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29.6.2016 A8-0204/2 

Grozījums Nr.  2 

Brando Benifei, referents 

 

Ziņojums A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū 

2015/2321(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – ņemot vērā Komisijas 2016. gada 

7. jūnija paziņojumu „Rīcības plāns par 

trešo valstu valstspiederīgo integrāciju” 

(COM(2016)0377), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/3 

Grozījums Nr.  3 

Brando Benifei, referents 

 

Ziņojums A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū 

2015/2321(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.b atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – ņemot vērā priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvai par 

trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un 

uzturēšanos augsti kvalificētas 

nodarbinātības nolūkos 

(COM(2016)0378), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/4 

Grozījums Nr.  4 

Brando Benifei, referents 

 

Ziņojums A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū 

2015/2321(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.c atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – ņemot vērā Komisijas 2016. gada 

10. jūnija paziņojumu „Jaunu prasmju 

programma Eiropai” (COM(2016)0381), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/5 

Grozījums Nr.  5 

Brando Benifei, referents 

 

Ziņojums A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū 

2015/2321(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komitejas 2016. gada 

27. aprīļa atzinumu par bēgļu integrāciju 

ES, 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/6 

Grozījums Nr.  6 

Brando Benifei, referents 

 

Ziņojums A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū 

2015/2321(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

42.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  42.a atzinīgi vērtē to, ka ir izveidots 

“prasmju profilu instruments” trešo 

valstu valstspiederīgajiem saistībā ar 

Komisijas “Jauno prasmju programmu 

Eiropai”, kuras mērķis ir stiprināt trešo 

valstu valstspiederīgo prasmju un 

kvalifikāciju agrīnu identificēšanu un 

dokumentēšanu, ieviest norādījumus par 

labāko praksi, lai atbalstītu darba tirgus 

integrāciju dalībvalstīs, un uzlabot valodu 

apguves iespējas tiešsaistē 

jaunpienākušiem bēgļiem un patvēruma 

meklētājiem ar Erasmus + tiešsaistes 

valodu kursu starpniecību; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Grozījums Nr.  7 

Brando Benifei, referents 

 

Ziņojums A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū 

2015/2321(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

42.b atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  42.b atzinīgi vērtē Komisijas „Rīcības 

plānu par trešo valstu valstspiederīgo 

integrāciju”, kurā tiek skatīti 

pirmsizceļošanas un pirmsieceļošanas 

pasākumi un izglītības, nodarbinātības un 

profesionālās apmācības, piekļuves 

pamatpakalpojumiem, aktīvas līdzdalības 

un sociālās integrācijas jautājumi; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/8 

Grozījums Nr.  8 

Brando Benifei, referents 

 

Ziņojums A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū 

2015/2321(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

54. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

54. ņemot vērā ārkārtas apstākļus, ar 

kuriem saskaras bēgļi un patvēruma 

meklētāji, kā arī ES darba tirgus 

vajadzības un īpašu uzmanību pievēršot 

direktīvas piemērošanas jomai un tās 

noteikumiem par ES iekšējo mobilitāti, 

aicina Komisiju apsvērt iespēju pārskatīt 

Zilās kartes direktīvu, lai nodrošinātu 

lielāku tās elastīgumu attiecībā uz tiem 
augsti kvalificētajiem starptautiskās 

aizsardzības saņēmējiem, kuriem kā trešo 

valstu valstspiederīgajiem varētu būt 

tiesības piekļūt Zilās kartes sistēmai; 

54. pieņem zināšanai Komisijas 

priekšlikumu direktīvai par trešo valstu 

valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos 

augsti kvalificētas nodarbinātības 

nolūkos; jo īpaši atzinīgi vērtē ierosināto 

iespēju augsti kvalificētiem starptautiskās 

aizsardzības saņēmējiem pieteikties zilās 

kartes saņemšanai atbilstīgi tādiem 

pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz 

citiem trešo valstu valstspiederīgajiem, 

vienlaikus saglabājot visas tiesības, ko 

viņi bauda kā starptautiskās aizsardzības 

saņēmēji saskaņā ar Kvalifikāciju 

direktīvu; 

Or. en 


