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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.6.2016 A8-0204/2 

Τροπολογία  2 

Brando Benifei, εισηγητής 

 

Έκθεση A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 

2015/2321(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 

Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, με 

τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την 

Ένσωμάτωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών» 

(COM(2016)0377), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/3 

Τροπολογία  3 

Brando Benifei, εισηγητής 

 

Έκθεση A8-0204/2016 

Brando Benifei 

 Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 

2015/2321(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη την πρόταση της 

Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και 

διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με 

σκοπό την απασχόληση υψηλής 

ειδίκευσης (COM(2016)0378), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/4 

Τροπολογία  4 

Brando Benifei, εισηγητής 

 

Έκθεση A8-0204/2016 

Brando Benifei 

 Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 

2015/2321(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 9 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 

Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με 

τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για 

την Ευρώπη » (COM(2016)0381), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/5 

Τροπολογία  5 

Brando Benifei, εισηγητής 

 

Έκθεση A8-0204/2016 

Brando Benifei 

 Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 

2015/2321(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 40 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη τη γνώμη της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής, της 27ης 

Απριλίου 2016, σχετικά με την 

ενσωμάτωση των προσφύγων στην ΕΕ, 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/6 

Τροπολογία  6 

Brando Benifei, εισηγητής 

 

Έκθεση A8-0204/2016 

Brando Benifei 

 Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 

2015/2321(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  42α. χαιρετίζει την καθιέρωση «εργαλείου 

κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων» για 

υπηκόους τρίτων χωρών στο πλαίσιο του 

«Νέου θεματολογίου Δεξιοτήτων για την 

Ευρώπη» της Επιτροπής, το οποίο 

αποσκοπεί στο να συμβάλει στον έγκαιρο 

καθορισμό και τεκμηρίωση των 

δεξιοτήτων και των προσόντων των 

υπηκόων τρίτων χωρών, και να 

αποτελέσει οδηγό βέλτιστων πρακτικών 

που θα βοηθά στην ένταξη στην αγορά 

εργασίας των κρατών μελών και στην 

ενίσχυση της ηλεκτρονικής διδασκαλίας 

γλωσσών για τους νεοφιχθέντες 

πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο μέσω των 

Erasmus + online γλωσσικών 

μαθημάτων· 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Τροπολογία  7 

Brando Benifei, εισηγητής 

 

Έκθεση A8-0204/2016 

Brando Benifei 

 Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 

2015/2321(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  42β. χαιρετίζει το «σχέδιο δράσης 

εργαλείου για την Ένσωμάτωση Υπηκόων 

Τρίτων Χωρών» που περιλαμβάνει μέτρα 

προ-αναχώρησης και προ-άφιξης , 

εκπαίδευσης, απασχόλησης και 

επαγγελματικής επιμόρφωσης, 

πρόσβασης στις βασικές υπηρεσίες, 

ενεργού συμμετοχής και κοινωνικής 

ένταξης· 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/8 

Τροπολογία  8 

Brando Benifei, εισηγητής 

 

Έκθεση A8-0204/2016 

Brando Benifei 

 Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 

2015/2321(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 54 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

54. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας 

για τη «μπλε κάρτα» προκειμένου να 

διασφαλίσει την ευρύτερη ευελιξία της 

για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας 

με υψηλά προσόντα που θα δικαιούντο 

δυνητικά, όπως οι υπήκοοι τρίτων χωρών, 

πρόσβαση στο σύστημα της μπλε 

κάρτας, συνεκτιμώντας τις έκτακτες 

συνθήκες με τις οποίες βρίσκονται 

αντιμέτωποι οι πρόσφυγες και οι 

αιτούντες άσυλο, καθώς και τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας της ΕΕ, με 

ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο εφαρμογής 

και στους κανόνες της οδηγίας σχετικά 

με την κινητικότητα εντός της ΕΕ· 

54. σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής 

για οδηγία σχετικά με τις προϋποθέσεις 

εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων 

χωρών με σκοπό σκοπό την απασχόληση 

υψηλής ειδίκευσης· χαιρετίζει 

ειδικότερα την προταθείσα δυνατότητα 

για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας 

με υψηλή ειδίκευση να υποβάλλουν 

αίτηση για μπλε κάρτα υπό τους ίδιους 

όρους όπως και οι άλλοι υπήκοοι τρίτων 

χωρών, ενώ θα διατηρούν συγχρόνως 

όλα τα δικαιώματά τους ως δικαιούχοι 

διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την 

οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων· 

Or. en 

 

 


