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29.6.2016 A8-0204/2 

Amendamentul  2 

Brando Benifei, raportor 

 

Raport A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii 

2015/2321(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 9 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Comunicarea Comisiei 

din 7 iunie 2016 intitulată „Plan de 

acțiune pentru integrarea resortisanților 

țărilor terțe” (COM(2016)0377), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/3 

Amendamentul  3 

Brando Benifei, raportor 

 

Raport A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii 

2015/2321(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 9 b (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere propunerea de directivă 

a Parlamentului European și a 

Consiliului privind condițiile de intrare și 

de ședere a resortisanților țărilor terțe în 

vederea ocupării unor locuri de muncă 

înalt calificate elaborată de Comisie 

(COM(2016)0378), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/4 

Amendamentul  4 

Brando Benifei, raportor 

 

Raport A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii 

2015/2321(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 9 c (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Comunicarea Comisiei 

din 10 iunie 2016 intitulată „O nouă 

agendă pentru competențe în Europa” 

(COM(2016)0381), 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

29.6.2016 A8-0204/5 

Amendamentul  5 

Brando Benifei, raportor 

 

Raport A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii 

2015/2321(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 40 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere avizul Comitetului 

Economic și Social European din 27 

aprilie 2016 privind integrarea 

refugiaților în UE, 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/6 

Amendamentul  6 

Brando Benifei, raportor 

 

Raport A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii 

2015/2321(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  42a. salută crearea unui „instrument de 

creare a profilului de competențe” pentru 

resortisanții țărilor terțe în cadrul „Noii 

agende pentru competențe în Europa”, cu 

scopul de a consolida identificarea și 

documentarea timpurie a competențelor și 

calificărilor resortisanților țărilor terțe, de 

a introduce un ghid de bune practici 

pentru susținerea integrării pe piața 

muncii în statele membre și de a 

îmbunătăți învățarea de limbi străine 

online pentru refugiații și solicitanții de 

azil nou-veniți cu ajutorul cursurilor de 

limbi străine online din cadrul 

programului Erasmus +;  

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Amendamentul  7 

Brando Benifei, raportor 

 

Raport A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii 

2015/2321(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  42b. salută „Planul de acțiune al Comisiei 

privind integrarea resortisanților țărilor 

terțe”, care abordează măsurile ce trebuie 

luate înaintea plecării și înaintea sosirii, 

educația, ocuparea forței de muncă și 

formarea profesională, accesul la 

serviciile de bază, participarea activă și 

incluziunea socială a acestora; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/8 

Amendamentul  8 

Brando Benifei, raportor 

 

Raport A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii 

2015/2321(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. invită Comisia să ia în considerare o 

revizuire a Directivei privind cartea 

albastră pentru a asigura o flexibilitate 

mai amplă a acesteia pentru beneficiarii 

de protecție internațională de înaltă 

calificare, care ar putea avea dreptul, în 

calitate de resortisanți ai unui stat terț, de 

a avea acces la sistemul Cărții albastre, 

ținând cont de condițiile extraordinare cu 

care se confruntă refugiații și solicitanții 

de azil, precum și de nevoile de pe piața 

muncii din UE, îndeosebi prin 

examinarea domeniului de aplicare al 

directivei și a normelor privind 

mobilitatea în interiorul UE; 

54. ia act de propunerea de directivă 

privind condițiile de intrare și de ședere a 

resortisanților țărilor terțe în vederea 

ocupării unor locuri de muncă înalt 

calificate elaborată de Comisie; salută în 

special propunerea privind posibilitatea 

ca beneficiarii de protecție internațională 

cu înaltă calificare să solicite o carte 

albastră în aceleași condiții ca alți 

resortisanți ai unei țări terțe, păstrându-și, 

totodată, toate drepturile pe care le au în 

calitate de beneficiari de protecție 

internațională în temeiul directivei privind 

calificările;  

Or. en 

 

 


