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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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června 2016 nazvané „Akční plán pro 

integraci státních příslušníků třetích 

zemí“ (COM(2016)0377), 
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Pozměňovací návrh  3 

Brando Benifei, zpravodaj 

 

Zpráva A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu 

2015/2321(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 9 b (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na návrh směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o 

podmínkách pro vstup a pobyt státních 

příslušníků třetích zemí za účelem výkonu 

zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné 

dovednosti, který předložila Komise 

(COM(2016)0378), 

Or. en 
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Zpráva A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu 

2015/2321(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 9 c (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. 

června 2016 nazvané „Nová agenda 

dovedností pro Evropu“ 

(COM(2016)0381), 

Or. en 
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29. 6. 2016 A8-0204/5 

Pozměňovací návrh  5 

Brando Benifei, zpravodaj 

 

Zpráva A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu 

2015/2321(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 40 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na stanovisko Evropského 

hospodářského a sociálního výboru ze dne 

27. dubna 2016 na téma integrace 

uprchlíků v EU, 

Or. en 
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29. 6. 2016 A8-0204/6 

Pozměňovací návrh  6 

Brando Benifei, zpravodaj 

 

Zpráva A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu 

2015/2321(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 42a. vítá vytvoření „nástroje 

dovednostního profilu“ určeného státním 

příslušníkům třetích zemí v rámci „Nové 

agendy dovedností pro Evropu“ Evropské 

komise, jehož cílem je posílit rané 

vymezení a zdokumentování dovedností a 

kvalifikací státních příslušníků třetích 

zemí a předložit „průvodce“ obsahujícího 

osvědčené postupy v oblasti podpory 

integrace na trhu práce v členských 

státech a zdokonalování výuky jazyků on-

line pro nově příchozí uprchlíky a 

žadatele o azyl prostřednictvím jazykových 

kurzů on-line Erasmus +; 

Or. en 
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29. 6. 2016 A8-0204/7 

Pozměňovací návrh  7 

Brando Benifei, zpravodaj 

 

Zpráva A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu 

2015/2321(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 42b. vítá „Akční plán pro integraci 

státních příslušníků třetích zemí“ 

Evropské komise, který se zabývá 

opatřeními předcházejícími odchodu a 

příchodu, vzděláváním, zaměstnáváním a 

odbornou přípravou, přístupem k 

základním službám, aktivní účastí a 

sociálním začleňováním; 

Or. en 
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29. 6. 2016 A8-0204/8 

Pozměňovací návrh  8 

Brando Benifei, zpravodaj 

 

Zpráva A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu 

2015/2321(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. vyzývá Komisi, aby zvážila revizi 

směrnice o modré kartě s cílem zajistit její 

větší flexibilitu pro vysoce kvalifikované 

osoby požívající mezinárodní ochrany, 

které by jako příslušníci třetí země měly 

potenciálně nárok na přístup do systému 

modré karty, přičemž je třeba zohlednit 

mimořádné podmínky, jimž uprchlíci a 

žadatelé o azyl čelí, a potřeby trhu práce 

EU, zejména s ohledem na rozsah 

působnosti této směrnice a pravidla 

týkající se mobility v rámci EU; 

54. bere na vědomí návrh směrnice 

o podmínkách pro vstup a pobyt státních 

příslušníků třetích zemí za účelem výkonu 

zaměstnání vyžadujícího vysokou 

kvalifikaci, který předložila Komise; vítá 

zejména navrhovanou možnost, aby si 

vysoce kvalifikované osoby požívající 

mezinárodní ochrany mohly požádat o 

modrou kartu za stejných podmínek jako 

jiní státní příslušníci třetích zemí, přičemž 

by si zachovali veškerá práva, která jim 

poskytuje status osob požívajících 

mezinárodní ochrany na základě směrnice 

o podmínkách přiznávání azylu; 

Or. en 

 

 


