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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

79. constată cu foarte mare îngrijorare 

o scădere a cererii din partea deputaților 

pentru cursuri de limbi străine individuale 

de franceză și, mai ales, de spaniolă și 

italiană, în special începând cu 2009; 

constată că numai pentru limbile engleză și 

germană numărul de participanți a rămas 

constant, și chiar a crescut; reamintește 

Secretarului General importanța 

multilingvismului pentru procesul de 

integrare europeană și rolul pe care 

administrația ar trebui să îl joace în 

promovarea învățării limbilor străine în 

rândul reprezentanților aleși ai cetățenilor 

UE, având în vedere că limbile sunt, de 

asemenea, un instrument esențial pentru 

înțelegere și comunicare în exercitarea 

funcțiilor lor parlamentare; invită 

administrația să informeze deputații cu 

regularitate, prin mijloace corespunzătoare, 

în plus față de broșurile și informațiile 

disponibile online, despre toate 

oportunitățile care le sunt oferite de 

Parlament, cu un accent deosebit pe 

cursurile cu profesorii de limbi străine din 

cadrul Parlamentului, disponibili la 

Bruxelles, și cu profesorii disponibili la 

cerere la Strasbourg, acestea fiind cele mai 

flexibile soluții, care sunt compatibile în 
cea mai mare măsură cu nevoile și cu 

condițiile de muncă ale deputaților și care 

oferă cel mai bun raport calitate-preț; 

79. constată cu foarte mare îngrijorare 

o scădere a cererii din partea deputaților 

pentru cursuri de limbi străine individuale 

de franceză și, mai ales, de spaniolă și 

italiană, în special începând cu 2009; 

constată că numai pentru limbile engleză și 

germană numărul de participanți a rămas 

constant, și chiar a crescut; reamintește 

Secretarului General importanța 

multilingvismului pentru procesul de 

integrare europeană și rolul pe care 

administrația ar trebui să îl joace în 

promovarea învățării limbilor străine în 

rândul reprezentanților aleși ai cetățenilor 

UE, având în vedere că limbile sunt, de 

asemenea, un instrument esențial pentru 

înțelegere și comunicare în exercitarea 

funcțiilor lor parlamentare; invită 

administrația să informeze deputații cu 

regularitate, prin mijloace corespunzătoare, 

în plus față de broșurile și informațiile 

disponibile online, despre toate 

oportunitățile care le sunt oferite de 

Parlament, cu un accent deosebit pe 

cursurile cu profesorii de limbi străine din 

cadrul Parlamentului, disponibili la 

Bruxelles și la Strasbourg, această soluție 

fiind cea mai flexibilă și cea mai 

compatibilă cu nevoile și cu condițiile de 

muncă ale deputaților, care oferă cel mai 

bun raport calitate-preț; îndeamnă de 

asemenea Secretarul General să utilizeze 
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îndeamnă de asemenea Secretarul General 

să utilizeze mijloacele necesare pentru a 

promova multilingvismul în acest domeniu, 

inclusiv prin îmbunătățirea disponibilității 

profesorilor de limbi străine din cadrul 

Parlamentului și prin eliminarea 

nesiguranței privind locul de muncă cu 

care se confruntă mulți dintre ei; ia act de 

transferul Unității de formare profesională 

a deputaților din DG FINS la DG PERS, în 

vederea creării unei sinergii mai puternice 

cu Unitatea de formare profesională a 

personalului, aflată deja în cadrul DG 

PERS; solicită Secretarului General să-l 

informeze cu privire la rezultatele concrete 

preconizate ca urmare a transferului; 

mijloacele necesare pentru a promova 

multilingvismul în acest domeniu, inclusiv 

prin îmbunătățirea disponibilității 

profesorilor de limbi străine din cadrul 

Parlamentului și prin eliminarea 

nesiguranței cu care se confruntă aceștia 

privind locul lor de muncă; ia act de 

transferul Unității de formare profesională 

a deputaților din DG FINS la DG PERS, în 

vederea creării unei sinergii mai puternice 

cu Unitatea de formare profesională a 

personalului, aflată deja în cadrul DG 

PERS; solicită Secretarului General să-l 

informeze cu privire la rezultatele concrete 

preconizate ca urmare a transferului; 

Or. en 

 


