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29.6.2016 A8-0204/2 

Alteração  2 

Brando Benifei 

 

Relatório A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusão social e integração no mercado de trabalho 

2015/2321(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 9-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  - Tendo em conta a Comunicação da 

Comissão, de 7 de junho de 2016, 

intitulada «Plano de Ação da UE contra o 

tráfico de migrantes» (COM(2016)0377), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/3 

Alteração  3 

Brando Benifei 

 

Relatório A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusão social e integração no mercado de trabalho 

2015/2321(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 9-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  - Tendo em conta a Proposta da Comissão 

de uma diretiva do Parlamento Europeu e 

do Conselho que estabelece uma lista 

comum da UE de países de origem 

seguros para efeitos da Diretiva 

2013/32/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativa às condições de entrada 

e de residência de nacionais de países 

terceiros para efeitos de emprego 

altamente especializado (COM(2016) 

0378), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/4 

Alteração  4 

Brando Benifei 

 

Relatório A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusão social e integração no mercado de trabalho 

2015/2321(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 9-C (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  Tendo em conta a comunicação da 

Comissão, de 10 de junho de 2016, 

intitulada «Uma Agenda Digital para a 

Europa» (COM(2016)0381), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/5 

Alteração  5 

Brando Benifei 

 

Relatório A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusão social e integração no mercado de trabalho 

2015/2321(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 40-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  - Tendo em conta o parecer do Comité 

Económico e Social Europeu, de 27 de 

abril de 2016, sobre a integração dos 

refugiados na UE, 

Or. en 



 

AM\1099329PT.doc  PE585.290v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

29.6.2016 A8-0204/6 

Alteração  6 

Brando Benifei 

 

Relatório A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusão social e integração no mercado de trabalho 

2015/2321(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 42-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  42-A. Enaltece a criação do instrumento 

de perfil de competências em relação aos 

nacionais de países terceiros no quadro 

da "Nova agenda de competências para a 

Europa", tendente a fortalecer a 

identificação precoce e a comprovação 

das aptidões e qualificações dos nacionais 

de países terceiros, que serve de 

introdução a um guia sobre boas práticas 

de apoio à integração no mercado de 

trabalho nos Estados-Membros e que 

melhora a aprendizagem de idiomas em 

linha para refugiados e requerentes de 

asilo recém-chegados, através dos cursos 

Erasmus+ em linha;    

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Alteração  7 

Brando Benifei 

 

Relatório A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusão social e integração no mercado de trabalho 

2015/2321(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 42-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  42-B. Enaltece o plano de ação da 

Comissão para a integração de nacionais 

de países terceiros que incide em medidas 

antes da partida e após a chegada, na 

educação, no emprego e na formação 

profissional, no acesso aos serviços 

básicos, na participação ativa e na 

inclusão social; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/8 

Alteração  8 

Brando Benifei 

 

Relatório A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusão social e integração no mercado de trabalho 

2015/2321(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Solicita à Comissão que pondere uma 

revisão da Diretiva Cartão Azul, a fim de 

assegurar a sua maior flexibilidade 

relativamente aos beneficiários de 

proteção internacional que possam 

eventualmente, enquanto nacionais de 

países terceiros, aceder ao sistema do 

Cartão Azul, tendo em conta as condições 

excecionais com que os refugiados e os 

requerentes de asilo se vêm confrontados, 

bem como as necessidades do mercado de 

trabalho da UE, focando-se em particular 

no âmbito de aplicação da diretiva e nas 

regras que esta impõe em matéria de 

mobilidade no interior da UE; 

54. Assinala a proposta da Comissão de 

uma diretiva relativa às condições de 

entrada e de residência de nacionais de 

países terceiros para efeitos de emprego 

altamente especializado; enaltece, em 

particular, a proposta de que os 

beneficiários altamente especializados de 

proteção internacional possam requerer 

um "cartão azul" nas mesmas condições 

como outros nacionais de países terceiros, 

conservando ao mesmo tempo todos os 

direitos enquanto beneficiários de 

proteção internacional ao abrigo da 

diretiva relativa às condições a preencher 

para beneficiar de proteção internacional;  

Or. en 

 

 


