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29.6.2016 A8-0204/2 

Amendement  2 

Brando Benifei, rapporteur 

 

Verslag A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt 

2015/2321(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien de mededeling van de Commissie 

van dinsdag 7 juni 2016 over het 

Europese actieplan voor de integratie van 

onderdanen van derde landen 

(COM(2016) 377), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/3 

Amendement  3 

Brando Benifei, rapporteur 

 

Verslag A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt 

2015/2321(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 9 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien het voorstel voor een richtlijn van 

het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de voorwaarden voor toegang 

en verblijf van onderdanen van derde 

landen  

met het oog op een hooggekwalificeerde 

baan (COM(2016) 378), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/4 

Amendement  4 

Brando Benifei, rapporteur 

 

Verslag A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt 

2015/2321(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 9 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien de mededeling van de Commissie 

van vrijdag 10 juni 2016 met als titel 

"Een nieuwe agenda voor vaardigheden 

voor Europa" (COM(2016) 381), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/5 

Amendement  5 

Brando Benifei, rapporteur 

 

Verslag A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt 

2015/2321(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 40 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien het advies van het Europees 

Economisch en Sociaal Comité van 27 

april 2016 over de integratie van 

vluchtelingen in de EU, 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/6 

Amendement  6 

Brando Benifei, rapporteur 

 

Verslag A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt 

2015/2321(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  42 bis. is tevreden met de invoering van 

een "instrument voor het opstellen van 

een vaardigheidsprofiel van onderdanen 

van derde landen" in het kader van de 

nieuwe agenda voor vaardigheden voor 

Europa van de Commissie, om de vroege 

identificering en documentering van de 

vaardigheden en kwalificaties van 

onderdanen van derde landen te 

versterken, een gids in te voeren inzake 

beste praktijken ter ondersteuning van de 

integratie op de arbeidsmarkt in de 

lidstaten en het online leren van talen 

voor pas gearriveerde vluchtelingen en 

asielzoekers te verbeteren door middel van 

de onlinetaalcursussen van Erasmus +; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Amendement  7 

Brando Benifei, rapporteur 

 

Verslag A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt 

2015/2321(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  42 ter. is tevreden met het actieplan van 

de Commissie voor de integratie van 

onderdanen van derde landen, met daarin 

maatregelen vóór vertrek en vóór 

aankomst, onderwijs, werk en 

beroepsopleiding, toegang tot 

basisdiensten, actieve participatie en 

sociale inclusie; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/8 

Amendement  8 

Brando Benifei, rapporteur 

 

Verslag A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt 

2015/2321(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. verzoekt de Commissie een herziening 

van de Blauwekaartrichtlijn voor te 

stellen die ervoor zorgt dat deze flexibeler 

kan worden toegepast op hoogopgeleide 

begunstigden van internationale 

bescherming die als onderdanen van 

derde landen in aanmerking zouden 

kunnen komen voor het 

blauwekaartsysteem en rekening houdt 

met de uitzonderlijke omstandigheden 

waarmee vluchtelingen en asielzoekers 

worden geconfronteerd en met de 

behoeften van de EU-arbeidsmarkt, met 

name door te kijken naar het 

toepassingsgebied en de voorschriften van 

de richtlijn inzake mobiliteit binnen de 

EU; 

54. neemt kennis van het 

commissievoorstel voor een richtlijn 

betreffende de voorwaarden voor toegang 

en verblijf van onderdanen van derde 

landen met het oog op een 

hooggekwalificeerde baan; is met name 

tevreden met de voorgestelde mogelijkheid 

voor hoogopgeleide begunstigden van 

internationale bescherming om een 

aanvraag in te dienen voor een blauwe 

kaart onder dezelfde voorwaarden als 

andere onderdanen van derde landen, met 

behoud van alle rechten die zij genieten 

als begunstigde van internationale 

bescherming op grond van de 

erkenningsrichtlijn; 

Or. en 

 

 


