna på lämpligt sätt, 

utöver den nuvarande broschyren och den 

information som finns online, om alla 

möjligheter som erbjuds av parlamentet, 

med särskild tonvikt på kurser med interna 

språklärare i Bryssel och Strasbourg, 

eftersom detta är den lösning som är mest 

flexibel och mest förenlig med 

ledamöternas behov och arbetsvillkor och 

också ger bäst valuta för pengarna. 

Parlamentet uppmanar dessutom med 

eftertryck generalsekreteraren att 

tillhandahålla de medel som krävs för att 

främja flerspråkighet på detta område, 
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flerspråkighet på detta område, bland annat 

genom att förbättra tillgången till interna 

språklärare och få ett slut på den osäkra 

situation som många av dem står inför. 

Parlamentet noterar överföringen av 

ledamöternas fortbildningsenhet från 

GD FINS till GD PERS i syfte att skapa 

större synergi med den enhet för 

personalutbildning som redan finns inom 

GD PERS. Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att hålla parlamentet 

underrättat om vilka särskilda resultat som 

detta förväntas leda till. 

bland annat genom att förbättra tillgången 

till interna språklärare och få ett slut på den 

osäkra situation som de står inför. 

Parlamentet noterar överföringen av 

ledamöternas fortbildningsenhet från 

GD FINS till GD PERS i syfte att skapa 

större synergi med den enhet för 

personalutbildning som redan finns inom 

GD PERS. Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att hålla parlamentet 

underrättat om vilka särskilda resultat som 

detta förväntas leda till. 

Or. en 

 


