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Ændringsforslag  2 

Brando Benifei, ordfører 

 

Betænkning A8-0204/2016 

Brando Benifei 

om flygtninge:  Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet 

2015/2321(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  - der henviser til Kommissionens 

meddelelse af 7. juni 2016 med titlen: 

"Handlingsplan for integration af 

tredjelandsstatsborgere" 

(COM(2016)0377), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/3 

Ændringsforslag  3 

Brando Benifei, ordfører 

 

Betænkning A8-0204/2016 

Brando Benifei 

om flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet 

2015/2321(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 9 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  - der henviser til Kommissionens forslag 

til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om betingelserne for 

tredjelandsstatsborgeres indrejse og 

ophold med henblik på højt kvalificeret 

beskæftigelse (COM(2016)0378), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/4 

Ændringsforslag  4 

Brando Benifei, ordfører 

 

Betænkning A8-0204/2016 

Brando Benifei 

om flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet 

2015/2321(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 9 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  - der henviser til Kommissionens 

meddelelse af 10. juni 2016 med titlen: 

"En dagsorden for nye kvalifikationer for 

Europa" (COM(2016)0381), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/5 

Ændringsforslag  5 

Brando Benifei, ordfører 

 

Betænkning A8-0204/2016 

Brando Benifei 

om flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet 

2015/2321(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 40 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  - der henviser til udtalelse fra Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg af 27. april 2016 om integration af 

flygtninge i EU, 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/6 

Ændringsforslag  6 

Brando Benifei, ordfører 

 

Betænkning A8-0204/2016 

Brando Benifei 

om flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet 

2015/2321(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 42 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  42a. påskønner, at Kommissionen vil 

igangsætte et "Redskab for 

tredjelandsstatsborgeres 

færdighedsprofiler", der skal bidrage til 

at styrke tidlig identifikation og 

dokumentation af 

tredjelandsstatsborgeres færdigheder og 

kvalifikationer, indføre en vejledning i 

bedste praksis til at støtte 

arbejdsmarkedsintegration i 

medlemsstaterne og forbedre online 

sprogundervisning for nyankomne 

asylansøgere gennem Erasmus+ -online 

sprogkurser; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Ændringsforslag  7 

Brando Benifei, ordfører 

 

Betænkning A8-0204/2016 

Brando Benifei 

om flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet 

2015/2321(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 42 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  42b. påskønner Kommissionens 

"Handlingsplan for integration af 

tredjelandsstatsborgere", der omhandler 

foranstaltninger forud for afrejse og 

ankomst, undervisning, beskæftigelse og 

erhvervsuddannelse, adgang til basale 

tjenester, aktiv deltagelse og social 

inklusion; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/8 

Ændringsforslag  8 

Brando Benifei, ordfører 

 

Betænkning A8-0204/2016 

Brando Benifei 

om flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet 

2015/2321(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 54 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

54. opfordrer Kommissionen til at 

overveje en revision af direktivet om det 

blå kort og til at sikre, at det bliver mere 

fleksibelt af hensyn til de højtuddannede, 

som omfattes af international beskyttelse, 

og som potentielt som 

tredjelandsstatsborgere vil få adgang til 

blå kort-ordningen, ved at tage hensyn til 

de ekstraordinære omstændigheder, som 

flygtninge og asylansøgere befinder sig i, 

samt EU-arbejdsmarkedets behov, navnlig 

ved at se på direktivets 

anvendelsesområde og dets bestemmelser 

om mobilitet internt i EU; 

54. bemærker Kommissionens forslag til 

direktiv om betingelserne for 

tredjelandsstatsborgeres indrejse og 

ophold med henblik på højt kvalificeret 

beskæftigelse; påskønner navnlig, at det 

foreslås at give højtuddannede, som er 

omfattet af international beskyttelse, 

mulighed for at ansøge om et blåt kort på 

samme vilkår som andre 

tredjelandsstatsborgere, samtidig med at 

de bevarer alle de rettigheder, de nyder i 

kraft af den internationale beskyttelse 

under kvalifikationsdirektivet; 

Or. en 

 

 


