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29.6.2016 A8-0204/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Brando Benifei, spravodajca 

 

Správa A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia do pracovného trhu 

2015/2321(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 9 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na oznámenie Komisie z 7. 

júna 2016 s názvom Akčný plán pre 

integráciu štátnych príslušníkov tretích 

krajín (COM(2016)0377), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Brando Benifei, spravodajca 

 

Správa A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia do pracovného trhu 

2015/2321(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 9 b (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na Komisiou navrhnutú 

smernicu Európskeho parlamentu a Rady 

o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 

príslušníkov tretích krajín na účely 

zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká 

úroveň zručností (COM(2016)0378), 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

29.6.2016 A8-0204/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Brando Benifei, spravodajca 

 

Správa A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia do pracovného trhu 

2015/2321(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 9 c (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. 

júna 2016 s názvom Nový program v 

oblasti zručností pre Európu 

(COM(2016)0381), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Brando Benifei, spravodajca 

 

Správa A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia do pracovného trhu 

2015/2321(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 40 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na stanovisko Európskeho 

hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. 

apríla 2016 o integrácií utečencov v EÚ, 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Brando Benifei, spravodajca 

 

Správa A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia do pracovného trhu 

2015/2321(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  42a. víta vytvorenie nástroja v oblasti 

zručností určeného štátnym príslušníkom 

tretích krajín v rámci Nového programu v 

oblasti zručností pre Európu Európskej 

komisie, ktorého cieľom je posilniť 

včasné vymedzenie a zdokumentovanie 

zručností a kvalifikácií štátnych 

príslušníkov tretích krajín a predložiť 

sprievodcu obsahujúceho najlepšie 

postupy v oblasti podpory integrácie do 

trhu práce v členských štátoch a 

zdokonaľovanie výučby jazykov on-line 

pre novo prišlých utečencov a žiadateľov 

o azyl prostredníctvom on-line jazykových 

kurzov Erasmus+; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Brando Benifei, spravodajca 

 

Správa A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia do pracovného trhu 

2015/2321(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  42b. víta Akčný plán pre integráciu 

štátnych príslušníkov tretích krajín 

Európskej komisie, ktorý sa zaoberá 

opatreniami, ktoré predchádzajú odchodu 

a príchodu, vzdelávaním, zamestnávaním 

a odbornou prípravou, prístupom k 

základným službám, aktívnou účasťou a 

sociálnym začleňovaním; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Brando Benifei, spravodajca 

 

Správa A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia do pracovného trhu 

2015/2321(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. vyzýva Komisiu, aby zvážila revíziu 

smernice o modrej karte s cieľom 

zabezpečiť jej väčšiu flexibilitu pre tie 

vysokokvalifikované osoby pod 

medzinárodnou ochranou, ktoré by ako 

občania tretích krajín mohli byť 

oprávnené na vstup prostredníctvom 

modrej karty, berúc do úvahy mimoriadne 

podmienky, ktorým čelia utečenci a 

žiadatelia o azyl, ako aj potreby 

pracovného trhu EÚ, najmä s ohľadom 

na rozsah pôsobnosti smernice a pravidlá 

týkajúce sa mobility v rámci EÚ; 

54. berie na vedomie Komisiou navrhnutú 

smernicu o podmienkach vstupu a pobytu 

štátnych príslušníkov tretích krajín na 

účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje 

vysoká úroveň zručností; víta najmä 

navrhovanú možnosť, aby si 

vysokokvalifikované osoby, ktorým je 

poskytovaná medzinárodná ochrana, 

mohli požiadať o modrú kartu za 

rovnakých podmienok ako iní štátni 

príslušníci tretích krajín, pričom by si 

zachovali všetky práva, ktoré im poskytuje 

štatút osôb, ktorým je poskytovaná 

medzinárodná ochrana, na základe 

smernice o oprávnení na medzinárodnú 

ochranu; 

Or. en 

 

 


