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29.6.2016 A8-0204/2 

Pakeitimas 2 

pranešėjas Brando Benifei 

 

Pranešimas A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką 

2015/2321(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 7 d. 

Komisijos komunikatą „Trečiųjų šalių 

piliečių integracijos veiksmų planas“ 

(COM(2016) 0377), 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

29.6.2016 A8-0204/3 

Pakeitimas 3 

pranešėjas Brando Benifei 

 

Pranešimas A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką 

2015/2321(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 b nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą 

dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių 

atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti 

aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą 

sąlygų (COM(2016) 0378), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/4 

Pakeitimas 4 

pranešėjas Brando Benifei 

 

Pranešimas A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką 

2015/2321(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 c nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 10 d. 

Komisijos komunikatą „Nauja Europos 

įgūdžių darbotvarkė“ (COM(2016) 0381), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/5 

Pakeitimas 5 

pranešėjas Brando Benifei 

 

Pranešimas A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką 

2015/2321(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę dėl pabėgėlių 

integracijos ES, 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/6 

Pakeitimas 6 

pranešėjas Brando Benifei 

 

Pranešimas A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką 

2015/2321(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  42a. palankiai vertina tai, kad rengiant 

Komisijos naują Europos įgūdžių 

darbotvarkę nustatytas trečiųjų šalių 

piliečių įgūdžių nustatymo šablonas, 

siekiant geriau iš anksto nustatyti ir 

dokumentais patvirtinti trečiųjų šalių 

piliečių įgūdžius ir kvalifikacijas, pateikti 

gerosios patirties vadovą, kaip skatinti 

darbo rinkos integraciją valstybėse 

narėse, ir gerinti naujai atvykusiems 

pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams 

skirtą internetinį kalbų mokymą 

panaudojant „Erasmus+“ internetinius 

kalbų kursus;  

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Pakeitimas 7 

pranešėjas Brando Benifei 

 

Pranešimas A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką 

2015/2321(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  42b. palankiai vertina Komisijos trečiųjų 

šalių piliečių integracijos veiksmų planą, 

kuriame nagrinėjamos priemonės, kurių 

reikėtų imtis prieš jiems išvykstant ir 

atvykstant, švietimo, užimtumo ir 

profesinio mokymo, galimybių gauti 

pagrindinių paslaugų, aktyvaus 

dalyvavimo ir socialinės įtraukties 

klausimai; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/8 

Pakeitimas 8 

pranešėjas Brando Benifei 

 

Pranešimas A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką 

2015/2321(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 

atlikti Mėlynosios kortelės direktyvos 

peržiūrą siekiant užtikrinti didesnį jos 

lankstumą turint mintyje aukštos 

kvalifikacijos tarptautinės apsaugos 

gavėjus, kuriems, kaip trečiųjų šalių 

piliečiams, galėtų būti suteikta galimybė 

pasinaudoti Mėlynosios kortelės sistema, 

atsižvelgiant į ypatingas sąlygas, su 

kuriomis susiduria pabėgėliai ir 

prieglobsčio prašytojai, taip pat į ES 

darbo rinkos poreikius, ypač įvertinant 

direktyvos taikymo sritį ir taisykles ES 

vidaus judumo srityje; 

54. atkreipia dėmesį į Komisijos 

pasiūlymą dėl direktyvos dėl trečiųjų šalių 

piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant 

dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį 

darbą sąlygų; ypač palankiai vertina 

siūlomą galimybę aukštos kvalifikacijos 

tarptautinės apsaugos gavėjams teikti 

prašymą dėl Mėlynosios kortelės tomis 

pačiomis sąlygomis, kokios yra taikomos 

kitiems trečiųjų šalių piliečiams, sykiu 

išlaikant visas teises, kurias jie turi kaip 

tarptautinės apsaugos gavėjai pagal 

Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos 

gavėjų direktyvą; 

Or. en 

 

 


