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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om 2017-rapporten om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union 

med demokratiske forandringer  

(2017/2069(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens rapport af 24. januar 2017 med titlen "Styrkelse af 

borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer – 2017-rapport om 

unionsborgerskab" (COM(2017)0030), 

– der henviser til den rapport, der er udarbejdet i henhold til artikel 25 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) om fremskridt hen imod et effektivt 

unionsborgerskab 2013-2016, 

– der henviser til resultaterne af den offentlige høring om EU-statsborgerskab, som 

Kommissionen gennemførte i 2015, og resultaterne af Eurobarometer-undersøgelsen fra 

2015 om valgret og statsborgerskab, 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, 

– der henviser til artikel 2, 6 samt 9-12 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), 

artikel 18-25 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og artikel 

11, artikel 21 samt artikel 39-46 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, 

– der henviser til overholdelsen af retsstatsprincippet som nedfældet i artikel 2 i TEU, 

– der henviser til artikel 3, stk. 2, i TEU, der knæsætter princippet om retten til fri 

bevægelighed for personer, 

– der henviser til retten til at indgive andragender, som nedfældet i artikel 44 i Den 

Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 

– der henviser til EU-traktatens artikel 165, 

– der henviser til retten til at indgive andragender i medfør af artikel 227 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til protokol nr. 1 til TEUF om de nationale parlamenters rolle i Den 

Europæiske Union, 

– der henviser til protokol nr. 2 i TEUF om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 29. februar 2017 om strategien for det indre 

marked1 og navnlig til dokumentet om resultatet af det uformelle møde mellem 

                                                 
1 Rådsdokument 6622/16. 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2015_public_consultation_factsheet_en.pdf
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SOLVIT-centrene den 18. september 2015 i Lissabon1, 

– der henviser til sin beslutning af 12. marts 2014 om rapport om Unionsborgerskab 2013, 

Unionsborgere: jeres rettigheder, jeres fremtid2, 

– der henviser til sin beslutning af 2. februar 2016 om EU-undervisning i skolen3, 

– der henviser til sin beslutning af 6. oktober 2016 om årsberetningen for 2014 om tilsyn 

med anvendelsen af EU-retten4, 

– der henviser til sin beslutning af 2. februar 2017 med henstillinger til Kommissionen om 

grænseoverskridende aspekter af adoptioner5, 

– der henviser til sin beslutning af 2. marts 2017 om gennemførelse af programmet 

"Europa for Borgerne"6, 

– der henviser til forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og 

fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om 

internationale barnebortførelser (omarbejdning) (COM(2016)0411), 

– der henviser til sin aktivitetsrapport fra sin "Arbejdsgruppe om Børns Velfærd" og 

navnlig til dens konklusioner7, 

– der henviser til sin beslutning af 15. december 2016 om aktiviteterne i Udvalget om 

Andragender 20158, 

– der henviser til udtalelse af 23. februar 2017 fra Udvalget for Andragender9, til udtalelse 

af 1. juni 2017 fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender10 og til Kommissionens 

årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten 2015, 

– der henviser til høringer, som Udvalget for Andragender organiserede i 2016 og 2017, 

og navnlig: den fælles offentlige høring den 11. maj 2017 i LIBE, PETI og EMPL om 

EU-borgeres situation og rettigheder i Det Forenede Kongerige, den offentlige høring 

den 11. oktober 2016 om hindringer for EU-borgernes ret til frit at rejse og arbejde i det 

indre marked, den offentlige høring den 4. maj 2017 med titlen "Bekæmpelse af 

diskrimination og beskyttelse af mindretal", den fælles offentlige høring den 15. marts 

2016, som blev tilrettelagt i fællesskab af Kommissionens Generaldirektorat for Retlige 

Anliggender og Forbrugerbeskyttelse samt Europa-Parlamentets LIBE-, PETI-, AFCO- 

og JURI-udvalg, om unionsborgerskab i praksis, og den fælles høring om statsløshed 

arrangeret af LIBE og PETI den 29. juni 2017, 

                                                 
1 Rådsdokument 14268/15. 
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0233. 
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0106. 
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0385. 
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0013. 
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0063. 
7  PE 601.177v04-00. 
8  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0512. 
9 PE 597.698v03-00. 
10 PE 603.107v02-00. 
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– der henviser til PETI-udvalgets høring den 22. februar 2016 om "udvidelse af 

anvendelsesområdet for EU's charter om grundlæggende rettigheder (artikel 51)?", 

høringen den 21. juni 2016 om "åbenhed og informationsfrihed i EU-institutionerne" og 

høringen den 22. juni 2017 om "genoprettelse af borgernes tillid til det europæiske 

projekt", sammen med de tidligere høringer, der er afholdt i denne valgperiode, om 

"retten til at indgive andragender" (23. juni 2015) og "det europæiske borgerinitiativ" 

(26. februar 2015),  

– der henviser til de undersøgelser, som Europa-Parlamentets Temaafdeling C bestilte i 

2016 og 2017 efter anmodning af Udvalget for Andragender om hindringer for retten til 

fri bevægelighed og ophold for EU-borgere og deres familier, om eksempler på 

forskelsbehandling på grundlag af modtagne andragender, om konsekvenserne af Brexit 

for retten til at indgive andragender og Udvalget for Andragenders kompetencer, 

ansvarsområder og virksomhed og om Udvalget for Andragenders beskytterrolle i 

forbindelse med gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med 

handicap,  

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender og udtalelser fra Udvalget om 

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Kultur- og 

Uddannelsesudvalget, Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Udvalget om 

Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0385/2017), 

A. der henviser til, at unionsborgerskabet og de dermed forbundne rettigheder oprindeligt 

blev indført i 1992 ved Maastricht-traktaten og yderligere styrket gennem Lissabon-

traktaten, som trådte i kraft i december 2009, samt gennem EU's charter om 

grundlæggende rettigheder; 

B. der henviser til, at udøvelsen af borgerskabsrettigheder forudsætter, at udøvelsen af alle 

menneskerettigheder, herunder navnlig økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, er 

garanteret; 

C. der henviser til, at en holistisk tilgang, som forfølger målene i EU's traktater, f.eks. fuld 

beskæftigelse og sociale fremskridt, er afgørende for reelt at kunne nyde de rettigheder 

og frihedsrettigheder, der følger af unionsborgerskabet; 

D. der henviser til, at adgang til unionsborgerskabet går gennem statsborgerskab i en 

medlemsstat, hvor vilkårene er fastlagt i national lovgivning; der henviser til, at 

unionsborgerskabet indebærer rettigheder og pligter, som er fastsat i EU-lovgivningen, 

og som ikke afhænger af medlemsstaterne; der henviser til, at det tilsvarende gælder, at 

disse rettigheder og pligter netop af denne årsag ikke ubegrundet kan begrænses af 

medlemsstaterne, herunder af disses myndigheder på regionalt eller lokalt plan; der 

påpeger, at medlemsstaterne i forbindelse med adgang til statsborgerskab bør lade sig 

lede af principperne i EU-retten såsom proportionalitetsprincippet og princippet om 

forbud mod forskelsbehandling, der begge er veldefinerede i EU-Domstolens praksis; 

der henviser til, at alle EU-borgere ifølge traktaterne skal have lige stor opmærksomhed 

fra EU-institutionerne; 

E. der henviser til, at EU-borgernes tillid til medlemsstaterne, herunder til deres regionale 
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og lokale myndigheder, i forbindelse med anvendelsen af både fællesskabsretten og 

deres nationale lovgivning, er en forudsætning for en effektiv udøvelse af de 

rettigheder, der følger af det unionsborgerskab, som de besidder; 

F. der henviser til, at bestræbelserne på at fremme unionsborgerskabet er forbundet med 

forbedringer af demokratiets kvalitet i Unionen, med den praktiske udøvelse af 

grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og med den enkelte borgers 

muligheder for at deltage i Unionens demokratiske liv; 

G. der henviser til, at enhver ensidig ændring af grænser i en medlemsstat som minimum 

udgør en overtrædelse af artikel 2, artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2, i traktaten om 

Den Europæiske Union, og truer udøvelsen af alle de rettigheder, som udspringer af 

EU-borgerskabet; 

H. der henviser til, at Lissabon-traktaten konsoliderede de umistelige rettigheder og 

garantier, som unionsborgerskabet indebærer, herunder bl.a. frihed til at rejse, arbejde 

og studere i en anden medlemsstat og til at deltage i det politiske liv i Europa, fremme 

af ligestilling og respekt for mangfoldighed samt beskyttelse mod forskelsbehandling, 

navnlig på grundlag af nationalitet; der henviser til den stadig mere udbredte brug af 

retten til frit at bevæge sig frit inden for EU i løbet af de seneste årtier har øget antallet 

af familier med blandet national herkomst, ofte også for børnenes vedkommende; der 

henviser til, at selv om dette er en positiv udvikling for konsolideringen af 

unionsborgerskab som en institution i sig selv, indebærer det også specifikke behov og 

rummer udfordringer på forskellige områder, herunder juridiske aspekter; 

I. der henviser til, at udsigten til Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (Brexit) har 

understreget betydningen af de rettigheder, som unionsborgerskabet giver, og deres 

afgørende rolle i det daglige liv for millioner af EU-borgere, og har gjort befolkningen 

bevidst om de mulige tab af rettigheder, som Brexit vil medføre på begge sider, navnlig 

for de tre millioner EU-borgere, der bor i Det Forenede Kongerige, og de 1,2 millioner 

britiske statsborgere, der bor i EU; 

J. der henviser til, at der oven i begivenhederne i Det Forenede Kongerige skal lægges den 

humanitære flygtningekrise, sparepolitikkernes ødelæggende sociale og økonomiske 

virkninger, den store arbejdsløshed og fattigdom og stigningen i fremmedhad og 

racisme i EU, som alle har undermineret tilliden til EU og det europæiske projekt som 

helhed; 

K. der henviser til, at retten til fri bevægelighed og udøvelsen af denne ret er et centralt 

element i unionsborgerskabet og supplerer de øvrige friheder i EU's indre marked; der 

henviser til, at unge europæere er særligt knyttet til fri bevægelighed, der hos EU-

borgerne rangerer højt i anerkendelse og popularitet som EU's mest positive resultat 

næstefter sikring af fred; 

L. der henviser til, at den frie bevægelighed og udøvelsen heraf er blevet krænket af flere 

medlemsstater, der har udvist eller truet med at udvise EU-borgere fra deres område, 

således som det fremgår af en række andragender; 

M. der henviser til, at EU's borgere – som det fremgår af andragender og klager henvendt 

til Kommissionen og Solvit – møder betydelige vanskeligheder med at udøve de 
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grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder som følge af alvorlige økonomiske og 

beskæftigelsesmæssige problemer, hvilket forværres af vedtagelsen af 

spareforanstaltninger på EU-plan og i medlemsstaterne og af administrative byrder og 

bureaukrati i medlemsstaterne og misinformation og/eller manglende samarbejdsvilje 

hos medlemsstaternes myndigheder; 

N. der henviser til, at princippet om ikkediskrimination på grund af køn, race, hudfarve 

eller etnisk eller social oprindelse, genetiske træk, sprog, religion eller overbevisning, 

politiske eller andre holdninger, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, 

fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering, således som er forankret i artikel 21 i 

EU's charter om grundlæggende rettigheder, er det vigtigste element i 

unionsborgerskabet; der henviser til, at det også er afgørende for en vellykket udøvelse 

af retten til fri bevægelighed, som det fremgår af andragender; 

O. der henviser til, at respekten for rettighederne for personer, der tilhører mindretal, er en 

af EU's grundlæggende og traktatfæstede værdier; der henviser til, at omkring 8 % af 

unionsborgerne tilhører et nationalt mindretal, og at ca. 10 % taler et regionalt sprog 

eller et minoritetssprog; der henviser til, at det er nødvendigt at styrke den effektive 

beskyttelse af mindretal; 

P. der henviser til, at styrkelse af borgernes rettigheder og de demokratiske institutioner 

omfatter bekæmpelse af forskelsbehandling og ulighed mellem kønnene i 

overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling; 

Q. der henviser til, at underrepræsentationen af kvinder i beslutningstagende stillinger, især 

i den politiske sfære og i virksomhedsbestyrelser, hindrer kapacitetsudvikling og 

svækker kvinders deltagelse i det demokratiske liv i EU; 

R. der henviser til, at kvinders deltagelse og lederskab i den politiske beslutningstagning 

stadig hæmmes af f.eks. fastlåste kønsstereotyper og konsekvenserne af den seneste 

økonomiske krise sammen med dens negative indvirkning på ligestillingsspørgsmål; 

S. der henviser til, at der stadig er betydelige mangler hvad angår beskyttelsen af ofre for 

kønsbaseret vold og vold i hjemmet i hele EU i forbindelse med grænseoverskridende 

familieretlige tvister; 

T. der henviser til, at den forskelsbehandling, som kvinder udsættes for i hele EU, er en 

hindring for ligestilling; der henviser til, at kvinder stadig er underrepræsenterede som 

vælgere samt i ledende stillinger, hvad enten der er tale om stillinger, der besættes ved 

valg, eller stillinger i det offentlige, det akademiske miljø, medierne eller den private 

sektor; der henviser til, at mange former for forskelsbehandling, som kvinder er udsat 

for, og det uforholdsmæssigt store antal kvinder, der er ramt af fattigdom og social 

udstødelse, udgør hindringer for den fulde udøvelse af deres borgerskabsrettigheder; 

U. der henviser til, at retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet som fastsat i 

artikel 20 og 227 i TEUF og artikel 44 i EU's charter om grundlægende rettigheder er en 

af grundpillerne i unionsborgerskabet, er den næstbedst kendte rettighed, som 

udspringer af unionsborgerskabet, og skal skabe et bindeled mellem borgerne og EU-

institutionerne gennem en proces, der skal være åben, demokratisk og gennemskuelig; 
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V. der påpeger, at EU-borgernes grundlæggende rettigheder kan garanteres ved hjælp af en 

ny tilgang til fortolkningen af artikel 51 i charteret om grundlæggende rettigheder; 

W. der henviser til, at unionsborgerne er direkte repræsenteret i Europa-Parlamentet og har 

en demokratisk ret til at stille op og stemme ved valg til Europa-Parlamentet, selv når de 

har bopæl i en anden medlemsstat; der henviser til, at ikke alle medlemsstater gør det 

nemt for og tilskynder unionsborgere med bopæl i en anden stat end deres egen til at 

udøve deres ret til at stemme ved valget til Europa-Parlamentet og ved lokalvalg; der 

henviser til, at det i en række andragender påpeges, at der findes bureaukratiske 

hindringer og mangler af administrativ eller anden karakter i forbindelse med adgangen 

til at udøve retten til at stemme ved nationale eller regionale valg i hjemlandet for 

personer, der bor i en anden medlemsstat; der henviser til, at nogle borgere, såsom 

personer med handicap, hindres i udøvelsen af denne demokratiske ret i medlemsstater, 

som har ratificeret FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, men som 

har undladt at opfylde deres forpligtelse til at reformere deres valglove for at sætte 

personer med handicap i stand til at udøve deres stemmeret;  

X. der henviser til, at borgerne har ret til sammen med andre EU-borgere fra alle 

medlemsstater at tage initiativ til eller støtte et europæisk borgerinitiativ (ECI), som bør 

sætte dem i stand til at påvirke EU's lovgivningsmæssige dagsorden; der henviser til, at 

ECI er et vigtigt instrument i det direkte demokrati, idet det giver borgerne mulighed for 

at medvirke aktivt i udformningen af EU's politik og lovgivning; der henviser til, at det 

bør være gennemsigtigt og effektivt; der henviser til, at udøvelsen af denne ret hidtil 

ikke har været tilfredsstillende; 

Y. der henviser til, at oprettelsen af Schengenområdet og integrationen af 

Schengenreglerne i EU-retten skaber stor bevægelsesfrihed i EU og udgør en af de 

største bedrifter i den europæiske integrationsproces; der henviser til, at Rådets 

konklusioner nr. 9166/3/11 og 9167/3/11 af 9. juni 2011 bekræfter den positive 

afslutning af evalueringen af, hvor langt Bulgarien og Rumænien er nået med 

forberedelserne til gennemførelse af samtlige Schengenregler; 

Z. der henviser til, at sikkerhed er en af EU-borgernes største bekymringer; der henviser 

til, at EU bør få sine borgere til at føle, at deres frihed beskyttes, og at deres sikkerhed 

er garanteret på hele EU's område, og samtidig at deres frihed og rettigheder respekteres 

og beskyttes; der henviser til, at terrorisme er en global trussel, der skal håndteres 

effektivt på lokalt, nationalt og EU-niveau for at sikre EU-borgernes sikkerhed; 

AA. der henviser til, at næsten syv millioner EU-borgere ifølge Kommissionens 

konsekvensanalyse, der ledsager Rådets direktiv (EU) 2015/637 af 20. april 2015 om 

koordinations- og samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af 

ikkerepræsenterede unionsborgere i tredjelande1, rejser til eller bor i lande uden for EU, 

selv hvor deres hjemland ikke har en ambassade eller et konsulat; der henviser til, at 

antallet af ikke-repræsenterede EU-borgere forventes at stige til mindst ti millioner 

inden 2020; der henviser til, at EU-borgere i tredjelande, hvor den medlemsstat, som de 

er statsborgere i, ikke er repræsenteret, nyder beskyttelse hos enhver medlemsstats 

diplomatiske og konsulære myndigheder på samme vilkår som statsborgere i denne 

                                                 
1 EUT L 106 af 24.4.2015, s. 1. 
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medlemsstat; 

1. henviser til Kommissionens 2017-rapport om unionsborgerskabet, som indeholder en 

opremsning af nye prioriteter på de forskellige aktivitetsområder for de kommende år, 

minder om, at en korrekt anvendelse af EU-retten er et fælles ansvar for 

medlemsstaterne og EU's institutioner; understreger i den forbindelse den afgørende 

rolle, som Kommissionen som traktatens vogter spiller for implementeringen af artikel 

258-260 i TEUF; udtrykker behovet for prioriteterne for effektivt at fjerne borgernes 

bekymringer og veldefinerede, konkrete forpligtelser og tiltag for de kommende tre år; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremskynde sin EU-

retshåndhævelsespolitik ved at tage alle tilgængelige redskaber og mekanismer i brug; 

2. bemærker, at retten til at indgive andragender, retten til at indgive klage til Den 

Europæiske Ombudsmand og retten til aktindsigt er grundlæggende og konkrete 

elementer i EU-borgerskabet og øger gennemsigtigheden af beslutningstagningen; 

udtrykker derfor sit ønske om, at disse rettigheder fremmes og fremhæves som centrale 

elementer i Kommissionens rapport om unionsborgerskab og afspejles korrekt heri; 

3. understreger, at det er blevet nemmere rent faktisk at udøve retten til at indgive 

andragender takket være en forbedret behandling af andragender i Europa-Parlamentet 

og lanceringen i 2014 af Udvalget for Andragenders webportal, der gør det muligt at 

indgive andragender på en ukompliceret måde og at behandle dem mere effektivt, 

således som det fremgår af de forskellige årsrapporter fra Udvalget for Andragender; 

opfordrer til, at gennemførelsen af de næste trin i projektet straks fuldendes som 

forudset, da dette vil give mulighed for en langt mere interaktiv opfølgning af 

andragender fra andragere og personer, der har støttet det; 

4. understreger, at en vellykket udøvelse af borgerrettigheder forudsætter, at alle 

rettigheder og friheder, der er nedfældet i EU's charter om grundlæggende rettigheder, 

respekteres af medlemsstaterne; understreger, at vedtagelsen af demokratisk og 

participatorisk regeringsførelse, den størst mulige grad af gennemsigtighed og direkte 

inddragelse af alle borgere i beslutningsprocessen i sidste ende styrker 

unionsborgerskabet; opfordrer medlemsstaterne til at oplyse unionsborgerne bedre om 

deres rettigheder og pligter og til at lette adgang på lige fod til disse rettigheder samt 

sikre, at de respekteres på lige vis i både oprindelseslandet og andre medlemsstater; 

påpeger, at nogle medlemsstater i øjeblikket står uden for dele af EU-traktaterne, hvilket 

fører til de facto-forskelle i borgernes rettigheder;   

5. finder det stærkt beklageligt, at der i næsten et årti ikke er gjort væsentlige fremskridt 

med hensyn til vedtagelsen af EU's direktiv om ligebehandling; opfordrer alle EU-

institutionerne og medlemsstaterne til at genoptage de pågældende forhandlinger så 

hurtigt som muligt; noterer sig Kommissionens tilsagn om aktivt at støtte 

færdiggørelsen af forhandlingerne;   

6. beklager den vedvarende mangel på fremskridt vedrørende forslaget fra 2008 om et 

direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller 

tro, handicap, alder eller seksuel orientering; gentager sin opfordring til Rådet om 

snarest muligt at vedtage forslaget; 

7. er af den opfattelse, at effektiviteten af EU's politikker på området for ligebehandling 
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bør øges, og de resterende hindringer fjernes; opfordrer Kommissionen til at ajourføre 

de første to direktiver om ligebehandling, nemlig Rådets direktiv 2000/43/EF og Rådets 

direktiv 2000/78/EF, for at bringe dem i overensstemmelse med den aktuelle udgave af 

traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder; 

8. opfordrer til, at der vedtages en effektiv lovramme og koordineringsforanstaltninger på 

EU- og medlemsstatsplan for at sikre høje niveauer af social beskyttelse og stabil, 

ordentligt betalt beskæftigelse; mener, at denne praksis er afgørende for at kunne styrke 

de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der følger af unionsborgerskabet; 

9. understreger, at de økonomiske stramninger, der er indført af EU og medlemsstaterne, 

har forværret den økonomiske og sociale ulighed, og at de således i alvorlig grad 

begrænser den praktiske udøvelse af de grundlæggende rettigheder og friheder, der 

følger af unionsborgerskabet; 

10. minder om sin beslutning og Kommissionens forslag om et samlet direktiv om 

indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så 

vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser, herunder forskellige 

transportformer; anbefaler, at lovgiverne fremskynder deres aktiviteter med hensyn til 

vedtagelse af en europæisk lov om tilgængelighed; glæder sig over den 

interinstitutionelle aftale, som er indgået om gennemførelse af Marrakeshtraktaten i 

EU's ophavsretslovgivning, som Udvalget for Andragender har slået til lyd for siden 

2011, og gentager sin opfordring til, at EU og dets medlemsstater hurtigt ratificerer 

Marrakeshtraktaten; opfordrer medlemsstaterne til at ratificere FN's konvention om 

handicappedes rettigheder (UNCRPD) og til at undertegne den dertil vedføjede 

protokol; støtter det, at anvendelsen af et gensidigt anerkendt EU-handicapkort udvides 

til så mange medlemsstater som muligt; tilskynder dem til at fremme mobiliteten for 

personer med handicap og funktionsnedsættelser i EU; understreger, at det er 

nødvendigt at forbedre adgangen til EU's websteder for personer med handicap; 

11. opfordrer Kommissionen til at gribe mere aktivt ind mod forskelsbehandling af LGBTI-

personer og for at bekæmpe homofobi gennem fastlæggelse af konkrete 

foranstaltninger, der skal iværksættes på nationalt og europæisk plan; opfordrer 

samtidig EU-institutionerne til nøje at føre tilsyn med LGBTI-personers rettigheder og 

til at arbejde for anerkendelse af grænseoverskridende rettigheder for LGBTI-personer 

og deres familier i EU; 

12. minder om, at princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder kun kan gennemføres 

gennem strategisk integrering af kønsaspektet i alle EU-politikker, herunder gennem 

dets strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene 2016-2019; opfordrer 

Kommissionen til at fremme fuld adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser 

i alle medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at træffe relevante foranstaltninger for 

at afskaffe forskelsbehandling og bekæmpe diskriminerende udtalelser, som er rettet 

mod kvinder i EU, og som fremmer kønsstereotyper; gentager, at der er behov for 

investeringer i uddannelse i unionsborgerskab og medborgerskab og uddannelse i 

ligestilling mellem kønnene i hele Europa; henleder opmærksomheden på de 

kønsbestemte løn- og pensionsforskelle i EU, som undergraver muligheden for reel 

økonomisk uafhængighed for millioner af kvinder; fremhæver betydningen af politisk 

deltagelse for unge, navnlig unge kvinder og piger, og opfordrer til en større indsats fra 
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Kommissionens og medlemsstaternes side for at fremme deres deltagelse. 

13. glæder sig over Kommissionens forslag om at undertegne og fuldende EU's tiltrædelse 

af Istanbulkonventionen; beklager dog, at begrænsningen til to områder, nemlig 

anliggender med relation til juridisk samarbejde i kriminal- og asylsager samt forbud 

mod refoulement skaber juridisk usikkerhed med hensyn til rækkevidden af EU's 

tiltrædelse; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremskynde forhandlingerne 

om ratificeringen og gennemførelsen af Istanbulkonventionen; opfordrer de 

medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til hurtigt at ratificere denne konvention, og 

opfordrer Kommissionen til at foreslå et direktiv om bekæmpelse af vold mod kvinder; 

glæder sig over Kommissionens forelæggelse af pakken om balance mellem arbejde og 

privatliv og opfordrer alle institutioner til at gennemføre disse foranstaltninger så hurtigt 

som muligt; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme kvinders 

deltagelse og repræsentation i lederstillinger og til at træffe særlige foranstaltninger for 

at tage hensyn til de tværsektorielle behov hos sårbare borgere, der udsættes for flere 

former for forskelsbehandling, således at disse borgere er i stand til at udøve deres 

borgerrettigheder, f.eks. gennem passende strategier; opfordrer Rådet til at intensivere 

sine bestræbelser på at genoptage arbejdet med direktivet om kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer; gentager sin opfordring til Kommissionen om at vedtage sin 

strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene 2016-2019 som en meddelelse;  

14. minder om, at traditionelle mindretal i århundreder har sameksisteret med 

flertalskulturer på det europæiske kontinent; understreger behovet for, at EU's 

institutioner spiller en mere aktiv rolle i beskyttelsen af mindretal, f.eks. ved at 

sponsorere møder, seminarer og beslutninger såvel som ved konkrete administrative 

foranstaltninger inden for EU-institutionerne; mener, at EU bør sætte høje standarder 

for beskyttelsen af mindretal, begyndende med standarder, der er fastlagt i folkeretlige 

instrumenter såsom Europarådet, og at disse standarder bør være dybt forankret i en 

retlig ramme, der garanterer demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 

rettigheder i hele EU; opfordrer alle medlemsstater til snarest fuldt ud at ratificere 

rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal og det europæiske charter 

om regionale eller mindretalssprog samt til at gennemføre traktaterne i god tro; minder 

endvidere om behovet for at gennemføre de principper, der er udviklet inden for 

rammerne af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE); beklager 

enhver retorik, der ansporer til forskelsbehandling på grundlag af nationalitet; opfordrer 

de nationale regeringer til at finde varige løsninger og til at fremme en kultur med 

respekt for den sproglige mangfoldighed i alle medlemsstaterne og EU som helhed, ud 

over de officielle EU-sprog, eftersom både traktaterne og EU's charter om 

grundlæggende rettigheder indeholder henvisninger til beskyttelsen af nationale 

mindretal og forskelsbehandling, der praktiseres på grund af sprog; 

15. udtrykker sin dybe bekymring over antallet af romaer i Europa, der er ofre for 

forskelsbehandling i forbindelse med fødselsregistrering og som følge deraf ikke 

besidder nogen identitetsdokumenter og nægtes adgang til grundlæggende ydelser i 

deres bopælslande og følgelig også afskæres fra at nyde godt af deres rettigheder i EU; 

opfordrer medlemsstaterne til øjeblikkeligt at træffe foranstaltninger til at afhjælpe dette 

problem for at sikre, at de kan drage fordel af deres grundlæggende 

menneskerettigheder og af alle de rettigheder, der er forbundet med unionsborgerskabet; 

opfordrer Kommissionen til at vurdere og overvåge situationen i medlemsstaterne og 
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tage initiativ til retligt bindende lovgivning om identifikation og beskyttelse af personer, 

hvis statsborgerskab ikke er blevet anerkendt, og som ikke har adgang til 

identitetsdokumenter; 

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foreslå specifikke foranstaltninger til 

at fjerne hindringerne for fri bevægelighed i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets beslutning af 15. marts 2017 om hindringer for EU-borgeres ret til at flytte 

og arbejde frit på det indre marked1 og Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 

om beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-

Parlamentet2; 

17. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at overvåge anvendelsen af direktiv 

2004/38/EF i medlemsstaterne og træffe passende foranstaltninger for at fjerne 

potentielle forhindringer med hensyn til retten til fri bevægelighed; glæder sig over e-

læringsværktøjet om den fri bevægelighed i Unionen, der hjælper lokale myndigheder 

med at forstå de rettigheder og forpligtelser, der er forbundet med fri bevægelighed; 

18. noterer sig med tilfredshed Kommissionens indsats for at tilvejebringe og forbedre 

tilgængeligheden af flere informations- og servicefaciliteter vedrørende EU og de 

rettigheder, det giver sine borgere, som f.eks. netværket Europe Direct, portalen Dit 

Europa og e-justice-portalen, med henblik på bedre at informere folk om udøvelsen af 

deres rettigheder som unionsborgere; anerkender Kommissionens forslag til en fælles 

digital portal, som skal give borgerne nem onlineadgang til informations-, bistands- og 

problemløsningsservice vedrørende udøvelsen af rettigheder i det indre marked;  

19. opfordrer Kommissionen til at styrke Solvit-nettet ved at forbedre sammenhængen 

mellem sine tjenestegrene og de nationale centre med henblik på at sikre en bedre 

opfølgning af uløste og gentagne sager og en tættere forbindelse mellem EU's 

forskellige retshåndhævende redskaber såsom EU Pilot og CHAP; opfordrer samtidig 

medlemsstaterne til at fremme Solvit-netværket og dets muligheder såvel som andre 

klage- og borgerdeltagelsesmekanismer blandt EU-borgerne, både på EU-plan (f.eks. 

Udvalget for Andragender, Den Europæiske Ombudsmand eller det europæiske 

borgerinitiativ), og på nationalt plan (f.eks. via regionale eller lokale ombudsmænd, 

udvalg for andragender eller folkelige lovgivningsinitiativer); 

20. støtter det tilsagn, som Kommissionen afgiver i rapporten om unionsborgerskab 2017 

om at organisere en EU-dækkende informations- og bevidstgørelseskampagne om 

unionsborgerskabsrettigheder for at give borgerne et bedre kendskab til deres 

rettigheder; påpeger, at borgerne bør have adgang til alle de oplysninger, der er 

nødvendige for virkelig at styrke unionsborgerskabet, og at disse oplysninger bør 

formidles på en klar og forståelig måde, så de kan træffe velovervejede beslutninger om 

udøvelsen af deres traktatfæstede rettigheder og de rettigheder, der er garanteret af Den 

Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; beklager i denne forbindelse 

den manglende gennemsigtighed i forhandlingerne om aftaler, der som f.eks. det 

transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) og den omfattende økonomi- 

og handelsaftale (CETA) berører grundlæggende aspekter af udøvelsen af 

borgerskabsrettigheder; anbefaler fremme af aktindsigt og en proaktiv konsulær støtte 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0083. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0142. 
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som de mest hensigtsmæssige redskaber til dette formål sammen med en passende 

offentliggørelse af den information, der er nødvendig for at gøre det lettere for 

nyankomne at etablere sig; 

21. minder om, at adgang til sundhedstjenester, koordinering af sociale sikringsordninger 

og anerkendelse af erhvervskvalifikationer i andre medlemsstater er områder, hvor 

unionsborgere ofte støder på vanskeligheder, og opfordrer Kommissionen til at foretage 

en mere håndfast håndhævelse med henblik på at afhjælpe disse forhold; 

22. udtrykker sin bekymring over den voksende politiske utilfredshed i befolkningen som 

følge af sparepolitikker og nedskæringer i rettigheder og friheder; understreger 

nødvendigheden af at prioritere bekæmpelse af fremmedhad, racisme, 

forskelsbehandling og hadefuld tale, som er i vækst, og som blandt andet er en følge af 

netop disse sparepolitikker og nedskæringer i rettigheder og friheder; 

23. erkender, at EU og medlemsstaterne er fælles om ansvaret for at øge valgdeltagelsen 

ved valg til Europa-Parlamentet; opfordrer sidstnævnte til at styrke deltagelsen i 

demokratiet ved gennem forskellige kanaler og på et tilgængeligt sprog at give borgerne 

bedre oplysninger om deres ret til at stemme og stille op ved lokalvalg og valg til 

Europa-Parlamentet, og til at fjerne eventuelle hindringer for deres medvirken, i form af 

f.eks. økonomisk, social og sproglig forskelsbehandling, uretfærdig praksis eller 

korruption; opfordrer medlemsstaterne til at fjerne adgangshindringer for personer med 

handicap og lette valgdeltagelsen i alle valg for borgere, der bor, arbejder eller studerer 

et andet sted end deres normale afstemningssted, ved f.eks. at indføre elektroniske 

identifikations- og stemmeafgivelsesløsninger; 

24. mener, at reformen af akten om valg til Europa-Parlamentet kunne være en lejlighed for 

Unionen til at blive mere demokratisk; understreger, at tusindvis af europæere deler 

dette synspunkt; minder om behovet for at fremme deltagelsen i valg til Europa-

Parlamentet ved at øge synligheden af de politiske partier på europæisk plan, og om, at 

styrkelsen af den europæiske karakter af valg til Europa-Parlamentet er en fælles 

opgave for EU og dets medlemsstater; opfordrer Rådet til at lade ligestillingssikrede og 

kønsafbalancerede valglister indgå i revisionen af den ovennævnte retsakt; anmoder 

Kommissionen om at reagere på klager vedrørende udøvelse af retten til at stemme ved 

valg til Europa-Parlamentet og kommunalvalg, om at udarbejde en konkret 

handlingsplan for indførelse af elektronisk afstemning i forbindelse med valg til 

Europa-Parlamentet, som starter på så tidlig en dato som muligt, og om at gøre systemet 

mere bredt tilgængeligt for alle unionsborgere; opfordrer indtrængende medlemsstaterne 

til at gøre alt, hvad de kan for at tilskynde personer, der ikke har statsborgerskab i nogen 

stat, og som bor permanent i EU's medlemsstater, til at antage statsborgerskab i 

værtsmedlemsstaten, således at de fuldt ud kan nyde godt af de rettigheder, som 

unionsborgerskabet giver; mener, at borgere, som flytter til og bosætter sig i en anden 

medlemsstat, skal have mulighed for at udøve deres stemmeret ved de nationale valg i 

deres oprindelsesland; anbefaler, at de medlemsstater, der fratager stemmeretten fra 

deres egne statsborgere, der vælger at bo i en anden medlemsstat i længere tid, lemper 

betingelserne for disse statsborgere og fortsat giver dem ret til at stemme ved nationale 

valg; opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger 

til at sætte personer med handicap i stand til at udøve deres stemmeret uden nogen form 

for forskelsbehandling; støtter muligheden for at indføre et europæisk identitetskort som 



 

PE606.039v03-00 14/63 RR\1140832DA.docx 

DA 

supplement til det nationale identifikationsdokumenter; 

25. opfordrer de europæiske politiske partier til effektivt at løse problemet med faldende 

valgdeltagelse og den stadig større kløft mellem borgerne og EU-institutionerne; mener, 

at indførelse af transnationale kandidatlister til at besætte en del af pladserne i Europa-

Parlamentet ville være et positivt bidrag til fremme af begrebet unionsborgerskab; 

opfordrer Kommissionen til at udarbejde en konkret handlingsplan for indførelse af 

elektronisk afstemning i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2019; anser de 

europæiske politiske partiers udnævnelse på EU-plan af kandidater til stillingen som 

formand for Kommissionen for at være et vigtigt skridt i retning af at opbygge et ægte 

offentligt europæisk rum, men er overbevist om, at målet med en europæisering af 

valgkampagnen kun kan nås gennem fælleseuropæiske aktiviteter og netværker af 

lokale og nationale medier, især offentlige medier (radio, fjernsyn, seminarer og 

internettet); 

26. bemærker Kommissionens seneste meddelelse (COM(2017)0482) om det europæiske 

borgerinitiativ, der indeholder et forslag til ændring af forordning (EU) nr. 211/2011 af 

16. februar 2011, med henblik på at forbedre dens funktion; håber, at revisionen af 

forordningen vil resultere i et ECI-instrument, som er mere gennemsigtigt, effektivt og 

brugervenligt, samtidig med at der sikres en demokratisk og en bredere deltagelse af 

borgerne i den europæiske debat og fastsættelse af dagsordener; understreger den 

betydelige lovgivningsmæssige rolle, som Parlamentet vil spille, og betydningen af et 

godt samarbejde med Kommissionen i forbindelse med revisionen af forordningen; 

opfordrer Kommissionen til at indføje bestemmelser, der tager sigte på at revidere 

betingelserne for juridisk gyldighed, registreringskrav og procedurerne for behandling 

af et europæisk borgerinitiativ; 

27. er af den opfattelse, at Kommissionen i unionsborgerskabets interesse er nødt til at 

styrke den europæiske kulturelle dimension; tilskynder programmet "Europa for 

Borgerne" til at finansiere innovative projekter med potentiale for systemisk påvirkning; 

foreslår, at der udvikles et "Lær Europa at Kende"-program som pendant og supplement 

til "Europa for Borgerne"; 

28. mener, at Kommissionen med henblik på styrke unionsborgerskabet og udøvelsen heraf 

bør tilskynde lokale myndigheder til at udpege byrådsmedlemmer med ansvar for 

europæiske anliggender, da dette er det niveau, som er tættest på borgerne; 

29. henstiller, at Kommissionen indfører en registerservice på alle sine hovedkontorer, 

herunder på repræsentationskontorerne i medlemsstaterne, for at give borgerne 

mulighed for at henvende sig skriftligt eller personligt til enhver EU-institution med de 

fornødne garantier; 

30. henstiller, at Kommissionen i samarbejde med befordringspligtige postvirksomheder 

indfører et meddelelsessystem med attestering af indhold, dato og afsender, således at 

borgerne kan sende skriftlige henvendelser til EU-institutionerne med de fornødne 

garantier; 

31. er overbevist om, at den grundlæggende ret til ytringsfrihed og informationsfrihed, der 

er nedfældet i artikel 11 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, frie medier og 

adgang til en mangfoldighed af meninger i samfundet og medierne, er uundværlige 
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elementer i et sundt demokrati og derfor udgør en del af grundlaget for EU-medlemskab 

som nedfældet i artikel 2 og 6 i TEU; understreger behovet for en klart defineret EU-

politik til bekæmpelse af antieuropæisk propaganda og falske informationer samt til 

fremme af offentlige mediers uafhængighed af regeringer; foreslår, at der i alle 

medlemsstater i offentlige tv- og radiomedier afsættes en minimumstid til indhold 

vedrørende EU-anliggender; foreslår, at EU-institutionerne opretter europæiske tv-

kanaler, der udsender programmer i alle medlemsstater og på alle EU's officielle sprog, 

og uddanner borgerne i mediekendskab fra en tidlig alder; støtter formidling af presse- 

og multimedieproduktioner på alle EU's officielle sprog; understreger i denne 

forbindelse behovet for yderligere bevidstgørelse af europæiske journalister; 

32. understreger, at sproglig mangfoldighed og åbenhed er centrale redskaber til at bringe 

borgerne tættere på EU og inddrage dem i dets virksomhed; bemærker, at 30 % af de 

undersøgelser, der blev gennemført af Den Europæiske Ombudsmand i 2016, vedrørte 

aktindsigt, og henstiller derfor, at retten til aktindsigt styrkes, og at så mange 

dokumenter som muligt oversættes til alle officielle EU-sprog; støtter en styrkelse af 

dialogen med borgerne og tilskynder til offentlig debat for at forbedre borgernes 

forståelse af EU's indvirkning på deres hverdag og give dem mulighed for at deltage i 

debatten gennem slots i fjernsynsprogrammer for bestemte målgrupper; opfordrer til et 

horisontalt direktiv om whistleblowing, som fastlægger passende kanaler og procedurer 

for anmeldelse af sager;   

33. støtter udviklingen af en servicekultur i EU-institutionerne og i de nationale 

institutioner, og mener, at EU bør gå i spidsen med et godt eksempel gennem de højeste 

forvaltnings- og åbenhedsstandarder i overensstemmelse med artikel 41 i EU's charter 

om grundlæggende rettigheder; foreslår, at EU's lokale kontorer i medlemsstaterne 

omdannes til kvikskranker, som yder en omfattende service til EU-borgerne med 

henblik på at mindske bureaukratiet og de hindringer, som det indebærer for udøvelsen 

af unionsborgernes rettigheder; understreger betydningen af projektet "kun én gang", 

som fjerner unødvendige byrder for europæiske virksomheder, der gentagne gange 

bliver bedt om at fremlægge de samme oplysninger og dokumenter i forbindelse med 

deres virksomhed på tværs af grænserne; 

34. understreger, at tilgængelig undervisning spiller en afgørende rolle for information af 

fremtidens unionsborgere om deres rettigheder; understreger betydningen af at fremme 

udviklingen af kvalifikationer, der kan overføres, og øge den interkulturelle forståelse 

og den aktive deltagelse i mangfoldige samfund gennem Erasmus +-programmet; 

tilskynder medlemsstaterne til at give mere plads til politisk undervisning i EU-

anliggender, især med fokus på unionsborgerskab, og også i EU-anliggender, i deres 

skolers læseplaner og tilpasse lærernes uddannelse tilsvarende; minder om 

nødvendigheden af at støtte lærere og undervisere i at integrere information om EU's 

rettigheder og unionsborgerskab i deres undervisning; understreger i denne forbindelse 

behovet for yderligere at fremme og udvikle onlineplatforme for fagfolk inden for 

undervisning, så de kan få adgang til innovativt flersproget undervisningsmateriale, der 

kan hjælpe dem til at inspirere og motivere studerende i læring om EU; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at lancere en strategi for uddannelse i europæisk 

medborgerskab, som omfatter forslag til retningslinjer for udvikling af en læseplan, som 

kunne omfatte skolebesøg hos EU-institutionerne; 
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35. minder om, at en medlemsstats udtræden af Unionen ifølge EU-retten, som den ser ud i 

dag, er ensbetydende med, at dens borgere mister unionsborgerskabet; beklager, at Det 

Forenede Kongeriges udtrædelse af EU vil være første gang i historien, at borgere 

fratages rettigheder, som tillægges dem via EU-traktaterne; understreger, at dette tab af 

rettigheder forventes at have en alvorlig indvirkning på deres hverdag; understreger, at 

enhver aftale bør være baseret på principperne om lighed, symmetri, retfærdig 

behandling, gensidighed og ikke-forskelsbehandling samt på fuld respekt for 

integriteten af EU-lovgivningen, herunder EU's charter om grundlæggende rettigheder 

og dens håndhævelse; opfordrer begge forhandlingsparter til at prioritere alle berørte 

borgere, og til at beskytte deres rettigheder; opfordrer forhandlingsparterne til i videst 

muligt omfang at opretholde alle afledte sociale, økonomiske og familiemæssige 

rettigheder, og navnlig retten til sundhedsydelser, efter Det Forenede Kongeriges 

udtræden; 

36. opfordrer til at gøre den 9. maj til officiel europæisk fridag for at styrke en europæisk 

følelse af at høre til den europæiske familie; 

37. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at deres nationale lovgivning er tilstrækkelig 

præcis og detaljeret til at sikre, at retten til fri bevægelighed for EU-borgere og deres 

familier overholdes, at sørge for korrekt uddannelse af de kompetente nationale 

myndigheder i denne henseende og til at formidle korrekte oplysninger til de berørte 

parter på en præcis måde og til at fremme godt samarbejde og hurtig udveksling af 

oplysninger med andre nationale administrationer, især i forbindelse med 

grænseoverskridende forsikring og pensioner; opfordrer til et bedre samarbejde mellem 

værtsmedlemsstater og de relevante konsulater, hvilket vil sikre et passende 

bistandsnetværk og retfærdig behandling i grænseoverskridende sager, navnlig hvis 

spørgsmål om forældremyndighed over børn er involveret; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsforslag om grænseoverskridende 

anerkendelse af adoptionsbevillinger; 

38. opfordrer Rådet for Den Europæiske Union og Det Europæiske Råd til at tillade alle 

lande, der opfylder de nødvendige tekniske kriterier for at blive medlem af 

Schengenområdet, at blive medlem, så alle EU-borgere kan udnytte deres ret til fri 

bevægelighed uden at skulle igennem grænsekontroller; 

39. minder om, at EU's lovgivning om sikkerhed bør være opdateret og effektiv med hensyn 

til at forebygge, spore og reagere på nye sikkerhedstrusler; opfordrer til hurtig 

gennemførelse af den europæiske dagsorden om sikkerhed, bedre håndhævelse af EU's 

eksisterende retlige instrumenter på dette område og en mere effektiv udveksling af 

oplysninger og koordination mellem medlemsstaterne og med EU's agenturer; glæder 

sig over de initiativer fra Kommissionen, som har til formål at styrke 

sikkerhedssamarbejdet mellem medlemsstaterne; understreger, at det er vigtigt fuldt ud 

at respektere de grundlæggende rettigheder i forbindelse med bekæmpelsen af 

terrorisme; understreger, at harmoniseringen af interne og eksterne EU-tiltag på 

sikkerhedsområdet er en afgørende forudsætning for en effektiv beskyttelse af EU's 

borgere; 

40. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at gøre en større indsats for at 

udvikle en effektiv og ægte sikkerhedsunion, der imødegår alle aspekter af terrortruslen; 
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41. betragter afradikalisering og forebyggelse af radikalisering som en absolut prioritet for 

EU og slår kraftigt til lyd for en styrkelse af særlige tværgående programmer, der er 

målrettet mod uddannelse, frivillige og kulturelle aktiviteter, ungdomsarbejde samt 

afradikaliseringsprogrammer i institutioner, lokalsamfund, civilsamfund, religiøse 

samfund og hos regionale myndigheder; mener, at en samlet politik på dette område bør 

ledsages af langsigtede proaktive afradikaliseringsprocesser på det retlige område; 

understreger behovet for at udvikle strategier om social inklusion og politikker til 

håndtering af forskelsbehandling; opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe 

radikalisering på en holistisk måde og til at benytte sig af den ekspertise, som findes i 

netværket til bevidstgørelse omkring radikalisering, der er blevet oprettet på 

Kommissionens initiativ; understreger, at forebyggelse af radikalisering ligeledes kan 

understøttes af handlinger, der finansieres af EU-programmer såsom EU's struktur- og 

investeringsfonde, Horisont 2020 og "Europa for Borgerne"; 

42. opfordrer til fuld og effektiv gennemførelse af direktiv (EU) 2015/637 for at sikre 

konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande, hvor deres medlemsstat ikke er 

repræsenteret; 

43. opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag til et nyt og mere sikkert format for 

EU-nødpasset til ikke-repræsenterede EU-borgere uden for EU, hvis pas er blevet 

stjålet, mistet, ødelagt eller midlertidigt ikke er til rådighed, for at kunne garantere, at de 

kan vende sikkert hjem; 

44. understreger, at ofrene for kriminalitet og terrorisme skal sikres et passende niveau af 

rettigheder uden forskelsbehandling i hele EU, og at de bør behandles med respekt og 

værdighed og modtage passende støtte i henhold til deres individuelle behov og deres 

familiers behov; understreger, at et stigende antal EU-borgere har været udsat for 

terrorangreb i et land, som ikke er deres hjemland, og opfordrer derfor kraftigt til 

etablering af protokoller i medlemsstaterne for at hjælpe EU-borgere fra andre 

medlemsstater i tilfælde af et terrorangreb i henhold til forslaget til direktiv 

2015/0281/EU om bekæmpelse af terrorisme; understreger behovet for et specifikt 

direktiv til beskyttelse af ofre for terrorisme; 

45. beklager, at der er forhindringer i grænseoverskridende sager af civil- og socialretlig art, 

f.eks. inden for familieretten eller med hensyn til pensioner, som gør det umuligt for 

mange borgere fuldt ud at udøve deres unionsborgerskab; 

46. beklager, at forældres og børns muligheder for at klage i forbindelse med separation 

eller skilsmisse ikke er de samme i alle medlemsstaterne, hvilket har resulteret i, at 

hundredvis af forældre i Europa har kontaktet Udvalget om Andragender og 

indtrængende anmodet det om at gøre en mere aktiv indsats, selv om det har meget 

begrænsede beføjelser på dette område; 

47. opfordrer til øget samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på at sikre, at ofre 

for kønsbaseret vold beskyttes, og at der tages hensyn til barnets tarv i forbindelse med 

grænseoverskridende familieretlige tvister; 

48. bifalder oprettelsen af EU's solidaritetskorps for unge europæiske borgere og opfordrer 

til, at dette initiativ bliver tilstrækkeligt finansieret, så kvalitetsjob ikke erstattes med 

ulønnet frivilligt arbejde; 
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49. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte koordinations- og 

samarbejdsforanstaltninger med henblik på effektivt at løse problemerne med dobbelt 

registreringsafgift og skattediskrimination i grænseoverskridende sammenhæng og til at 

tage bedre hensyn til de reelle vilkår for grænsependling; er af den opfattelse, at 

dobbeltbeskatningsproblemerne indtil videre ikke er løst tilfredsstillende, for så vidt 

som de håndteres via de eksisterende bilaterale skatteoverenskomster eller gennem 

unilaterale skridt fra en medlemsstats side, og at de kræver en samordnet og rettidig 

indsats på EU-plan; 

50. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den 

Europæiske Ombudsmand og medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 
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BEGRUNDELSE 

Kommissionens tredje rapport om unionsborgerskab, der er offentliggjort med et par 

måneders forsinkelse, udkommer ved 25-års jubilæet for indførelsen af 

unionsborgerskabet gennem Maastricht-traktaten i 1992. Den udkommer også på et hidtil 

uset problematisk tidspunkt: Efter folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige den 23. juni 

2016 vil en medlemsstats udtræden få konsekvenser for rettighederne i forbindelse med 

unionsborgerskabet. Disse to milepæle er en påmindelse til EU om, at tiden er kommet til at 

foretage en grundig vurdering af de vigtigste resultater og de udestående problemer. Tiden er 

kommet til at identificere de områder, hvor der stadig skal gøres noget, og nå til enighed om 

den reelle og faktiske betydning af unionsborgerskabet i dagligdagen, så borgerne fuldt ud 

kan nyde de rettigheder og privilegier, som det indebærer, idet det supplerer til deres nationale 

statsborgerskab og i visse tilfælde overlapper rettigheder, der er sikret gennem nationale 

bestemmelser. 

 

2017-rapporten om unionsborgerskab1 er et fremadskuende dokument, som indeholder 

Kommissionens prioriteter for perioden 2017-2019 og følger efter betænkningerne fra 2010 

og 2013, som Udvalget for Andragender udarbejdede på grundlag af Kommissionens 

foregående rapporter. Under forberedelserne til denne rapport hørte Kommissionen 

civilsamfundet ved at gennemføre en særlig høring og to undersøgelser om 

unionsborgerskabet og tilrettelægge flere arrangementer med centrale interesserede parter, 

herunder en fælles offentlig høring sammen med Udvalget for Andragender, Udvalget om 

Konstitutionelle Anliggender og Retsudvalget i Europa-Parlamentet den 15. marts 2016.  

Endemålet for EU's politik omkring unionsborgerskabet er at få alle EU-borgere til at føle sig 

hjemme, uanset hvor de befinder sig i EU, og også nyde godt af deres status som EU-borgere, 

når de opholder sig i deres hjemland (i henhold til en undersøgelse rejser kun ca. 20 % af 

EU-borgerne på tværs af grænserne inden for EU og udøver dermed deres rettigheder i den 

henseende). Det betyder, at EU's borgeres rettigheder skal styrkes, og at det skal sikres, at 

EU-borgerne reelt kan føle dem i deres dagligdag. Det indebærer også fremme af 

europæiske værdier som ligestilling og ligebehandling og borgernes medvirken i det 

demokratiske liv i EU, samt et europæisk offentligt område med sikkerhed, fred og varig 

velstand, hvor de kan give udtryk for deres bekymringer og idéer om udviklingen i EU. 

Dette udkast til betænkning undersøger Kommissionens foreslåede tiltag nærmere på 

baggrund af de andragender, som Udvalget for Andragender har modtaget i den omhandlede 

periode 2014-2016. Andragender giver direkte feedback fra borgerne om gennemførelsen af 

forskellige politikker. De er et pålideligt barometer til måling af tilfredsheden med Den 

Europæiske Union og anvendes derfor af Kommissionen i forbindelse med tilsynet med 

gennemførelsen af EU-lovgivningen i medlemsstaterne.  

Kommissionen har konstateret, at EU-borgernes bevidsthed om deres rettigheder som følge af 

unionsborgerskabet er steget i de seneste år. En af disse rettigheder er retten til at indgive 

andragender, der er forankret i Lissabontraktaten og chartret om grundlæggende rettigheder, 

og det fremgår af resultaterne af de gennemførte undersøgelser, at det er én af de bedre kendte 

rettigheder sammen med retten til fri bevægelighed for personer.   

                                                 
1 Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer - 2017-rapport om 

unionsborgerskab (COM(2017) 30 final/2.). 
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- Eksempler på en lang række forskellige former for forskelsbehandling har været et 

tilbagevendende emne i andragender: Forskelsbehandling på grund af køn, nationalitet, 

seksuel orientering, alder, sprog eller etnisk oprindelse. Det er nødvendigt i den 

forbindelse af nævne ligestilling og beskyttelse af mindretalsrettigheder (fortabelse af 

statsborgerskab, uddannelse, sprog samt udøvelser af valgret og valgbarhedt). En anden sag er 

de problemer, som LGBTI-par oplever, når de rejser mellem medlemsstaterne, idet det stadig 

op til medlemsstaterne at beslutte, om de juridisk vil anerkende forhold mellem personer af 

samme køn på deres territorium (og navnlig, om de vil give par af samme køn adgang til 

ægteskab og/eller et registreret partnerskab), og at fastlægge, hvilke (finansielle og andre) 

konsekvenser der følger sådanne forhold, navnlig når det drejer sig om forældreret. Udvalget 

for Andragender har modtaget en lang række andragender om forskelsbehandling, der bunder 

i de vanskeligheder, som personer med et handicap oplever på alle områder i hverdagen: på 

arbejdspladsen, med hensyn til mobilitet (blandt andet adgang til transportmidler og 

bygninger samt passagerrettigheder), sundhedspleje, adgang til uddannelse, 

afinstitutionalisering, anerkendelsen af deres status, pension, parkeringstilladelser, EU-

handicapkortet (som i øjeblikket kun er i pilotfasen), sociale ydelser, valgret og valgbarhed, 

adgang til beskæftigelse og endelig spørgsmål vedrørende håndhævelse af Marrakech-

traktaten i EU. Der er et klart krav i hele EU om at få vedtaget det fastkørte horisontale 

direktivforslag om bekæmpelse af forskelsbehandling.  Det er ligeledes nødvendigt med en 

ændring af artikel 51 i chartret om grundlæggende rettigheder for at sikre en korrekt 

behandling af franske andragender i udvalget. 
  

- EU har stadig meget at gøre navnlig for at sikre en effektiv beskyttelse af disse 

værdier i forbindelse med mindretal. For eksempel har EU, hvad angår nationale autoktone 

mindretal, ikke været i stand til at sanktionere eller forhindre diskriminerende praksis, der har 

negative konsekvenser for sådanne persongruppers sprog og kulturer. Selv om disse 

mindretals rettigheder i første række bør beskyttes af medlemsstaterne, forventer EU's 

borgere, at der gøres mere på europæisk niveau, hvilket bl.a. bekræftes af flere andragender til 

Europa-Parlamentet i denne henseende. 

 

- I henhold til nugældende EU-ret indebærer udtræden fortabelse af unionsborgerskab, 

og dele af Det Forenede Kongerige kan ikke forhandle om at forblive i EU, da 

forhandlingerne vil omhandle en hel medlemsstat, og der bliver derfor mere og mere klart, at 

Brexit vil medføre enorme problemer for borgernes rettigheder. EU-institutionerne vil 

være nødt til at løse disse problemer under Brexit-forhandlingerne på en måde, der er mest til 

gavn for EU-borgerne. Udvalget for Andragender har modtaget en lang række andragender 

om Brexit (147 andragender mellem januar 2016 og juni 2017), der omfatter grupper af EU-

borgere i Det Forenede Kongerige, britiske borgere i EU og til britiske statsborgere i Det 

Forenede Kongerige, der ønsker at bevare deres traktatfæstede rettigheder. Langt 

størstedelen af disse andragender vedrører unionsborgerskabet: Der klages over det 

mulige ufrivillige tab af rettigheder, der gives udtryk for bekymring over de praktiske 

konsekvenser af Brexit for familier med bopæl i Det Forenede Kongerige eller i EU og for 

pensionister, og der foreslås endog bibeholdelse af EU-borgerskabet og dets rettigheder for 

borgere fra Det Forenede Kongerige efter udtræden eller en særlig ordning i EU for disse 

borgere.  

 

- Deltagelse i demokratiske liv i EU og udøvelse af valgret og valgbarhed for EU-

borgerne, der bor i en anden medlemsstat, er ofte genstand for andragender, ikke mindst 

fordi det er et område, hvor det er nødvendigt med en fælles indsats fra EU og de lokale 
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myndigheder for at håndhæve disse rettigheder. Samtidig vedrører de problemer, der rejses i 

andragender, eksempler på forskelsbehandling på grund af nationalitet, vanskeligheder med 

de procedurer, som medlemsstaterne følger for at give deres statsborgere mulighed for at 

stemme i udlandet, den komplicerede lokale lovgivning i værtsmedlemstater, som har indført 

yderligere formaliteter og betingelser, for at EU-borgere kan stemme ved lokalvalg. 

Spørgsmålet om fratagelse af stemmeretten i flere medlemsstater er blevet drøftet gentagne 

gange under møder i Udvalget for Andragender og er blevet rejst i andre udvalg, som gør en 

stor indsats for at få ændret valgloven i medlemsstaterne for så vidt angår valg til Europa-

Parlamentet. Det europæiske borgerinitiativ er et vigtigt instrument, som EU har indført for at 

inddrage borgerne aktivt i EU's institutionelle liv, men har flere gange fået en dårlig 

behandling, idet en række borgerinitiativer dog for øjeblikket er til behandling i 

Kommissionen efter kendelser fra EU-Domstolen; 

 

EU-Domstolens retspraksis har givet EU-borgerskabet øget indhold og placeret den fri 

bevægelighed som en fremtrædende grundlæggende ret, der indebærer en lang række andre 

vigtige rettigheder. Den fri bevægelighed er en af EU's mest værdsatte landvindinger og 

én af de mest populære og velkendte rettigheder, da det giver borgerne mulighed for at 

rejse, studere, drive forretninger, arbejde og bosætte sig i andre EU-medlemsstater. Der er i de 

seneste år registreret et stigende antal andragender om problemer, som EU-borgerne støder på 

i forbindelse med udøvelsen af deres ret til fri bevægelighed. Statistikkerne viser, at 

spørgsmål vedrørende fri bevægelighed tegner sig for ca. 25 % af det samlede antal modtagne 

andragender. De vigtigste problemområder, der tages op i andragender, vedrører sociale 

rettigheder og forlængelse af arbejdstageres rettigheder inden for EU, forbrugerrettigheder i 

det digitale indre marked, hvor de europæiske forbrugere stadig oplever problemer, når de 

handler online på tværs af grænserne i EU, for så vidt angår levering, bedrageri og garanti; 

anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, arbejdstageres ret til at overføre sociale 

rettigheder inden for EU – i teori og praksis – samt hindringer for adgangen til sociale ydelser 

som EU-borger (tilskud, kvoter, kombinerede ydelser og retten til grænseoverskridende 

sundhedsydelser). Europæerne finder det stadig vanskeligt at flytte til eller bo i et andet EU-

land, hovedsagelig som følge af langvarige eller uklare administrative procedurer, manglende 

oplysninger og vanskeligheder med at få adgang til private tjenesteydelser. Borgerne har også 

problemer med at planlægge grænseoverskridende rejser, som kombinerer mere end én 

transportform (multimodal rejse) med at kontakte offentlige myndigheder og med at få 

adgang til grænseoverskridende sundhedsydelser.  

 

- På baggrund af ovenstående kan man ikke kraftigt nok understrege betydningen af at 

finde løsninger på disse problemer hurtigst muligt, da det ikke blot er et spørgsmål om at 

udøve rettigheder, der garanteres i traktaterne og i EU's charter om grundlæggende 

rettigheder, men også direkte påvirker EU's omdømme, popularitet og accept blandt borgerne, 

da det berører deres grundlæggende interesser og er et centralt element i deres dagligdag. Det 

er i sidste instans et middel til at genskabe tilliden og tiltroen til det europæiske projekt, 
som man har indtryk af gradvist er blevet svækket i de seneste år, hvilket har afspejlet sig i 

valgresultaterne i hele Europa.  

 

Konklusionen må derfor være, at rapporten indeholder en lang række spørgsmål, som 

behandles af Kommissionen, men at der er udpræget mange realistiske diagnoser og konkrete 

og afbalancerede mål, der skal nås gennem veldefinerede tilsagn for de kommende tre år. 

Uanset at man kan være tilfreds med de opnåede resultater og have forhåbninger om den 

fremtidige indsats, må det også konstateres, at rapporten giver indtryk af en vilje til at arbejde 
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videre uden hensyntagen til EU-borgernes ønsker gennem en opregning af tidligere, 

nuværende og fremtidige projekter og politiske prioriteter. Det ville nok være nemmere at 

opnå de ønskede resultater, hvis denne opremsning blev erstattet af en effektiv og konkret 

indsats.  
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(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54 

 

 

 

FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget for 

Andragender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 31. januar 2017 med titlen "Styrkelse 

af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer – 2017-rapport 

om unionsborgerskab" (COM(2017)0030), 

– der henviser til chartret om demokratisk medborgerskab og undervisning i 

menneskerettigheder, 

– der henviser til resultaterne af den offentlige høring om EU-statsborgerskab, som 

Kommissionen gennemførte i 2015, og resultaterne af Eurobarometer-undersøgelsen 

fra 2015 om valgret og statsborgerskab, 

– der henviser til traktaten om den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder ("chartret"), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 om 

oprettelse af et program for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for 

perioden 2014 til 2020, 

– der henviser til Københavnskriterierne og den gældende EU-ret, som et 

kandidatland skal opfylde, hvis det ønsker at tiltræde Unionen, 

– der henviser til høringer, som Udvalget for Andragender organiserede i 2016 og 
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2017, nemlig den fælles høring sammen med Udvalget om Borgernes Rettigheder 

og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 

Anliggender (EMPL) om "EU-borgeres situation og rettigheder i Det Forenede 

Kongerige", der blev afholdt den 11. maj 2017, den offentlige høring om 

"Hindringer for EU-borgernes ret til at flytte og arbejde frit på det indre marked", 

der blev afholdt den 11. oktober 2016, den offentlige høring om" Bekæmpelse af 

forskelsbehandling og beskyttelsen af minoriteter", der blev afholdt den 4. maj 

2017, og den fælles høring sammen med Kommissionen (GD for Retlige 

Anliggender og Forbrugere) og LIBE, Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

(AFCO) og Retsudvalget (JURI) om "Unionsborgerskab i praksis: vore fælles 

værdier, rettigheder og demokratiske deltagelse", der blev afholdt den 15. marts 

2016, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 

2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde 

sig frit på medlemsstaternes område, 

– der henviser til de undersøgelser, som Europa-Parlamentets Temaafdeling C bestilte 

i 2016 og 2017 efter anmodning fra LIBE og Udvalget for Andragender (PETI) med 

titlen "Hindringer for retten til fri bevægelighed og ophold for EU-borgere og deres 

familier", 

– der henviser til Rådets konklusioner nr. 9166/3/11 og 9167/3/11 af 9. juni 2011 om 

afslutning af evalueringen af, hvor langt Bulgarien og Rumænien er nået med 

forberedelserne til gennemførelse af samtlige Schengenregler, 

– der henviser til Det Forenede Kongeriges premierministers meddelelse til Det 

Europæiske Råd af 29. marts 2017, jf. artikel 50, stk. 2, i TEU, 

– der henviser til sin beslutning af 5. april 2017 om forhandlingerne med Det 

Forenede Kongerige efter sidstnævntes meddelelse om, at det har til hensigt at træde 

ud af Den Europæiske Union1, 

– der henviser til Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale 

mindretal og den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog, 

– der henviser til den undersøgelse, som Europa-Parlamentets Temaafdeling bestilte i 

2016 efter anmodning fra LIBE med titlen "Towards a Comprehensive EU 

Protection System for Minorities" (mod et omfattende EU-system til beskyttelse af 

mindretal), 

– der henviser til Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold 

mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen), 

– der henviser til FN's konvention om handicappedes rettigheder, som blev vedtaget i 

New York den 13. december 2006 og ratificeret af EU den 23. december 2010, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. november 2010 med titlen "Den 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0102. 
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europæiske handicapstrategi 2010-2020: et nyt tilsagn om et Europa uden barrierer" 

(COM(2010)0636), 

– der henviser til Kommissionens meddelelser om integration af romaer 

(COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, 

COM(2016)0424), herunder meddelelse om en EU-ramme for de nationale 

strategier for romaernes integration frem til 2020 (COM(2011)0173), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. april 2016 "Gennemførelse af den 

europæiske dagsorden om sikkerhed for at bekæmpe terrorisme og bane vejen for en 

effektiv og ægte sikkerhedsunion" (COM(2016)0230), 

– der henviser til direktiv (EU) 2015/637 om koordinations- og 

samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede 

unionsborgere i tredjelande og om ophævelse af afgørelse 95/553/EF, 

A. der henviser til, at Lissabontraktaten medførte store fordele til Unionens borgere ved 

at konsolidere rettighederne og garantierne, som unionsborgerskabet indebærer, 

tillægge juridisk værdi til chartret om grundlæggende rettigheder og tilføje begrebet 

"et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed" til EU’s lovgivningsområde; 

B. der henviser til, at traktaten om Den Europæiske Union fastsætter, at Unionen skal 

tilbyde sine borgere et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed; 

C. der henviser til, at i henhold til artikel 21 i chartret er enhver form for 

forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, 

genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, 

tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 

seksuel orientering forbudt; 

D. der henviser til, at Den Europæiske Union ved udformningen og gennemførelsen af 

sine politikker og aktiviteter tilstræber at bekæmpe enhver form for 

forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 

handicap, alder eller seksuel orientering; der henviser til, at princippet om ikke-

forskelsbehandling er det vigtigste udtryk for unionsborgerskabet; 

E. der henviser til, at retten til ligebehandling er et af de grundlæggende principper i 

Den Europæiske Union og en fundamental menneskerettighed for alle; der henviser 

til, at ved fastlæggelse af unionsborgerskab erklærer artikel 9 i TEU udtrykkeligt, at 

Unionen skal overholde princippet om lighed mellem dens borgere, der nyder lige 

stor opmærksomhed fra EU-institutionernes, -organernes, -kontorernes og -

agenturernes side; der henviser til, at omkring 8 % af Unionens borgere tilhører et 

nationalt mindretal, og at ca. 10 % taler et regionalt sprog eller et minoritetssprog; 

der henviser til, at der ikke er nogen juridisk ramme i EU, der garanterer deres 

rettigheder som medlemmer af et mindretal, og de kan behandles forskelligt, alt 

efter hvilken medlemsstat de bor i; der henviser til, at der er forskel på beskyttelse af 

mindretal og politikker mod diskriminering; der henviser til, at ligebehandling er en 

grundlæggende rettighed for alle borgere og ikke et privilegium; 

F. der henviser til, at Kommissionen i sin 2017-rapport om unionsborgerskab nævner, 
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at siden 2012 har et stigende antal mennesker oplevet en eller anden form for 

forskelsbehandling; 

G. der henviser til, at ligestillingsorganer er vigtige med hensyn til at bekæmpe 

forskelsbehandling og sikre effektiv gennemførelse af lovgivning om 

ligebehandling; der henviser til, at der mangler EU-standarder for nationale 

ligestillingsorganer, der kan sikre, at de har tilstrækkelig bemyndigelse og har den 

nødvendige finansielle og organisatoriske uafhængighed til at kunne udføre deres 

opgaver; 

H. der henviser til, at unionsborgerskab er et supplement til det nationale 

statsborgerskab og ikke træder i stedet for dette; der henviser til, at det i artikel 20 i 

TEUF hedder, at unionsborgerskab har enhver, der er statsborger i en medlemsstat, 

og at unionsborgerne har de rettigheder og er underlagt de pligter, der er indeholdt i 

traktaterne; 

I. der henviser til, at fri bevægelighed er en af EU's fire grundlæggende 

frihedsrettigheder, der er forankret i traktaterne som en af grundstenene i den 

europæiske integration og er en af EU-borgernes mest værdsatte rettigheder; 

J. der henviser til, at retten til fri bevægelighed og dens udøvelse er et centralt princip i 

EU-borgerskabet; der henviser til, at EU-borgere stadig kan opleve vedvarende eller 

nye barrierer med hensyn til deres ret til fri bevægelighed og ophold, herunder 

omfattende dokumentationskrav, besværlige procedurer ved indhentning af 

opholdstilladelse, problemer med adgang til sundhedsydelser eller langvarige 

procedurer med relation til arbejdsmarkedsadgang eller godkendelse af 

professionelle kvalifikationer; der henviser til, at nogle EU-borgere er blevet udsat 

for udvisninger eller udvisningsordrer inden for EU; 

K. der henviser til, at oprettelsen af Schengenområdet og integrationen af 

Schengenreglerne i EU-retten skaber stor bevægelsesfrihed i EU og er en af de 

største bedrifter i den europæiske integrationsproces; der henviser til, at Rådets 

konklusioner nr. 9166/3/11 og 9167/3/11 af 9. juni 2011 bekræfter den positive 

afslutning af evalueringen af, hvor langt Bulgarien og Rumænien er nået med 

forberedelserne til gennemførelse af samtlige Schengenregler; 

L. der henviser til, at sikkerhed er en af EU-borgernes største bekymringer; der 

henviser til, at EU bør sikre, at borgerne føler, at deres frihed beskyttes, og at deres 

sikkerhed garanteres i hele EU, samtidig med at deres rettigheder og 

frihedsrettigheder ligeledes respekteres og beskyttes; der henviser til, at terrorisme 

er en global trussel, der skal imødegås effektivt på lokalt, nationalt og europæisk 

plan med henblik på at sikre de europæiske borgeres sikkerhed; 

M. der henviser til, at i henhold til Kommissionens konsekvensanalyse i forbindelse 

med direktiv (EU) 2015/637 rejser eller bor næsten 7 millioner EU-borgere uden for 

EU på steder, hvor deres eget land ikke har en ambassade eller et konsulat; der 

henviser til, at antallet af ikke-repræsenterede EU-borgere forventes at stige til 

mindst 10 millioner inden 2020; der henviser til, at EU-borgere i tredjelande, hvor 

den medlemsstat, som de er statsborgere i, ikke er repræsenteret, nyder beskyttelse 

hos enhver medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheder på samme vilkår 
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som statsborgere i denne medlemsstat; 

N. der henviser til, at Lissabontraktaten styrkede EU-borgerskabet ved at indføre det 

europæiske borgerinitiativ (ECI), der giver borgerne mulighed for at opfordre til 

EU-handling; der henviser til, at anvendelsen af ECI indtil videre har skabt praktiske 

og juridiske udfordringer for initiativtagerne og ikke har opfyldt forventningerne til 

de lovgivningsmæssige følger heraf; 

O. der henviser til, at erfaringerne viser, at førtiltrædelseslande er villige til at acceptere 

Københavnskriterierne om demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 

rettigheder samt at forbedre mindretalsgruppernes situation; der henviser til, at der i 

øjeblikket ikke eksisterer passende rammer til at garantere opfyldelse af disse 

kriterier efter tiltrædelse og beskytte EU-borgere mod manglende overholdelse af 

Københavnskriterierne; 

P. der henviser til, at EU i øjeblikket ud over traktatbrudsprocedurerne kun har 

værktøjer med begrænset effektivitet til rådighed til at reagere på systematiske og 

institutionelle tegn på forskelsbehandling, racisme og fremmedhad mod mindretal i 

alle EU-medlemsstaterne; der henviser til, at traktatbrudsprocedurerne ikke dækker 

trusler, der ikke er dækket af EU's afledte ret; 

Q. der henviser til, at romaborgere i EU udgør den største og mest udsatte 

mindretalsgruppe i EU; der henviser til, at romaer udsættes for mangeartet 

forskelsbehandling og social eksklusion i Europa; der henviser til, at EU's bløde 

lovgivningsværktøjer, f.eks. EU-rammen for de nationale strategier for romaernes 

integration (NRIS), kun har spillet en begrænset rolle med hensyn til at sikre, at 

medlemsstaterne respekterer deres forpligtelse til at overholde fundamentale 

menneskerettighedsstandarder til beskyttelse af mindretal og håndtering af 

institutionelle tegn på forskelsbehandling; 

R. der henviser til, at europæiske borgere med handicap stadig står over for mange 

udfordringer med hensyn til adgang til arbejdsmarkedet, uddannelse og træning, at 

de har en højere risiko for at blive fattige og socialt ekskluderet end deres 

medborgere uden handicap, og at de har svært ved at deltage fuldt ud i samfundet og 

drage fordel af deres rettigheder; 

S. der henviser til, at vold mod kvinder stadig er meget udbredt i EU; der henviser til, 

at EU og medlemsstaterne skal gøre alt, hvad der er muligt, for at fremme og 

beskytte alle kvinders rettigheder; 

T. der henviser til, at i henhold til artikel 25 i chartret "anerkender og respekterer 

Unionen de ældres ret til et værdigt og uafhængigt liv og til at deltage i det sociale 

og kulturelle liv"; 

U. der henviser til, at risikoen for fortabelse af valgretten for statsborgere, der er flyttet 

fra deres hjemland til en anden medlemsstat, kan afholde unionsborgere fra at udøve 

deres ret til at flytte til og opholde sig i en anden medlemsstat; 

V. der henviser til, at hver stat har den suveræne magt til at bestemme, hvem dens 

statsborgere er, inden for rammerne af folkeretten; der henviser til, at statsløse 
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personer ofte er i fare for at blive tilbageholdt og for at leve i fattigdom; der 

henviser til, at der er en klar sammenhæng mellem EU-borgerskab og statsløshed på 

grund af muligheden for at opnå adgang til eller miste EU-borgerskabet for statsløse 

personer, der bor i en medlemsstat, og som tildeles medlemsstatsnationalitet, eller 

hvis medlemsstatsnationalitet inddrages; 

W. der henviser til, at nogle af de vigtigste konsekvenser af Det Forenede Kongeriges 

forventede udtræden fra Den Europæiske Union er relateret til den juridiske status 

samt rettigheder og forpligtelser for de borgere fra Det Forenede Kongerige, der bor 

i Den Europæiske Union, og for de EU-borgere, der bor i Det Forenede Kongerige, 

når udtrædelsen træder i kraft; 

X. der henviser til, at perspektiverne for flere millioner borgere, som har benyttet sig af 

retten til at bo, stifte familie, arbejde, studere og tilbringe pensionsalderen i Det 

Forenede Kongerige og i EU-27, og som har taget nogle vigtige livsbeslutninger 

baseret på disse rettigheder, nu er usikre og bekymrede for deres fremtid; 

1. opfordrer EU-Rådet og Det Europæiske Råd til at tillade alle lande, der opfylder de 

nødvendige tekniske kriterier for at blive medlem af Schengenområdet, at blive 

medlem, så alle EU-borgere kan udnytte deres ret til fri bevægelighed uden at skulle 

igennem grænsekontroller; 

2. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at overvåge anvendelsen af direktiv 

2004/38/EF i medlemsstaterne og træffe passende foranstaltninger for at fjerne 

potentielle forhindringer med hensyn til retten til fri bevægelighed; glæder sig over 

e-læringsværktøjet om den fri bevægelighed i Unionen, der hjælper lokale 

myndigheder med at forstå de rettigheder og forpligtelser, der er forbundet med fri 

bevægelighed; 

3. minder om, at EU's lovgivning om sikkerhed bør være up-to-date og effektiv med 

hensyn til at forebygge, spore og reagere på nye sikkerhedstrusler; opfordrer til 

hurtig gennemførelse af den europæiske dagsorden om sikkerhed, bedre 

håndhævelse af EU's eksisterende retlige instrumenter på dette område og en mere 

effektiv udveksling af oplysninger og koordination mellem medlemsstaterne og med 

EU's agenturer; glæder sig over Kommissionens initiativer til styrkelse af 

sikkerhedsrelateret samarbejde mellem medlemsstaterne og understøtter fuldt ud en 

mere effektiv informationsudveksling mellem medlemsstaterne og med EU-

agenturerne; understreger, at det er vigtigt fuldt ud at respektere de grundlæggende 

rettigheder i forbindelse med bekæmpelsen af terrorisme; understreger, at 

harmoniseringen af interne og eksterne EU-tiltag på sikkerhedsområdet er en 

afgørende forudsætning for en effektiv beskyttelse af EU's borgere; 

4. opfordrer EU-institutionerne og -medlemsstaterne til at gøre en større indsats for at 

udvikle en effektiv og ægte sikkerhedsunion, der imødegår alle aspekter af 

terrortruslen; 

5. betragter afradikalisering og forebyggelse af radikalisering som en absolut prioritet 

for EU og slår kraftigt til lyd for en styrkelse af særlige tværgående programmer, der 

er målrettet mod uddannelse, frivillige og kulturelle aktiviteter, ungdomsarbejde og 

afradikaliseringsprogrammer i institutioner, lokalsamfund, civilsamfund, religiøse 
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samfund og hos regionale myndigheder; mener, at en samlet politik på dette område 

bør ledsages af langsigtede proaktive afradikaliseringsprocesser på det retlige 

område; understreger behovet for at udvikle strategier om social inklusion og 

politikker til håndtering af forskelsbehandling; opfordrer medlemsstaterne til at 

bekæmpe radikalisering på en holistisk måde og til at benytte sig af den ekspertise, 

som findes i netværket til bevidstgørelse omkring radikalisering, der er blevet 

oprettet på Kommissionens initiativ; understreger, at forebyggelse af radikalisering 

ligeledes kan understøttes af handlinger, der finansieres af EU-programmer såsom 

EU's struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og "Europa for Borgerne"; 

6. understreger, at beskyttelsen af fundamentale rettigheder er af central betydning for 

at give EU-borgerne mulighed for at deltage fuldt ud i det demokratiske liv i 

Unionen; minder om sin beslutning af 25. oktober 2016, der foreslår oprettelse af en 

omfattende EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 

rettigheder1 som et supplerende redskab, der skal forbedre beskyttelse og fremme af 

menneskerettighederne, herunder borgerrettigheder og øge borgernes tillid til EU's 

institutioner; 

7. bemærker, at EU-borgere har ret til at kontakte Den Europæiske Ombudsmand, 

hvilket er en af de mest fundamentale rettigheder, der følger af EU-borgerskabet; 

8. minder om, at størstedelen af de klager, som Den Europæiske Ombudsmand modtog 

i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2016, drejede sig om en påstået 

mangel på gennemsigtighed, hvilket Kommissionen fremhævede i sin meddelelse af 

24. januar 2017 om fremskridt hen imod et effektivt unionsborgerskab 2013-2016 

(COM(2017)0032); er overbevist om, at fuld gennemsigtighed og integritet i EU-

institutionerne er et essentielt krav med hensyn til at opbygge tillid og tiltro over for 

EU-borgerne, bringe dem nærmere EU og inddrage dem i EU's aktiviteter samt give 

dem mulighed for at drage fordel af og udnytte deres borgerskabsrettigheder fuldt 

ud; påpeger, at borgere skal have adgang til alle nødvendige oplysninger i denne 

henseende, og at disse oplysninger skal præsenteres på den mest tydelige og 

forståelige måde; opfordrer alle EU-institutioner og -organer til at tage fat på de 

stadigt forekommende problemer i henhold til bestemmelserne i blandt andet 

artikel 9 og artikel 10, stk. 3, i TEU, artikel 15 i TEUF og artikel 41-42 i chartret; 

9. mener, at undervisning i medborgerkundskab og interkulturel dialog højner 

borgernes forståelse for, hvor vigtigt det er at engagere sig socialt og politisk, mens 

undervisning i menneskerettigheder skaber større bevidsthed om deres rettigheder 

og lærer dem at respektere andres rettigheder; tilskynder til, at medlemsstaterne 

indfører undervisning i demokratisk borgerskab og menneskerettigheder i 

skoleprogrammerne for at formidle viden, forståelse og færdigheder til eleverne og 

for ligeledes at sætte dem i stand til at deltage aktivt i samfundet for at beskytte og 

fremme menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet; 

10. opfordrer til fuld og effektiv gennemførelse af direktiv (EU) 2015/637 for at sikre 

konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande, hvor deres medlemsstat ikke er 

repræsenteret; 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0409. 
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11. opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag til et nyt og mere sikkert format 

for EU-nødpasset til ikke-repræsenterede EU-borgere uden for EU, hvis pas er 

blevet stjålet, mistet, ødelagt eller midlertidigt ikke er til rådighed, for at kunne 

garantere, at de kan rejse hjem uden problemer; 

12. understreger, at ECI er et innovativt værktøj til deltagelsesdemokrati i Den 

Europæiske Union, som giver borgerne mulighed for at give udtryk for deres 

ambitioner og forme udviklingen af EU-politikken; påpeger dog, at der er markante 

problemer med funktionaliteten bag ECI, som skal afhjælpes for at gøre ECI mere 

effektiv; udtrykker bekymring over Kommissionens opfølgning på vellykkede 

initiativer; 

13. understreger, at ofre for kriminalitet og terrorisme skal sikres et passende niveau af 

rettigheder uden forskelsbehandling i hele EU, og at de bør behandles med respekt 

og værdighed og modtage passende støtte i henhold til deres individuelle behov og 

deres familiers behov; understreger, at et stigende antal EU-borgere har været udsat 

for terrorangreb i et land, som ikke er deres hjemland, og opfordrer derfor kraftigt til 

etablering af protokoller i medlemsstaterne for at hjælpe EU-borgere fra andre 

medlemsstater i tilfælde af et terrorangreb i henhold til direktiv 2015/0281/EU om 

bekæmpelse af terrorisme; understreger behovet for et specifikt direktiv til 

beskyttelse af ofre for terrorisme; 

14. mener, at EU for at give substans til henvisningerne til mindretal og ligebehandling 

af alle EU-borgere i artikel 2 og 9 i TEU og for bedre at kunne opfylde potentialet 

ved unionsborgerskabet bør optrappe sin indsats for at garantere beskyttelsen af 

EU's grundlæggende værdier og mindretals rettigheder; 

15. understreger, at nationale, etniske, religiøse og sproglige mindretal i Europa gennem 

århundreder har boet sammen med eller ved siden af flertalskulturer; mener, at EU's 

overholdelse af TEU-kravet med hensyn til at respektere, sikre og fremme Europas 

kulturelle og sproglige mangfoldighed i EU, både i og mellem medlemsstaterne, kan 

føre til en markant styrkelse af borgernes tilknytning til EU-projektet; mener, at EU 

bør fastsætte høje standarder for beskyttelse af mindretal, begyndende med 

standarder, der er fastlagt i folkeretlige instrumenter såsom Europarådet, og at disse 

standarder bør være dybt forankret i en retlig ramme, der garanterer demokrati, 

retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i hele EU; opfordrer alle 

medlemsstater til snarest fuldt ud at ratificere rammekonventionen om beskyttelse af 

nationale mindretal og det europæiske charter om regionale eller mindretalssprog 

samt til at gennemføre traktaterne i god tro; minder ligeledes om behovet for at 

gennemføre de principper, der er udviklet inden for rammerne af OSCE; 

16. beklager den vedvarende mangel på fremskridt vedrørende forslaget fra 2008 om et 

direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion 

eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering; gentager sin opfordring til Rådet 

om snarest muligt at vedtage forslaget; 

17. bemærker, at det i EU-forordningen om etablering af et program for rettigheder, 

ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 erklæres, at for at opnå 

det i artikel 3, stk. 3, i TEU fastsatte mål skal programmet fremme og beskytte 

barnets rettigheder; 
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18. mener, at den systematiske forskelsbehandling af romaborgere i deres hjemlande 

samt udsættelse og udvisning af dem, når de udøver deres ret til fri bevægelighed og 

bosætter sig i en anden medlemsstat, er i strid med den fundamentale ret til ikke-

forskelsbehandling baseret på etnisk oprindelse samt retten til at flytte til og bo i en 

anden medlemsstat, og at disse handlinger sætter de fundamentale EU-

borgerskabsrettigheder på en hård prøve; opfordrer medlemsstaterne til at foretage 

fødselsregistrering uden diskrimination og til straks at indføre korrigerende 

foranstaltninger til at sikre identifikation af alle deres borgere for at undgå, at 

romaer nægtes adgang til alle de grundlæggende tjenester; opfordrer 

medlemsstaterne til aktivt at træffe foranstaltninger gennem deres lokale 

myndigheder til at sikre, at alle børn registreres; opfordrer Kommissionen til at 

vurdere og overvåge situationen i medlemsstaterne, dele bedste praksis vedrørende 

identifikation og beskyttelse af personer, hvis statsborgerskab ikke er blevet 

anerkendt, og som ikke har adgang til identitetsdokumenter, samt til at iværksætte 

oplysningskampagner om vigtigheden af fødselsregistrering; 

19. glæder sig over, at det i Kommissionens 2017-rapport om unionsborgerskab 

fremhæves, at der er behov for, at øget og forbedret borgerdeltagelse fastlægges som 

en prioritet; bemærker imidlertid med beklagelse, at rapporten overhovedet ikke 

henviser til retten til at indgive andragender, retten til at indgive klage til Den 

Europæiske Ombudsmand eller til retten til aktindsigt endsige metoder til styrkelse 

af disse rettigheder; 

20. fordømmer alle former for diskrimination og vold mod lesbiske, bøsser, 

transkønnede, biseksuelle og interseksuelle (LGBTI-personer); opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage love og politikker til at bekæmpe 

homofobi og transfobi; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en dagsorden, som 

sikrer lige rettigheder og muligheder på grund af seksuel orientering og 

kønsidentitet, samtidig med at medlemsstaternes beføjelser respekteres; 

21. fremhæver, at fri medie- og internetadgang er essentielle komponenter i et 

demokrati; 

22. glæder sig over underskrivelsen af EU's tiltrædelse af Europarådets konvention om 

forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet den 13. juni 

2017; beklager dog, at begrænsningen til to områder, nemlig anliggender med 

relation til juridisk samarbejde i kriminal- og asylsager samt forbud mod 

refoulement skaber juridisk usikkerhed med hensyn til rækkevidden af EU's 

tiltrædelse; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremskynde 

forhandlingerne om ratificeringen og gennemførelsen af Istanbulkonventionen; 

understreger, at for at være mere effektive skal tiltag til bekæmpelse af vold mod 

kvinder ledsages af tiltag til understøttelse af kvinders finansielle uafhængighed; 

opfordrer Kommissionen til ligeledes at tage fat på forholdene omkring andre 

kønsbaserede, finansielle uligheder og spørgsmålet om balance mellem arbejde og 

familieliv; 

23. erkender, at EU's lovgivning om ligebehandling kræver oprettelsen af nationale 

ligestillingsorganer; opfordrer Kommissionen til at stille forslag til retningslinjer til 

medlemsstaterne om, hvordan disse organer skal drives, og hvordan man sikrer dem 
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den uafhængighed, effektivitet, beføjelser og ressourcer – herunder EQUINET – de 

har brug for for at være i stand til at bekæmpe forskelsbehandling og fremme 

ligebehandling; opfordrer de nationale ligestillingsorganer samt EQUINET til at 

udføre deres opgaver og styrke deres samarbejde om bekæmpelse af 

forskelsbehandling og fremme af ligebehandling; minder om vigtigheden af 

programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab 2014-2020 til 

yderligere praktisk understøttelse af ligebehandling på græsrodsniveau; opfordrer 

Kommissionen til i en meddelelse at fastlægge sin strategiske indsats for ligestilling 

mellem kønnene 2016-2019; minder om, at EU er baseret på princippet om 

ligestilling mellem mænd og kvinder, og at dette princip kun kan holdes i hævd, 

hvis det indføres og efterleves i alle EU-politikker; noterer sig den 

uforholdsmæssige virkning af forskelsbehandling af flere grunde på kvinder; 

tilskynder medlemsstaterne til at samarbejde med regionale og lokale myndigheder, 

retshåndhævende myndigheder, nationale ligestillingsorganer og civilsamfundets 

organisationer om at øge overvågningen af intersektionaliteten mellem forskellige 

årsager til forskelsbehandling; 

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne som underskrivere af konventionen 

om rettigheder for personer med handicap til at integrere forhold om adgang, 

deltagelse, ikke-forskelsbehandling og ligestillingstemaer i EU-lovgivningen, så 

europæiske borgere med handicap kan udøve deres grundlæggende rettigheder på 

lige fod med deres medborgere; 

25. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende alle finansielle, 

lovmæssige og understøttende værktøjer, der står til rådighed, til at fremme et 

alderdomsvenligt samfund og en sund alderdom for europæiske borgere, blandt 

andet gennem inkluderende arbejdsmarkeder, innovative og fleksible 

arbejdsbetingelser, adgang til uddannelse, adgang til sundhedsydelser af god 

kvalitet, og anvendelsen af e-sundhedsprodukter og -tjenester; 

26. glæder sig over initiativet om at oprette et europæisk solidaritetskorps, der giver 

unge mennesker mulighed for at udføre frivilligt arbejde i eller arbejde med 

projekter i deres eget land eller i udlandet, og glæder sig over initiativet European 

Aid Volunteers, som giver europæere mulighed for at deltage i humanitære 

bistandsprogrammer verden over; 

27. mener, at borgere, som flytter til og bosætter sig i en anden medlemsstat, skal have 

mulighed for at udøve deres stemmeret ved de nationale valg i deres 

oprindelsesland; anbefaler, at de medlemsstater, der fratager stemmeretten fra deres 

egne statsborgere, der vælger at bo i en anden medlemsstat i længere tid, lemper 

betingelserne for disse statsborgere og fortsat giver dem ret til at stemme ved 

nationale valg; 

28. gentager sin opfordring til, at sikringen af rettigheder og interesser for de EU-27-

borgere, der bor eller har boet i Det Forenede Kongerige, og for statsborgere i Det 

Forenede Kongerige, der bor eller har boet i EU-27, skal behandles som en absolut 

prioritet i forhandlingerne vedrørende aftalen om udtræden; mener desuden, at 

forpligtelserne fra Det Forenede Kongeriges og EU's side i denne henseende skal 

være baseret på gensidighed, rimelighed, symmetri, ikke-forskelsbehandling, 



 

PE606.039v03-00 34/63 RR\1140832DA.docx 

DA 

retfærdig behandling og fuld respekt for EU-rettens integritet, herunder chartret om 

grundlæggende rettigheder og dets håndhævelsesrammer. 
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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget for Andragender, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger den rolle, som uddannelse, erhvervsuddannelse, kultur og sport spiller for 

fremme af EU's borgerrettigheder, aktivt medborgerskab og solidaritet samt for styrkelse 

af vore fælles europæiske værdier, der er baseret på artikel 20 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Union; 

anerkender, at EU-programmer såsom Erasmus+, programmet for rettigheder, ligestilling 

og unionsborgerskab, Europa for Borgerne og Et Kreativt Europa gennem tværnationalt 

og interkulturelt samarbejde og udveksling bidrager til ovennævnte målsætninger; 

2. fremhæver, at programmet "Europa for Borgerne" fremmer en bedre forståelse af 

borgernes rettigheder og pligter i EU; henstiller derfor, at den næste generation af 

programmet vedtages på et retsgrundlag, der giver Parlamentet mulighed for at medvirke 

som medlovgiver på lige fod med Rådet, og at det udstyres med flere menneskelige og 

finansielle ressourcer med henblik på at øge antallet af projekter, der kan støttes; 

3. understreger, at det er vigtigt at fremme udviklingen af overførbare færdigheder ved hjælp 

af Erasmus+-programmet, der øger interkulturel forståelse og aktiv deltagelse i 

forskelligartede samfund; 

4. minder om, at der er behov for en løbende indsats for at øge EU-borgernes bevidsthed om 

deres rettigheder og sikre, at disse rettigheder håndhæves ensartet i hele EU, idet der gøres 

opmærksom på de muligheder, som tilhørsforholdet til EU giver; understreger 

uddannelsesinstitutionernes opgave med at øge opmærksomheden blandt unge om deres 

EU-rettigheder og med at støtte aktivt medborgerskab; opfordrer i denne forbindelse 

Kommissionen til at etablere fælles rammer for læring om EU i skolen og opfordrer 

medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger for at sikre, at en sådan ramme 

reelt medtages i læseplaner; deler desuden Kommissionens opfattelse, at fremme af 

bevidstgørelse om EU-borgernes rettigheder kræver samarbejde på europæisk, nationalt, 

regionalt og lokalt plan; understreger i denne forbindelse, at der bør være passende og 
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specifik uddannelse på alle niveauer og navnlig på regionalt og lokalt plan; 

5. er af den opfattelse, at uddannelsessystemerne for at sikre, at alle EU-borgere på effektiv 

måde er garanteret lige rettigheder, bør være prismæssigt overkommelige og inklusive, 

især med henblik på de dårligst stillede og sårbare kategorier og tilbyde uddannelse af høj 

kvalitet, hvilket fremmer aktivt medborgerskab og livslang læring, som opfylder 

økonomiske og samfundsmæssige behov; 

6. minder om nødvendigheden af at støtte lærere og undervisere i at gøre information om 

EU's rettigheder og borgerskab til en integreret del af deres undervisning; understreger i 

denne forbindelse, at det er nødvendigt yderligere at fremme og udvikle onlineplatforme 

såsom School Education Gateway, Teacher Academy og Open Educational Europe, 

således at undervisere kan få adgang til innovativt flersproget undervisningsmateriale - 

bl.a. materiale, der er tilpasset studerende med særlige behov - som kan hjælpe dem til at 

inspirere og motivere de studerende i forbindelse med undervisningen om EU; 

7. understreger den rolle, som mobilitet spiller for unges personlige udvikling ved at styrke 

erhvervelsen af viden og den kulturelle udveksling og dermed forbedre forståelsen af 

aktivt medborgerskab, og hvordan det praktiseres; tilskynder medlemsstaterne til at støtte 

EU-programmerne til fremme af mobilitet; 

8. anerkender betydningen af kultur, kunst og videnskab som integrerende aspekter af et 

aktivt EU-borgerskab; understreger deres rolle i styrkelsen af borgernes fælles 

tilhørsforhold til vores Union, styrkelse af den gensidige forståelse og fremme af 

interkulturel dialog; 

9. opfordrer til at øge bevidstheden om europæiske værdier og borgernes rettigheder i EU 

blandt elever og studerende på alle alderstrin gennem formel, ikke-formel og uformel 

uddannelse med henblik på at øge den interkulturelle forståelse og solidaritet i Europa; 

10. mener, det er vigtigt af fremme en forståelse af europæisk kultur og europæiske værdier 

blandt indvandrere og dermed lette deres integration, fremme den interkulturelle dialog 

ved at understøtte oprindelseskulturerne og styrke kernekompetencerne for 

medborgerskab blandt indvandrere; 

11. glæder sig over Kommissionens intention om at styrke borgernes politiske engagement i 

EU's demokratiske liv; opfordrer til fremme af den demokratiske deltagelse ved at styrke 

borgernes dialog, forbedre borgernes forståelse af EU-lovgivningens rolle i deres hverdag 

og understrege deres aktive og passive valgret ved lokalvalg og valg til Europa-

Parlamentet, uanset hvor i EU de bor; opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at 

benytte sig af sociale medier og digitale redskaber med særligt henblik på at øge unges og 

handicappedes deltagelse; opfordrer til udvikling og anvendelse af redskaber for 

elektronisk demokrati, såsom onlineplatforme, for at inddrage borgerne mere direkte i 

EU's demokratiske liv og dermed fremme deres engagement; 

12. erindrer om betydningen af at udvide og uddybe den strukturerede dialog med borgerne 

om deres rettigheder og derved finde frem til de hindringer, borgerne møder i forbindelse 

med udøvelsen af disse rettigheder, og betydningen af at forbedre overvågningen af EU-

programmer og -initiativer på dette område og gør dem mere effektive; 
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13. fremhæver den vigtige rolle, som medierne og informationssamfundets tjenester spiller, 

og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe en juridisk ramme til fremme 

af mediernes pluralisme og uafhængighed og borgernes adgang til objektiv information; 

14. opfordrer Kommissionen til at udarbejde specifikke kriterier, navnlig i forbindelse med 

uddannelsesmæssige aspekter, med henblik på at evaluere gennemførelsen og resultaterne 

af EU-programmer til fremme af aktivt medborgerskab; 

15. understreger behovet for at sikre, at borgere med handicap og sårbare borgere fuldt ud kan 

nyde godt af de rettigheder og muligheder, som unionsborgerskabet giver; opfordrer alle 

EU-medlemsstater til at indføre et EU-handicapkort for at fremme mobiliteten for 

personer med handicap i EU; understreger, at det er nødvendigt at forbedre adgangen til 

EU's websteder for personer med handicap; 

16. støtter revisionen af det europæiske borgerinitiativ (ECI) med henblik på at forbedre dets 

tilgængelighed og brugervenlighed; fremhæver behovet for at forbedre funktionen af og 

offentlighedens bevidsthed om det europæiske borgerinitiativ for fuldt ud at udnytte dets 

potentiale til fremme af aktivt medborgerskab og demokratisk debat; 

17. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre EU-arbejdsplanen for ungdom for 2016-2018 

ved at fokusere på at fremme aktivt medborgerskab, social inklusion samt unges 

deltagelse i det demokratiske liv og samfundslivet i EU;  

18. understreger, at den høje ungdomsarbejdsløshed og de usikre fremtidsmuligheder fortsat 

er en kilde til stor bekymring for Europas ungdom; erindrer i denne forbindelse om de 

mål, der blev opstillet i Bratislavaerklæringen og -køreplanen om at "skabe en lovende 

økonomisk fremtid for alle, sikre vores levevis og skabe bedre muligheder for de unge"; 

opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at støtte de unge ved at skabe 

nye uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for dem; 

19. understreger den rolle, som praktikophold og lærepladser spiller for at hjælpe studerende 

og personer med afsluttet eksamen med at erhverve praktisk viden og faglig erfaring; 

støtter i denne sammenhæng oprettelsen af en samlet centraliseret platform for 

praktikophold og lærepladser på tværs af grænserne, sådan som det er blevet foreslået 

under høring af offentligheden; 

20. understreger betydningen af frivilligt arbejde som en afgørende bestanddel af 

programmer, der fremmer aktivt medborgerskab; tilskynder til udvikling af 

undervisningsplaner, der omfatter undervisningsindhold og borgerdeltagelse samt 

anerkendelse af frivilligt arbejde som meritskabende aktivitet; 

21. understreger, at frivilligt arbejde ikke kan erstatte lønnet beskæftigelse, og fremhæver den 

grundlæggende tanke om, at lønnet arbejde skaber et tilhørsforhold til et fællesskab, 

inddragelse og deltagelse i det offentlig liv og i sidste instans et samfundsmæssigt 

engagement; 

22. fremhæver betydningen af sport, navnlig på græsrodsniveau, idet sport bidrager til aktivt 

medborgerskab ved at fremme gensidig forståelse og respekt og samtidig fremme EU's 

værdier og principper; opfordrer Kommissionen til fortsat at støtte sportsinitiativer, der 

befordrer aktivt medborgerskab og borgerretlige værdier, og dermed udvikler et fælles 
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tilhørsforhold. 

23. tilskynder Kommissionen til fortsat at støtte foranstaltninger og initiativer til fremme af 

borgernes rettigheder og aktive medborgerskab; påpeger, at nye initiativer på dette område 

bør supplere de eksisterende og ikke bør berøre de nuværende programbudgetter; 

24. glæder sig over Kommissionens initiativ til at indføre et e-læringsredskab til brug for 

lokale og regionale myndigheder for at fremme en bedre forståelse og hensigtsmæssig 

gennemførelse af reglerne om fri bevægelighed og til at skabe en fælles digital portal, der 

kan levere information online til borgere og virksomheder i EU's indre marked; bemærker, 

at disse redskaber bør levere sammenhængende og brugervenlig information om 

borgernes rettigheder i EU og den praktiske anvendelse af dem; påpeger, at disse 

redskaber bør være forbundet med eksisterende redskaber på dette område såsom Europe 

Direct og Dit Europa; 

25. understreger betydningen af at udveksle og udbrede bedste praksis med henblik på at 

fremme kendskabet til EU-borgernes rettigheder og inddragelse af borgerne i 

samfundslivet og det politiske liv over hele Europa; 

26. understreger betydningen af, at parlamentsmedlemmer og andre fremtrædende europæiske 

personligheder øger bevidstheden om unionsborgernes rettigheder, især blandt unge; 

27. støtter produktionen og udbredelsen af presse- og mulitmedieproduktioner på alle 

officielle EU-sprog, der fokuserer på at øge EU-borgernes bevidsthed om deres 

rettigheder og styrke deres evne til at udøve disse rettigheder på effektiv måde; 

28. konstaterer, at unionsborgerskabet bidrager til at skabe et mere samhørigt europæisk 

samfund og dermed fremme gensidig forståelse, interkulturel dialog og samarbejde på 

tværs af grænserne. 
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16.11.2017 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER 

til Udvalget for Andragender 

om 2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med 

demokratiske forandringer 

(2017/2069(INI)) 

Ordfører for udtalelse: Cristian Dan Preda 

 

FORSLAG 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget for Andragender, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over Kommissionens fortsatte indsats for at sikre overholdelse af EU-

borgerrettighederne og tilskynder til at beskytte dem yderligere ved at gennemføre 

bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og de 

relevante bestemmelser i EU-traktaterne; minder om, at enhver person, der er statsborger i 

en medlemsstat, i henhold til artikel 9 i TEU og artikel 20 i TEUF har unionsborgerskab; 

er overbevist om, at EU-borgerne kun vil være i stand til at udøve deres rettigheder fuldt 

ud, hvis de har kendskab til dem, og hvis medlemsstaterne og EU-institutionerne 

beslutsomt engagerer sig i beskyttelsen af disse rettigheder; opfordrer Kommissionen til at 

fremme politikker og gennemføre kampagner og aktiviteter, hvis sigte er at øge 

kendskabet til borgerrettighederne og de redskaber, hvormed de kan udøves; 

2. er opsat på at styrke den demokratiske dimension af valg til Europa-Parlamentet ved at 

reformere EU's nuværende valglovgivning med henblik på at øge borgernes deltagelse i 

og tillid til EU's demokratiske system; mener, at øget gennemsigtighed, bevidstgørelse, 

effektiv og ikkediskriminerende adgang til oplysninger samt fornyelse af den 

demokratiske praksis, nye afstemningssystemer, herunder redskaber til e-demokrati, og en 

mindsket digital kløft mellem medlemsstaterne med hensyn til digital infrastruktur vil 

fremme udviklingen af et egentligt europæisk offentligt rum; er overbevist om, at bedre og 

mere målrettet oplysning om europæisk politik og EU-lovgivningens indflydelse på 

borgernes dagligdag vil forbedre valgdeltagelsen ved valg til Europa-Parlamentet; minder 

om behovet for at fremme deltagelsen i valg til Europa-Parlamentet ved at øge 

synligheden af de politiske partier på europæisk plan, og om, at styrkelsen af den 

europæiske karakter af valg til Europa-Parlamentet er en fælles opgave for EU og dets 

medlemsstater; 

3. advarer om, at der kan opstå retsusikkerhed med hensyn til rettighederne for EU-borgere, 

der er bosiddende i Det Forenede Kongerige, og for britiske statsborgere, der er 

bosiddende i EU, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU; mener, at alle 
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udelelige rettigheder bør beskyttes som en prioritet i Det Forenede Kongeriges 

udtrædelsesaftale og i aftalen om det fremtidige forhold mellem EU og Det Forenede 

Kongerige, og at en aftale om disse rettigheder og andre rettigheder, såsom adgangen til 

sundhedsydelser, bør nås snarest; understreger, at enhver aftale bør bygge på princippet 

om gensidighed og ikkediskrimination; minder i denne forbindelse om Europa-

Parlamentets beslutning af 5. april 2017 om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige 

efter meddelelsen om, at det har til hensigt at udtræde af Den Europæiske Union1; 

4. minder om, at størstedelen af de klager, som Den Europæiske Ombudsmand modtog i 

perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2016, drejede sig om en påstået mangel på 

gennemsigtighed, hvilket Kommissionen fremhævede i sin rapport af 24. januar 2017 om 

fremskridt hen imod et effektivt unionsborgerskab 2013-20162; er overbevist om, at fuld 

gennemsigtighed og integritet i EU's institutioner er en afgørende forudsætning for at 

opbygge et tillidsforhold til EU's borgere og give dem mulighed for at nyde og udøve 

deres rettigheder som unionsborgere i fuldt omfang; anmoder alle EU's institutioner og 

organer om i overensstemmelse med bestemmelserne i bl.a. artikel 9 og artikel 10, stk. 3, i 

TEU, artikel 15 i TEUF og artikel 41-42 i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder at afhjælpe de fortsatte mangler; 

5. noterer sig Kommissionens forslag om at revidere forordningen om det europæiske 

borgerinitiativ med henblik på at forbedre dets funktion; opfordrer Kommissionen til med 

henblik herpå og ud over de nødvendige tekniske tilpasninger at indføje bestemmelser 

med sigte på revision af betingelserne for antagelse af og kravene til registrering af et 

europæisk borgerinitiativ samt procedurerne for behandlingen heraf med udgangspunkt i 

Rettens domme i sagerne "Minority SafePack" (T-646/13) og "Stop TTIP" (T-754/14); 

støtter helhjertet denne forordning som et vigtigt redskab til deltagelsesdemokrati, der – 

såfremt det udnyttes fuldt ud – kan øge borgernes tillid til EU's institutioner og bidrage til 

opbygningen af en mere inklusiv Europæisk Union; 

6. mener, at de europæiske institutioner i lyset af onlineuniversets og de sociale mediers 

stigende indflydelse på borgernes dagligdag bør fortsætte med at udvikle nye mekanismer 

og offentlige politikker, der er udformet med henblik på at beskytte enkeltpersoners 

grundlæggende rettigheder i det digitale miljø og har særligt fokus på deres ytringsfrihed, 

ret til privatlivets fred og beskyttelse af deres gode rygte, personoplysninger samt 

personlige omdømme, især når der er tale om mindreårige; 

7. mener, at EU-borgernes sikkerhed og bekæmpelsen af terrorisme bør være en topprioritet 

for EU; støtter de foranstaltninger, som EU har truffet for at styrke sikkerhedsunionen; 

efterlyser en hurtig gennemførelse af interoperabiliteten mellem EU's 

informationssystemer inden for sikkerhed, migration og grænseforvaltning, som alle bør 

være i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesprincipper; minder om behovet for at 

finde en passende balance mellem sikkerhed og beskyttelse af de grundlæggende 

rettigheder; understreger, at koordineringen af interne og eksterne EU-tiltag på 

sikkerhedsområdet er en afgørende forudsætning for en effektiv beskyttelse af EU's 

borgere og deres tillid til Den Europæiske Unions evne til at yde dem beskyttelse; minder 

om, at konsulær beskyttelse er afgørende for at kunne sikre denne beskyttelse i udlandet, 

og mener, at der i overensstemmelse med Europa-Kommissionens henstillinger bør tages 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0102. 
2 COM(2017)0032. 
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yderligere skridt hen imod harmonisering og modernisering af reglerne om nødpas; 

8. gentager sin opfordring til Kommissionen om at genoptage processen med henblik på 

EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention i overensstemmelse 

med forpligtelserne i henhold til artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union ved at 

undersøge løsninger på de indvendinger, som EU-Domstolens fremkom med i sin 

udtalelse af 18. december 2014; mener, at EU's tiltrædelse af konventionen vil betyde en 

betydelig forbedring af beskyttelsen af EU-borgernes grundlæggende rettigheder og vil 

kunne bidrage til et sammenhængende system til beskyttelse af menneskerettighederne i 

Europa. 
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 
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26.9.2017 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG 
LIGESTILLING 

til Udvalget for Andragender 

om 2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med 

demokratiske forandringer 

(2017/2069(INI)) 

Ordfører: Ángela Vallina 

 

 

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget for Andragender, som 

er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til beslutning 

Henvisning 6 a (ny) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 der henviser til forslag til Rådets 

forordning om kompetence, anerkendelse 

og fuldbyrdelse af afgørelser i 

ægteskabssager og i sager vedrørende 

forældreansvar, og om internationale 

barnebortførelser (omarbejdning) 

(COM(2016)0411), 
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Ændringsforslag  2 

Forslag til beslutning 

Betragtning A a (ny) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Aa. der henviser til, at styrkelse af 

borgernes rettigheder og de demokratiske 

institutioner omfatter bekæmpelse af 

forskelsbehandling og ulighed mellem 

kønnene i overensstemmelse med målene 

for bæredygtig udvikling;  

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til beslutning 

Betragtning H a (ny) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ha. der henviser til, at 

underrepræsentationen af kvinder i 

beslutningstagende stillinger, især i den 

politiske verden og i erhvervslivet på 

bestyrelsesniveau, hindrer 

kapacitetsudvikling og svækker kvinders 

deltagelse i det demokratiske liv i EU; 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til beslutning 

Betragtning H b (ny) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Hb. der henviser til, at kvinders deltagelse 

og lederskab i den politiske 

beslutningstagning stadig hæmmes af 

f.eks. fastlåste kønsrollemønstre og 

konsekvenserne af den seneste 

økonomiske krise sammen med dens 

negative betydning for ligestillingen 

mellem mænd og kvinder; 
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Ændringsforslag  5 

Forslag til beslutning 

Betragtning H d (ny) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Hd. der henviser til, at der stadig er 

betydelige mangler i beskyttelsen af ofre 

for kønsbaseret vold og vold i hjemmet i 

hele EU i forbindelse med 

grænseoverskridende familieretlige 

tvister; 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til beslutning 

Betragtning J a (ny) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ja. der henviser til, at 

forskelsbehandlingen af kvinder i hele EU 

er en hindring for ligestilling; der 

henviser til, at kvinder stadig er 

underrepræsenterede som vælgere samt i 

ledende stillinger, det være sig poster, der 

besættes ved valg, eller stillinger i det 

offentlige, det akademiske miljø, medierne 

eller den private sektor; der henviser til, at 

mange former for forskelsbehandling, 

som kvinder er udsat for, og det 

uforholdsmæssigt store antal kvinder, der 

er ramt af fattigdom og social udstødelse, 

udgør hindringer for den fulde udøvelse 

af deres unionsborgerskabsrettigheder; 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. henviser til Kommissionens 2017-

rapport om unionsborgerskabet, som 

indeholder en opremsning af prioriteter 

inden for de forskellige aktivitetsområder; 

giver udtryk for tvivl om, hvorvidt disse 

prioriteter reelt svarer til borgernes 

forventninger; beklager, at der ikke er givet 

veldefinerede konkrete tilsagn for de 

kommende tre år; 

1. henviser til Kommissionens 2017-

rapport om unionsborgerskabet, som 

indeholder en opremsning af prioriteter 

inden for de forskellige aktivitetsområder; 

giver udtryk for tvivl om, hvorvidt disse 

prioriteter reelt svarer til borgernes 

forventninger; beklager, at der ikke er givet 

veldefinerede konkrete tilsagn for de 

kommende tre år; mener, at medtagelsen 

af ligestilling mellem mænd og kvinder 

som en prioritet ikke har fået behørig 

opmærksomhed, da den kun forekommer 

som et sekundært punkt under det sidste 

tema "Styrkelse af sikkerheden og 

fremme af ligestilling"; 

 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. beklager, at der i næsten et årti kun er 

gjort ringe fremskridt med hensyn til 

vedtagelsen af EU's direktiv om 

ligebehandling; opfordrer alle EU-

institutionerne til at afslutte de pågældende 

forhandlinger så hurtigt som muligt; 

4. beklager, at der i næsten et årti kun er 

gjort ringe fremskridt med hensyn til 

vedtagelsen af EU's direktiv om 

ligebehandling; opfordrer alle EU-

institutionerne til at afslutte de pågældende 

forhandlinger så hurtigt som muligt, idet 

medtagelsen af kønsdimensionen 

tillægges behørig opmærksomhed; 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 b (nyt) 

 



 

PE606.039v03-00 52/63 RR\1140832DA.docx 

DA 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6b. glæder sig over Kommissionens 

forslag om at undertegne og afslutte EU's 

tiltrædelse af Istanbulkonventionen og 

gentager sin støtte til EU's tiltrædelse af 

Istanbulkonventionen på et bredt 

grundlag og uden forbehold; opfordrer til 

forbedringer i indsamlingen af opdelte 

data om alle former for vold, der er 

omfattet af konventionen, i samarbejde 

med Det Europæiske Institut for 

Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 

(EIGE), med henblik på at udvikle en 

fælles metode til at sammenligne 

databaser og analyser; opfordrer alle de 

medlemsstater, der endnu ikke har gjort 

det, til hurtigt at ratificere 

Istanbulkonventionen; opfordrer 

Kommissionen til at foreslå et direktiv om 

vold mod kvinder; 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 c (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6c. opfordrer Rådet til at intensivere sine 

bestræbelser på at genoptage arbejdet med 

direktivet om kvindelige 

bestyrelsesmedlemmer; 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 d (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6d. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at træffe konkrete 

foranstaltninger for at adressere 
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behovene hos sårbare borgere, der står 

over for flere former for intersektionel 

forskelsbehandling, som forhindrer dem i 

at udøve deres rettigheder eller deltage 

fuldt ud i samfundet, såsom kvinder med 

handicap, etniske mindretal, 

indvandrerkvinder og kvindelige 

flygtninge, eller dem, der er ramt af 

fattigdom og social udstødelse; 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 e (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6e. gentager, at der med henblik på at 

sikre, at de, der står over for flere former 

for intersektionel forskelsbehandling, 

såsom kvinder og piger med handicap, 

kan udøve deres 

unionsborgerskabsrettigheder, er brug for 

en holistisk tilgang med målrettede 

politikker, fra intersektoriel 

dataindsamling til 

uddannelsesprogrammer og 

foranstaltninger til social inklusion; 

opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at formulere og 

offentliggøre strategier til at bekæmpe 

intersektionel forskelsbehandling; 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 f (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6f. understreger behovet for at bekæmpe 

den kønsbaserede vold, som kvinder og 

piger og LGBTI-personer i politik og i den 

brede offentlighed er udsat for, herunder 
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chikane og intimidering på internettet; 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 g (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6g. gentager sin opfordring til 

Kommissionen om at vedtage sin 

strategiske indsats for ligestilling mellem 

kønnene 2016-2019 som en meddelelse; 

minder om, at EU er baseret på princippet 

om ligestilling mellem kvinder og mænd, 

og at et sådant princip kun kan opnås 

gennem strategisk integrering i alle EU's 

politikker; 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 h (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6h. glæder sig over Kommissionens 

forelæggelse af pakken om balance 

mellem arbejde og privatliv og opfordrer 

alle institutioner til at gennemføre disse 

foranstaltninger så hurtigt som muligt; 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 j (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6j. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at fremme yderligere 

samarbejde i situationer, hvor 

arbejdstagere modtager ydelser og betaler 
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bidrag i forskellige EU-medlemsstater, 

ved at styrke den grænseoverskridende 

udveksling af oplysninger mellem de 

forskellige socialsikringsmyndigheder, 

således at der kan tages behørigt hensyn 

til alle bidrag ved beregningen af 

pensionsrettigheder; henleder 

opmærksomheden på de vedvarende 

kønsbestemte løn- og pensionsforskelle i 

EU, som kombineret med økonomiske 

stramninger og nedskæringer i den 

offentlige sektor undergraver muligheden 

for reel økonomisk uafhængighed for 

millioner af kvinder; 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 k (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6k. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til aktivt at gøre brug af 

EU-midler som værktøjer til fremme af 

ligestilling mellem kønnene; opfordrer 

navnlig til integration af kønsaspektet 

inden for den fælles landbrugspolitik og 

samhørighedspolitikkerne i 

landdistrikterne; 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 l (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6l. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til fortsat at integrere kønsaspektet i alle 

EU-politikker ved at lægge særlig vægt på 

konsekvensanalyser og efterfølgende 

evalueringer af lovgivning og politikker; 
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Ændringsforslag  19 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til konstant at fremme 

kvinders repræsentation i ledende 

stillinger, navnlig i den politiske 

beslutningsproces og i erhvervslivet på 

bestyrelsesniveau, og fremme kvinders 

deltagelse i lederskab ved at fjerne 

kønsstereotyper og tilskynde kvinder til 

deltagelse i uddannelse på arbejdsstedet, 

sammen med andre politiske redskaber 

som balance mellem arbejde og privatliv, 

for at sætte dem i stand til at udøve deres 

unionsborgerskabsrettigheder fuldt ud; 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 b (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9b. understreger, at kvalitetsuddannelse i 

unionsborgerskabsrettighederne for alle 

aldersgrupper, det være sig formel eller 

uformel uddannelse, er afgørende for en 

sikker udøvelse af demokratiske 

borgerrettigheder og et demokratisk 

samfunds funktion og med henblik på at 

komme diskrimination og fordomme samt 

ulighed mellem kønnene til livs; gentager, 

at der er behov for investeringer i 

uddannelse i 

unionsborgerskabsrettigheder og 

medborgerskab og uddannelse i 

ligestilling mellem kønnene i hele 

Europa; 
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Ændringsforslag  21 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 c (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9c. fremhæver vigtigheden af politisk 

deltagelse af børn og unge, navnlig 

kvinder og piger; opfordrer til en større 

indsats fra Kommissionen og 

medlemsstaterne for at sikre børns 

rettigheder og fremme deres deltagelse; 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 10a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at fremme yderligere 

foranstaltninger for at sikre kvinder 

retfærdig og lige adgang til alle politiske, 

kulturelle og sociale områder som en 

nødvendig forudsætning for en effektiv 

udøvelse af 

unionsborgerskabsrettighederne i EU; 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. mener, at reformen af akten om valg til 

Europa-Parlamentet på grundlag af 

Parlamentets lovgivningsinitiativ er en 

enestående lejlighed for Unionen til at 

blive mere demokratisk; understreger, at 

tusindvis af europæere deler dette 

synspunkt, hvilket fremgår af det 

11. mener, at reformen af akten om valg til 

Europa-Parlamentet på grundlag af 

Parlamentets lovgivningsinitiativ er en 

enestående lejlighed for Unionen til at 

blive mere demokratisk; understreger, at 

tusindvis af europæere deler dette 

synspunkt, hvilket fremgår af det 
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europæiske borgerinitiativ "Let me Vote", 

der tilstræber at give borgerne mulighed 

for at stemme i deres bopælsland; giver 

udtryk for tilfredshed med, at 

Kommissionen har undersøgt 

mulighederne for, at EU-statsborgere fra 

andre medlemsstater, som har gjort brug af 

deres ret til fri bevægelighed, kan stemme 

ved nationale valg i deres bopælsland; 

opfordrer Kommissionen til at udarbejde 

en konkret handlingsplan for indførelse af 

elektronisk afstemning i forbindelse med 

valget til Europa-Parlamentet i 2019; 

europæiske borgerinitiativ "Let me Vote", 

der tilstræber at give borgerne mulighed 

for at stemme i deres bopælsland; giver 

udtryk for tilfredshed med, at 

Kommissionen har undersøgt 

mulighederne for, at EU-statsborgere fra 

andre medlemsstater, som har gjort brug af 

deres ret til fri bevægelighed, kan stemme 

ved nationale valg i deres bopælsland; 

opfordrer Rådet til at indføje 

kønsafbalancerede valglister med skiftevis 

kvindelige og mandlige kandidater ved 

den næste revision af den europæiske 

valglov; opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde en konkret handlingsplan for 

indførelse af elektronisk afstemning i 

forbindelse med valget til Europa-

Parlamentet i 2019; 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. er overbevist om, at frie medier og 

adgang til en mangfoldighed af meninger i 

samfundet og i medierne er en 

forudsætning for et sundt demokrati; 

understreger behovet for en veldefineret 

EU-politik til bekæmpelse af antieuropæisk 

propaganda og falske informationer; 

foreslår, at EU's institutioner opretter en 

europæisk tv-kanal, der transmitteres i alle 

medlemsstater; 

12. er overbevist om, at frie medier og 

adgang til en mangfoldighed af meninger i 

samfundet og i medierne er en 

forudsætning for et sundt demokrati, og at 

mediekendskab er afgørende og bør 

udvikles i en tidlig alder; understreger 

behovet for en veldefineret EU-politik til 

bekæmpelse af antieuropæisk propaganda 

og falske informationer; foreslår, at EU's 

institutioner opretter en europæisk tv-

kanal, der transmitteres i alle 

medlemsstater; 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 a (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 12a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at fremme 

foranstaltninger til at bekæmpe 

diskriminerende udtalelser mod kvinder 

og kønsstereotyper; 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at udvikle passende 

værktøjer til integration af kønsaspektet, 

til at arbejde tæt sammen med de lokale 

myndigheder og lokalsamfundene for at 

forebygge og undersøge krænkelser og til 

at sørge for den nødvendige behandling 

og bistand til kvinder, der har været udsat 

for seksuelle overgreb, diskrimination og 

marginalisering på arbejdsmarkedet; 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 b (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15b. opfordrer til øget samarbejde mellem 

medlemsstaterne med henblik på at sikre, 

at ofre for kønsbaseret vold beskyttes, og 

at der tages hensyn til barnets tarv i 

forbindelse med grænseoverskridende 

familieretlige tvister; 
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Ændringsforslag  28 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 c (nyt) 

 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15c. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at træffe effektive 

foranstaltninger til at øge kvinders og 

pigers muligheder for at deltage i EU-

programmer, der involverer 

grænseoverskridende mobilitet, som 

studerende, lærere og forskere; 
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