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29.6.2016 A8-0204/2 

Ändringsförslag  2 

Brando Benifei 

 

Betänkande A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Flyktingar: social delaktighet och inträde på arbetsmarknaden 

2015/2321(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 9a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av kommissionens 

meddelande av den 7 juni 2016 Europeisk 

agenda för integration av 

tredjelandsmedborgare 

(COM(2016)0377), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/3 

Ändringsförslag  3 

Brando Benifei 

 

Betänkande A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Flyktingar: social delaktighet och inträde på arbetsmarknaden 

2015/2321(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 9b (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av kommissionens 

förslag till Europaparlamentets och rådets 

direktiv om villkor för 

tredjelandsmedborgares inresa och 

vistelse för högkompetent anställning 

(COM(2016)0378), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/4 

Ändringsförslag  4 

Brando Benifei 

 

Betänkande A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Flyktingar: social delaktighet och inträde på arbetsmarknaden 

2015/2321(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 9c (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av kommissionens 

meddelande av den 10 juni 2016 En ny 

kompetensagenda för Europa 

(COM(2016)0381), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/5 

Ändringsförslag  5 

Brando Benifei 

 

Betänkande A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Flyktingar: social delaktighet och inträde på arbetsmarknaden 

2015/2321(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 40a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av yttrandet från 

Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén av den 27 april 2016 om 

integration av flyktingar i EU, 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/6 

Ändringsförslag  6 

Brando Benifei 

 

Betänkande A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Flyktingar: social delaktighet och inträde på arbetsmarknaden 

2015/2321(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Punkt 42a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  42a. Europaparlamentet välkomnar att 

det inom ramen för kommissionens nya 

kompetensagenda för Europa införts ett 

verktyg för kartläggning av kompetensen 

hos tredjelandsmedborgare, där syftet är 

att förstärka den tidiga kartläggningen 

och dokumentationen av den kompetens 

och de kvalifikationer som finns hos 

tredjelandsmedborgare, att införa en 

vägledning om bästa praxis till stöd för 

inträde på arbetsmarknaden i 

medlemsstaterna och att förbättra 

språkinlärningen via internet för 

nyanlända flyktingar och asylsökande 

genom Erasmus +-kurser på internet. 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Ändringsförslag  7 

Brando Benifei 

 

Betänkande A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Flyktingar: social delaktighet och inträde på arbetsmarknaden 

2015/2321(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Punkt 29b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  42b. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens handlingsplan för 

integration av tredjelandsmedborgare, där 

det behandlas frågor om åtgärder före 

och efter ankomsten, utbildning, 

anställning och yrkesutbildning, tillgång 

till grundläggande tjänster, aktivt 

deltagande och social delaktighet. 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/8 

Ändringsförslag  8 

Brando Benifei 

 

Betänkande A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Flyktingar: social delaktighet och inträde på arbetsmarknaden 

2015/2321(ΙΝΙ) 

Förslag till resolution 

Punkt 54 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

54. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att överväga en översyn av 

blåkortsdirektivet för att se till att det blir 

mer flexibelt för de högkvalificerade som 

åtnjuter internationellt skydd, som skulle 

kunna få rätt till tillgång till 

blåkortsystemet som 

tredjelandsmedborgare, genom att beakta 

de exceptionella förhållanden som 

flyktingar och asylsökande står inför, 

samt behoven på EU:s arbetsmarknad, i 

synnerhet genom att titta på direktivets 

omfattning av och regler för rörlighet 

inom EU. 

54. Europaparlamentet noterar 

kommissionens förslag till ett direktiv om 

villkor för tredjelandsmedborgares inresa 

och vistelse för högkompetent anställning. 

Parlamentet välkomnar framför allt att 
högkvalificerade som åtnjuter 

internationellt skydd föreslås få rätt att 

ansöka om ett blått kort på samma villkor 
som tredjelandsmedborgare, och samtidigt 

ha kvar alla rättigheter som personer som 

åtnjuter internationellt skydd enligt 

skyddsdirektivet. 

Or. en 

 

 


