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29.6.2016 A8-0204/2 

Poprawka  2 

Brando Benifei, sprawozdawca 

 

Sprawozdanie A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Uchodźcy:  włączenie społeczne i integracja na rynku pracy 

2015/2321(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 9 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając komunikat Komisji z dnia 

7 czerwca 2016 r. zatytułowany „Plan 

działania na rzecz integracji obywateli 

państw trzecich” (COM(2016)0377), 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

29.6.2016 A8-0204/3 

Poprawka  3 

Brando Benifei, sprawozdawca 

 

Sprawozdanie A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja na rynku pracy 

2015/2321(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 9 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając wniosek Komisji 

dotyczący dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie 

warunków wjazdu i pobytu obywateli 

państw trzecich w celu podjęcia pracy w 

zawodzie wymagającym wysokich 

umiejętności (COM(2016)0378), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/4 

Poprawka  4 

Brando Benifei, sprawozdawca 

 

Sprawozdanie A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja na rynku pracy 

2015/2321(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 9 c (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając komunikat Komisji z dnia 

10 czerwca 2016 r. zatytułowany „Nowy 

europejski program na rzecz 

umiejętności” (COM(2016)0381), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/5 

Poprawka  5 

Brando Benifei, sprawozdawca 

 

Sprawozdanie A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja na rynku pracy 

2015/2321(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 40 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając opinię Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

integracji uchodźców w UE, 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/6 

Poprawka  6 

Brando Benifei, sprawozdawca 

 

Sprawozdanie A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja na rynku pracy 

2015/2321(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  42a. przyjmuje z zadowoleniem 

wprowadzenie narzędzia do tworzenia 

profilu umiejętności obywateli państw 

trzecich (ang. „Skills Profile Tool”) w 

ramach przedstawionego przez Komisję 

„Nowego europejskiego programu na 

rzecz umiejętności”, służącego 

wzmocnieniu wczesnego określania i 

dokumentowania umiejętności i 

kwalifikacji obywateli państw trzecich, 

stworzenie przewodnika po najlepszych 

praktykach w celu wsparcia integracji na 

rynku pracy w państwach członkowskich 

oraz udoskonalenie e-uczenia się języków 

obcych przez nowo przybyłych uchodźców 

i azylantów za pośrednictwem 

internetowych kursów językowych w 

ramach programu Erasmus+; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Poprawka  7 

Brando Benifei, sprawozdawca 

 

Sprawozdanie A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja na rynku pracy 

2015/2321(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  42b. przyjmuje z zadowoleniem „Plan 

działania na rzecz integracji obywateli 

państw trzecich”, w którym poruszono 

kwestię środków poprzedzających wyjazd i 

przybycie oraz sprawy związane z 

edukacją, zatrudnieniem i szkoleniem 

zawodowym, dostępem do podstawowych 

usług, aktywnym uczestnictwem i 

integracją społeczną; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/8 

Poprawka  8 

Brando Benifei, sprawozdawca 

 

Sprawozdanie A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja na rynku pracy 

2015/2321(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. wzywa Komisję, aby rozważyła 

przegląd dyrektywy w sprawie niebieskiej 

karty z zamiarem zapewnienia większej 

elastyczności tym wysoko 

wykwalifikowanym osobom korzystającym 

z ochrony międzynarodowej, które 

potencjalnie byłyby uprawnione, jako 

obywatele państw trzecich, do udziału w 

systemie niebieskiej karty, i uwzględniła 

nadzwyczajne okoliczności, w których 

funkcjonują uchodźcy i osoby ubiegające 

się o azyl, jak również potrzeby rynku 

pracy UE, ze szczególnym naciskiem na 

zakres dyrektywy i jej przepisy dotyczące 

mobilności wewnątrz UE; 

54. przyjmuje do wiadomości wniosek 

Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie 

warunków wjazdu i pobytu obywateli 

państw trzecich w celu podjęcia pracy w 

zawodzie wymagającym wysokich 

umiejętności; przyjmuje z zadowoleniem 

zwłaszcza propozycję umożliwienia 

wysoko wykwalifikowanym osobom 

korzystającym z ochrony 

międzynarodowej składania wniosku o 

wydanie niebieskiej karty na tych samych 

warunkach co innym obywatelom państw 

trzecich, przy jednoczesnym utrzymaniu 

wszelkich uprawnień przysługujących 

osobom korzystającym z ochrony 

międzynarodowej  na mocy dyrektywy w 

sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych; 

Or. en 

 

 


