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29.6.2016 A8-0204/2 

Tarkistus  2 

Brando Benifei, esittelijä 

 

Mietintö A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille 

2015/2321(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 9 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2016 

annetun komission tiedonannon aiheesta 

”Toimintasuunnitelma kolmansien 

maiden kansalaisten kotouttamista 

varten” (COM(2016)0377), 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

29.6.2016 A8-0204/3 

Tarkistus  3 

Brando Benifei, esittelijä 

 

Mietintö A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille 

2015/2321(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 9 b viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon komission ehdotuksen 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviksi kolmansien maiden 

kansalaisten maahantulon ja oleskelun 

edellytyksistä korkeaa osaamistasoa 

vaativaa työtä varten (COM(2016)0378), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/4 

Tarkistus  4 

Brando Benifei, esittelijä 

 

Mietintö A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille 

2015/2321(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 9 c viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2016 

annetun komission tiedonannon aiheesta 

”Uusi osaamisohjelma Euroopalle” 

(COM(2016)0381), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/5 

Tarkistus  5 

Brando Benifei, esittelijä 

 

Mietintö A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille 

2015/2321(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 40 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2016 

annetun Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean lausunnon pakolaisten 

kotouttamisesta EU:hun; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/6 

Tarkistus  6 

Brando Benifei, esittelijä 

 

Mietintö A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille 

2015/2321(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

42 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  42 a. pitää myönteisenä kolmansien 

maiden kansalaisille tarkoitetun 

ammattitaitoprofiilin laatimiseen 

käytettävän välineen perustamista 

komission ”Uudessa osaamisohjelmassa 

Euroopalle” ja toteaa, että sen avulla on 

tarkoitus tehostaa kolmansien maiden 

kansalaisten taitojen ja osaamisen 

tunnistamista ja dokumentointia ja ottaa 

käyttöön parhaiden käytäntöjen opas, 

jolla helpotetaan kolmansien maiden 

kansalaisten integrointia jäsenvaltioiden 

työmarkkinoille, ja parantaa äskettäin 

tulleiden pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia 

opiskella kieltä Erasmus+-ohjelman 

verkkokielikursseilla; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Tarkistus  7 

Brando Benifei, esittelijä 

 

Mietintö A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille 

2015/2321(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

42 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  42 b. suhtautuu myönteisesti komission 

toimintasuunnitelmaan kolmansien 

maiden kansalaisten kotouttamista varten 

ja toteaa, että suunnitelma koskee lähtöä 

ja saapumista edeltäviä toimia, 

koulutusta, työllisyyttä ja ammatillista 

koulutusta, peruspalvelujen saatavuutta, 

aktiivista osallistumista ja sosiaalista 

osallisuutta; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/8 

Tarkistus  8 

Brando Benifei, esittelijä 

 

Mietintö A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille 

2015/2321(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

54 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

54. kehottaa komissiota harkitsemaan 

sinistä korttia koskevan direktiivin 

tarkistamista, jotta siitä voidaan tehdä 

joustavampi niiden korkeakoulutettujen 

kansainvälistä suojelua saavien 

henkilöiden kannalta, jotka mahdollisesti 

olisivat oikeutettuja kolmansien maiden 

kansalaisina pääsemään sinistä korttia 

koskevan järjestelmän piiriin, ottamalla 

huomioon poikkeukselliset olosuhteet, 

joita pakolaiset ja turvapaikanhakijat 

kohtaavat, sekä EU:n työmarkkinoiden 

tarpeet, erityisesti tarkastelemalla 

direktiivin soveltamisalaa ja EU:n sisäistä 

liikkuvuutta koskevia sääntöjä; 

54. panee merkille komission ehdotuksen 

direktiiviksi kolmansien maiden 

kansalaisten maahantulon ja oleskelun 

edellytyksistä korkeaa osaamistasoa 

vaativaa työtä varten; pitää erityisen 

myönteisenä ehdotusta siitä, että 

korkeakoulutetuille kansainvälistä 

suojelua nauttiville henkilöille 

annettaisiin mahdollisuus hakea sinistä 

korttia samoin ehdoin kuin muut 

kolmansien maiden kansalaiset säilyttäen 

samalla kaikki oikeudet, jotka heillä 

kansainvälisen suojelun saajina on 

aseman määrittelyä koskevan direktiivin 

mukaisesti; 

Or. en 

 

 


