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29.6.2016 A8-0204/2 

Изменение  2 

Брандо Бенифеи, докладчик 

 

Доклад A8-0204/2016 

Брандо Бенифеи 

Бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда 

2015/2321(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 9 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид съобщението на 

Комисията от 7 юни 2016 г., 

озаглавено „План за действие за 

интегриране на граждани на трети 

държави“ (COM(2016)0377), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/3 

Изменение  3 

Брандо Бенифеи, докладчик 

 

Доклад A8-0204/2016 

Брандо Бенифеи 

Бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда 

2015/2321(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 9 б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид предложението на 

Комисията за директива на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно условията за влизане и 

пребиваване на граждани на трети 

държави за целите на трудова 

заетост, изискваща висока степен на 

умения (COM(2016)0378), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/4 

Изменение  4 

Брандо Бенифей, докладчик 

 

Доклад A8-0204/2016 

Брандо Бенифеи 

Бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда 

2015/2321(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 9 в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид съобщението на 

Комисията от 10 юни 2016 г., 

озаглавено „Нова европейска програма 

за умения“ (COM(2016)0381), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/5 

Изменение  5 

Брандо Бенифеи, докладчик 

 

Доклад A8-0204/2016 

Брандо Бенифеи 

Бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда 

2015/2321(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 40 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид становището на 

Европейския икономически и социален 

комитет от 27 април 2016 г. относно 

интеграцията на бежанците в ЕС, 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/6 

Изменение  6 

Брандо Бенифеи, докладчик 

 

Доклад A8-0204/2016 

Брандо Бенифеи 

Бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда 

2015/2321(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  42a. приветства създаването на 

„Инструмент за съставяне на профил 

на уменията“ за гражданите на 

трети държави в рамките на „Нова 

европейска програма за умения“ на 

Комисията, насочен към укрепване на 

ранното идентифициране и 

документиране на уменията и 

квалификациите на граждани на 

трети държави, въвеждане на 

ръководство за най-добри практики за 

подпомагане на интеграцията на 

пазара на труда в държавите членки 

и подобряване на онлайн ученето на 

езици за новопристигналите бежанци 

и лица, търсещи убежище, чрез 

онлайн езиковите курсове по „Еразъм 

+“; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Изменение  7 

Брандо Бенифеи, докладчик 

 

Доклад A8-0204/2016 

Брандо Бенифеи 

Бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда 

2015/2321(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  42б. приветства съобщението на 

Комисията относно „План за 

действие за интегриране на граждани 

на трети държави“, което разглежда 

въпросите за мерки преди 

заминаването и преди пристигането, 

образование, заетост и 

професионално обучение, достъп до 

основни услуги, активно участие и 

социално приобщаване; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/8 

Изменение  8 

Брандо Бенифеи, докладчик 

 

Доклад A8-0204/2016 

Брандо Бенифеи 

Бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда 

2015/2321(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. призовава Комисията да разгледа 

възможността за преразглеждане на 

Директивата за „синя карта“, за да 

гарантира нейната по-голяма 

гъвкавост за тези 

висококвалифицирани лица, получили 

международна закрила, които 

потенциално биха имали право като 

граждани на трети държави на 

достъп до системата „синя карта“, 

като се отчитат извънредните 

условия, в които са поставени 

бежанците и търсещите убежище 

лица, както и нуждите на пазара на 

труда в ЕС, по-специално чрез преглед 

на обхвата и правилата за мобилност 
в рамките на ЕС, предвидени в 

директивата; 

54. взема под внимание 

предложението на Комисията за 

директива относно условията за 

влизане и пребиваване на граждани на 

трети държави за целите на целите 

на трудова заетост, изискваща 

висока степен на умения; приветства, 

по-специално, предложената 

възможност лица с висока степен на 

умения, ползващи се с международна 

закрила, да кандидатстват за синя 

карта при същите условия като други 

граждани на трети държави, като 

същевременно си запазват всички 

права, които имат като лица, 

ползващи се от международна 

закрила в съответствие с 

Директивата относно признаването; 

Or. en 

 

 


