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29.6.2016 A8-0204/2 

Predlog spremembe  2 

Brando Benifei, poročevalec 

 

Poročilo A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela 

2015/2321(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 

7. junija 2016 z naslovom „Evropski 

program za vključevanje državljanov 

tretjih držav“ (COM(2011)0377), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/3 

Predlog spremembe  3 

Brando Benifei, poročevalec 

 

Poročilo A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela 

2015/2321(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 9 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju predloga za direktivo 

Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih 

za vstop in prebivanje državljanov tretjih 

držav za namene visokokvalificirane 

zaposlitve (COM(2016)0378), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/4 

Predlog spremembe  4 

Brando Benifei, poročevalec 

 

Poročilo A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela 

2015/2321(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 9 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 

10. junija 2016 z naslovom „Novi 

program znanj in spretnosti za Evropo“ 

(COM(2016)0381), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/5 

Predlog spremembe  5 

Brando Benifei, poročevalec 

 

Poročilo A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela 

2015/2321(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 40 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  ob upoštevanju mnenja Evropskega 

ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. 

aprila 2016 o vključevanju beguncev v 

EU, 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/6 

Predlog spremembe  6 

Brando Benifei, poročevalec 

 

Poročilo A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela 

2015/2321(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  42a. pozdravlja, da je bilo v okviru 

sporočila Komisije z naslovom „Program 

za nova znanja in spretnosti za Evropo“ 

določeno oblikovanje orodja za profile 

spretnosti državljanov tretjih držav, s 

katerim naj bi okrepili zgodnje 

prepoznavanje in evidentiranje spretnosti 

in kvalifikacij državljanov tretjih držav ter 

uvedli priročnik najboljših praks za 

podporo vključevanju na trg dela v 

državah članicah in za izboljšanje 

spletnega učenja jezikov za novoprispele 

begunce in prosilce za azil prek programa 

Erasmus+ in spletnih jezikovnih tečajev;  

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Predlog spremembe  7 

Brando Benifei, poročevalec 

 

Poročilo A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela 

2015/2321(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  42b. pozdravlja akcijski načrt Komisije za 

vključevanje državljanov tretjih držav, ki 

obravnava ukrepe pred odhodom in pred 

prihodom, za izobraževanje, zaposlovanje 

in poklicno usposabljanje, dostop do 

osnovnih storitev, dejavno udeležbo in 

vključevanje v družbo; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/8 

Predlog spremembe  8 

Brando Benifei, poročevalec 

 

Poročilo A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela 

2015/2321(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. poziva Komisijo, naj razmisli o reviziji 

direktive o modri karti, da bi zagotovili 

njeno večjo prožnost za visoko 

usposobljene upravičence do mednarodne 

zaščite, ki bi bili kot državljani tretjih 

držav upravičeni do vključitve v sistem 

modre karte, da bi se upoštevale izjemne 

okoliščine, s katerimi se soočajo begunci 

in prosilci za azil, pa tudi potrebe trga dela 

EU, zlasti z osredotočanjem na področje 

uporabe ter pravila direktive o mobilnosti 

znotraj EU; 

54. je seznanjen, da je Komisija vložila 

predlog direktive o pogojih za vstop in 

prebivanje državljanov tretjih držav za 

namene visokokvalificirane zaposlitve; 

pozdravlja zlasti predlagane možnosti za 

visokokvalificirane upravičence do 

mednarodne zaščite, da lahko zaprosijo za 

modro karto pod enakimi pogoji kot drugi 

državljani tretjih držav, obenem pa 

ohranijo vse pravice, ki jih imajo kot 

upravičenci do mednarodne zaščite po 

direktivi o zahtevanih pogojih; 

Or. en 

 

 


