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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de 

burgers in een Unie van democratische verandering  

(2017/2069(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het verslag van de Commissie van 24 januari 2017 getiteld "Versterking van de 

rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering – Verslag over het 

EU-burgerschap 2017" (COM(2017)0030), 

– gezien het overeenkomstig artikel 25 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) opgestelde verslag over vorderingen op weg naar een echt EU-

burgerschap 2013-2016, 

– gezien de resultaten van de door de Commissie uitgevoerde openbare raadpleging van 

2015 inzake EU-burgerschap, en de resultaten van de Eurobarometer-enquêtes van 2015 

inzake kiesrecht en burgerschap, 

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens, 

– gezien de artikelen 2, 6 en 9 t/m 12 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU), de artikelen 18 t/m 25 van het VWEU en de artikelen 11, 21 en 39 t/m 46 van 

het Handvest van de grondrechten van de EU, 

– gezien de eerbied voor de rechtsstaat, verankerd in artikel 2 van het VEU, 

– gezien artikel 3, lid 2, van het VEU, waarin het recht op het vrije verkeer van personen 

is verankerd, 

– gezien het petitierecht, verankerd in artikel 44 van het Handvest van de grondrechten 

van de EU, 

– gezien artikel 165 van het VEU, 

– gezien het petitierecht, verankerd in artikel 227 van het VWEU, 

– gezien Protocol nr. 1 bij het VWEU betreffende de rol van de nationale parlementen in 

de Europese Unie, 

– gezien Protocol nr. 2 bij het VWEU betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid, 

– gezien de conclusies van de Raad van 29 februari 2016 over de strategie voor de 

eengemaakte markt1 en met name het document over de uitkomsten van de informele 

bijeenkomst van de Solvit-centra in Lissabon op 18 september 20152, 

                                                 
1 Raadsdocument 6622/16 
2 Raadsdocument 14268/15 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2015_public_consultation_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2015_public_consultation_factsheet_en.pdf
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– gezien zijn resolutie van 12 maart 2014 betreffende het Verslag over het EU-

burgerschap 2013. EU-burgers: uw rechten, uw toekomst1, 

– gezien zijn resolutie van 2 februari 2016 over het leren over de EU op school2, 

– gezien zijn resolutie van 6 oktober 2016 inzake de controle op de toepassing van het 

Unierecht: jaarverslag 20143, 

– gezien zijn resolutie van 2 februari 2017 over aanbevelingen aan de Commissie over 

grensoverschrijdende aspecten van adopties4, 

– gezien zijn resolutie van 2 maart 2017 over de uitvoering van het programma "Europa 

voor de burger"5, 

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de 

erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de 

ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering 

(herschikking) (COM(2016)0411), 

– gezien het verslag van zijn Werkgroep over kwesties in verband met kinderwelzijn, en 

in het bijzonder haar conclusies6, 

– gezien zijn resolutie van 15 december 2016 over de activiteiten van de Commissie 

verzoekschriften in 20157, 

– gezien het advies van de Commissie verzoekschriften van 23 februari 20178 en het 

advies van de Commissie constitutionele zaken van 1 juni 20179 over het verslag van de 

Europese Commissie inzake de controle op de toepassing van het EU-recht 2015, 

– gezien de hoorzittingen die de Commissie verzoekschriften in 2016 en 2017 heeft 

gehouden, en in het bijzonder gezien de gezamenlijke openbare hoorzitting van 11 mei 

2017, mede georganiseerd door LIBE, PETI en EMPL, getiteld "De situatie en rechten 

van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk"; de openbare hoorzitting van 11 oktober 

2016 getiteld "Belemmeringen voor het vrij verkeer van EU-burgers en voor hun recht 

te werken in de interne markt"; de openbare hoorzitting van 4 mei 2017 getiteld 

"Bestrijding van discriminatie en bescherming van minderheden"; de gezamenlijke 

openbare hoorzitting van 15 maart 2016, georganiseerd door het directoraat-generaal 

Justitie en Consumenten van de Commissie en de Commissies LIBE, PETI, AFCO en 

JURI van het Europees Parlement, getiteld "Burgerschap van de Unie in de praktijk"; en 

de gezamenlijke hoorzitting over staatloosheid die op 29 juni 2017 werd georganiseerd 

door de Commissies LIBE en PETI, 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0233. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0106. 
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0385. 
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0013. 
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0063. 
6 PE 601.177v04-00. 
7 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0512. 
8 PE 597.698v03-00. 
9 PE 603.107v02-00. 
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– gezien de hoorzitting van de Commissie PETI van 22 februari 2016 getiteld "het 

toepassingsgebied van het Handvest van de grondrechten van de EU (artikel 51) 

verruimen", de hoorzitting van 21 juni 2016 getiteld "Transparantie en vrijheid van 

informatie binnen de EU-instellingen" en de hoorzitting van 22 juni 2017 getiteld 

"Herstellen van het vertrouwen van de burger in het Europees project", tezamen met de 

eerdere hoorzittingen tijdens deze zittingsperiode, te weten "Het recht van petitie"" 

(23 juni 2015) en "Het Europees burgerinitiatief" (26 februari 2015),  

– gezien de studies die door de Beleidsafdeling C van het Europees Parlement in 2016 en 

2017 op verzoek van de Commissie verzoekschriften zijn aangevraagd, getiteld 

"Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their 

families", "Discrimination(s) as emerging from the petitions received", "The impact of 

Brexit in relation to the right to petition and on the competences, responsibilities and 

activities of the Committee on Petitions" en "The protection role of the Committee on 

Petitions in the context of the implementation of the UN Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities", 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie verzoekschriften en de adviezen van de 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, de Commissie cultuur 

en onderwijs, de Commissie constitutionele zaken en de Commissie rechten van de 

vrouw en gendergelijkheid (A8-0385/2017), 

A. overwegende dat het EU-burgerschap en de daarmee verband houdende rechten 

aanvankelijk in 1992 door het Verdrag van Maastricht werden geïntroduceerd en verder 

werden versterkt door het Verdrag van Lissabon, dat in december 2009 in werking trad, 

alsmede door het Handvest van de grondrechten van de EU; 

B. overwegende dat de uitoefening van het burgerschap vereist dat eerst alle 

mensenrechten worden gewaarborgd en geëerbiedigd, met name de economische, 

sociale en culturele rechten; 

C. overwegende dat een holistische aanpak gericht op de verwezenlijking van de in de EU-

Verdragen vastgestelde doelstellingen, zoals volledige werkgelegenheid en sociale 

vooruitgang, essentieel is om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk van de rechten en 

vrijheden in verband met het EU-burgerschap gebruik kan worden gemaakt; 

D. overwegende dat toegang tot EU-burgerschap wordt verkregen middels de nationaliteit 

van een lidstaat, hetgeen geregeld is door nationale wetgeving; overwegende dat 

tegelijkertijd rechten en plichten uit deze institutie voortvloeien die door EU-wetgeving 

zijn vastgesteld en niet afhankelijk zijn van de lidstaten; overwegende dat om 

bovengenoemde reden het evenzeer waar is dat deze rechten en verplichtingen niet op 

ongerechtvaardigde wijze door de lidstaten kunnen worden beperkt, ook niet door de 

lagere overheden; overwegende dat de lidstaten in verband met de toegang tot nationaal 

burgerschap moeten uitgaan van de beginselen van het Unierecht, zoals evenredigheid 

en non-discriminatie, die beide goed zijn uitgewerkt in de jurisprudentie van het HvJ; 

overwegende dat volgens de Verdragen elke EU-burger gelijke aandacht moet genieten 

van de EU-instellingen; 
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E. overwegende dat de burgers van de Unie erop vertrouwen dat de lidstaten, inclusief de 

lagere overheden, zowel het communautaire recht als hun nationale wetgeving 

toepassen, wat een noodzakelijke voorwaarde is voor de doeltreffende uitoefening van 

alle rechten die voortvloeien uit hun Europese burgerschap; 

F. overwegende dat de benutting van het EU-burgerschap verband houdt met de 

verbetering van de kwaliteit van de democratie op Unieniveau, het daadwerkelijke 

genot van de grondrechten en de fundamentele vrijheden en de mogelijkheid van iedere 

burger om deel te nemen aan het democratische leven van de Unie; 

G. overwegende dat iedere eenzijdige wijziging van de grenzen van een lidstaat op zijn 

minst een schending vormt van artikel 2, artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2, van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie, alsook de uitoefening in gevaar brengt van de 

rechten die voortvloeien uit het burgerschap van de Europese Unie; 

H. overwegende dat het Verdrag van Lissabon de onvervreemdbare rechten en garanties 

van EU-burgerschap heeft geconsolideerd, waaronder de vrijheid om in andere EU-

landen te reizen, werken en studeren, om deel te nemen aan het Europese politieke 

leven, om gelijkheid en respect voor diversiteit te bevorderen en om beschermd te 

worden tegen discriminatie, met name discriminatie op grond van nationaliteit; 

overwegende dat het toenemende gebruik van het recht op vrij verkeer binnen de EU de 

afgelopen decennia heeft geleid tot het ontstaan van gezinnen met verschillende 

nationaliteiten, vaak met kinderen; overwegende dat hoewel deze tendens gunstig is 

voor de consolidatie van het EU-burgerschap als op zichzelf staande institutie, zij ook 

specifieke behoeften en uitdagingen inhoudt op verschillende gebieden, inclusief 

juridische aspecten; 

I. overwegende dat het vooruitzicht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit 

de EU (brexit) het belang van EU-burgerschapsrechten en hun cruciale rol in het 

dagelijks leven van miljoenen EU-burgers heeft benadrukt, en het bewustzijn in de EU 

heeft vergroot met betrekking tot het mogelijke verlies van rechten als gevolg van de 

brexit aan beide kanten, met name voor de 3 miljoen EU-burgers die in het Verenigd 

Koninkrijk leven en de 1,2 miljoen burgers van het Verenigd Koninkrijk die in de EU 

wonen; 

J. overwegende dat de laatste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, alsook de 

humanitaire gevolgen van de vluchtelingencrisis, de vernietigende sociale en 

economische gevolgen van het bezuinigingsbeleid, de hoge werkloosheids- en 

armoedepercentages, en de toename van vreemdelingenhaat en racisme in de Europese 

Unie het vertrouwen in het EU-systeem en het Europese project in zijn geheel hebben 

ondergraven; 

K. overwegende dat het recht op vrij verkeer en de uitvoering ervan centraal staan in het 

EU-burgerschap en een aanvulling vormen op de andere vrijheden van de interne markt 

van de EU; overwegende dat jonge Europeanen met name veel waarde hechten aan vrij 

verkeer, dat door EU-burgers, wat betreft erkenning en populariteit, als de meest 

positieve prestatie van de EU wordt beschouwd, na waarborging van vrede; 

L. overwegende dat, zoals is gebleken uit diverse ingediende verzoekschriften, het recht op 

vrij verkeer en de uitoefening daarvan zijn geschonden door verschillende lidstaten, die 
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Europese burgers hebben uitgezet of gedreigd hebben dit te zullen doen; 

M. overwegende dat, zoals uit aan de Commissie en Solvit gerichte verzoekschriften en 

klachten is gebleken, EU-burgers geconfronteerd worden met aanzienlijke 

moeilijkheden bij de uitoefening van hun grondrechten en fundamentele vrijheden 

vanwege aanzienlijke economische problemen en werkloosheid, die worden verergerd 

door de op EU- en lidstaatniveau vastgestelde bezuinigingsmaatregelen, en vanwege de 

administratieve lasten en bureaucratie in lidstaten, en verkeerde informatie en/of een 

gebrek aan samenwerking van de zijde van de autoriteiten van een lidstaat; 

N. overwegende dat het beginsel van non-discriminatie op grond van geslacht, ras, 

huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of 

overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, 

vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, als verankerd in 

artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de EU, de primaire uiting is van 

EU-burgerschap; overwegende dat het eveneens een cruciaal onderdeel vormt van de 

succesvolle uitoefening van het vrij verkeer, zoals uit verzoekschriften is gebleken; 

O. overwegende dat eerbiediging van de rechten van personen die tot minderheden behoren 

een van de fundamentele waarden van de EU is die in de Verdragen verankerd zijn; 

overwegende dat ongeveer 8 % van alle EU-burgers tot een nationale minderheid 

behoort en dat ongeveer 10 % een regionale of minderheidstaal spreekt; overwegende 

dat de doeltreffende bescherming van minderheden versterkt moet worden; 

P. overwegende dat de versterking van de rechten van de burgers en democratische 

instituties de bestrijding van discriminatie en genderongelijkheid omvat, in 

overeenstemming met de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling; 

Q. overwegende dat de ondervertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsfuncties, 

met name op politiek vlak en op bestuursniveau bij bedrijven, de ontwikkeling van 

capaciteiten belemmert en de deelname van vrouwen aan het democratische leven van 

de EU verzwakt; 

R. overwegende dat de deelname en het leiderschap van vrouwen bij politieke 

besluitvorming nog steeds worden gehinderd door diverse obstakels, zoals hardnekkige 

genderstereotypen en de effecten van de recente economische crisis en de negatieve 

gevolgen daarvan voor gendergelijkheidskwesties; 

S. overwegende dat er nog steeds sprake is van grote leemten wat betreft de bescherming 

van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en huiselijk geweld in de EU in gevallen 

van grensoverschrijdende gezinsconflicten; 

T. overwegende dat de discriminatie van vrouwen in de hele EU een obstakel is voor 

gelijkheid; overwegende dat vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn als kiezers 

en in leidinggevende functies, zowel in verkozen ambten als bij de overheid en in de 

academische wereld, de media of de particuliere sector; overwegende dat de 

wijdverbreide meervoudige discriminatie van vrouwen en het onevenredige aantal 

vrouwen dat met armoede en sociale uitsluiting wordt geconfronteerd belemmeringen 

vormen voor de volledige uitoefening van hun burgerschapsrechten; 
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U. overwegende dat het recht om verzoekschriften tot het Europees Parlement te richten, 

zoals bepaald in de artikelen 20 en 227 van het VWEU en in artikel 44 van het 

Handvest van grondrechten van de Europese Unie, een van de pijlers van EU-

burgerschap en het op een na bekendste recht van EU-burgers is, en een verbinding 

moet creëren tussen burgers en de Europese instellingen via een open, democratisch en 

transparant proces; 

V. overwegende dat de grondrechten van EU-burgers kunnen worden gewaarborgd 

middels een nieuwe benadering ten aanzien van de uitlegging van artikel 51 van het 

Handvest van de grondrechten; 

W. overwegende dat Europese burgers rechtstreeks vertegenwoordigd worden in het 

Europees Parlement en een democratisch recht hebben om actief en passief aan de 

Europese verkiezingen deel te nemen, zelfs als zij in een andere lidstaat wonen; 

overwegende dat het stemrecht bij Europese en gemeenteraadsverkiezingen voor 

Europese burgers die hun recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend, niet in alle lidstaten 

in dezelfde mate wordt gefaciliteerd en bevorderd; overwegende dat in diverse 

verzoekschriften is gewezen op het bestaan van bureaucratische belemmeringen en 

tekortkomingen van administratieve of andere aard ten aanzien van de uitoefening van 

het stemrecht bij nationale of regionale verkiezingen in de lidstaat van herkomst door 

personen die in een andere lidstaat wonen; overwegende dat sommige burgers bij de 

uitoefening van dit democratische recht worden gehinderd, zoals personen met een 

handicap in lidstaten die het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

(UNCRPD) hebben geratificeerd, maar niet aan de verplichting hebben voldaan om hun 

verkiezingswetgeving te herzien om zo de uitoefening van het stemrecht door personen 

met een handicap mogelijk te maken;  

X. overwegende dat burgers het recht hebben om, samen met andere EU-burgers uit alle 

lidstaten, een Europees burgerinitiatief (EBI) te organiseren of te ondersteunen, hetgeen 

hen in staat zou moeten stellen te helpen de wetgevingsagenda van de EU te bepalen; 

overwegende dat het EBI een belangrijk instrument van directe democratie is, dat 

burgers de mogelijkheid biedt actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van EU-

beleid en -wetgeving; overwegende dat dit instrument transparant en doeltreffend moet 

zijn; overwegende dat de uitoefening van dit recht tot nu toe niet bevredigend is 

geweest; 

Y. overwegende dat de totstandbrenging van het Schengengebied en de integratie van het 

Schengenacquis in het EU-kader de bewegingsvrijheid binnen de EU sterk hebben 

vergroot en een van de grootste verworvenheden van het Europese integratieproces 

vormen; overwegende dat de Raad van de Europese Unie in zijn conclusies nrs. 

9166/3/11 en 9167/3/11 van 9 juni 2011 de geslaagde voltooiing van het 

evaluatieproces en de technische paraatheid van Bulgarije en Roemenië voor de 

toetreding tot het Schengengebied heeft bevestigd; 

Z. overwegende dat veiligheid een van de grootste zorgen van de EU-burgers is; 

overwegende dat de Unie ervoor moet zorgen dat haar burgers het gevoel hebben dat 

hun vrijheid wordt beschermd en hun veiligheid op het hele grondgebied van de Unie 

wordt gewaarborgd, waarbij tegelijkertijd wordt gegarandeerd dat hun vrijheden, 

rechten en privacy eveneens worden geëerbiedigd en beschermd; overwegende dat 
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terrorisme een mondiale bedreiging vormt die op lokaal, nationaal en EU-niveau 

doeltreffend moet worden aangepakt om de veiligheid van Europese burgers te 

waarborgen; 

AA. overwegende dat volgens de effectbeoordeling van de Commissie bij Richtlijn (EU) 

2015/637 van 20 april 2015 betreffende de coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen 

ter vergemakkelijking van de consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde 

burgers van de Unie in derde landen1, bijna 7 miljoen EU-burgers reizen naar of wonen 

in plaatsen buiten de EU waar hun eigen land geen ambassade of consulaat heeft; 

overwegende dat het aantal niet-vertegenwoordigde EU-burgers tegen 2020 naar 

verwachting zal stijgen tot minstens 10 miljoen; overwegende dat EU-burgers die op het 

grondgebied van een niet-EU-land wonen waar hun lidstaat van herkomst niet is 

vertegenwoordigd, recht hebben op de bescherming van de diplomatieke en consulaire 

autoriteiten van elke andere lidstaat en onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen 

van die staat; 

1. neemt kennis van het verslag over het EU-burgerschap 2017 van de Commissie, waarin 

per activiteitsgebied nieuwe prioriteiten voor komende jaren worden opgesomd; 

herinnert eraan dat de juiste toepassing van het EU-recht een verantwoordelijkheid is 

die de lidstaten en de EU-instellingen delen; benadrukt in dit verband de 

doorslaggevende rol van de Commissie als hoedster van de Verdragen bij de 

tenuitvoerlegging van de artikelen 258 t/m 260 van het VWEU; benadrukt dat het 

noodzakelijk is prioriteiten te stellen om doeltreffend in te springen op zorgen van 

burgers en om met goed gedefinieerde, concrete toezeggingen en maatregelen voor de 

komende drie jaar te komen; dringt er bij de Commissie op aan haast te maken met haar 

EU-rechtshandhavingsbeleid door gebruik te maken van alle beschikbare instrumenten 

en mechanismen; 

2. merkt op dat het petitierecht, het recht zich tot de Europese Ombudsman te wenden en 

het recht op toegang tot documenten en registers fundamentele en concrete onderdelen 

van het EU-burgerschap vormen en de transparantie van de besluitvorming vergroten; 

spreekt in dit verband de wens uit dat in het verslag van de Commissie over het EU-

burgerschap terdege aandacht aan deze rechten wordt besteed en dat zij als essentiële 

onderdelen worden bevorderd en benadrukt; 

3. benadrukt het feit dat de doeltreffende uitoefening van het petitierecht is bevorderd 

dankzij de verbeterde verwerking van verzoekschriften in het Europees Parlement en de 

lancering van het portaal van de Commissie verzoekschriften eind 2014, waardoor 

verzoekschriften op een eenvoudige manier kunnen worden ingediend en efficiënter 

beheerd kunnen worden, zoals elders blijkt uit de respectieve jaarverslagen van de 

Commissie verzoekschriften; dringt aan op de onverwijlde voltooiing van de 

tenuitvoerlegging van de volgende geplande stappen van het project, aangezien dit het 

mogelijk maakt indieners en hun medestanders op een veel interactievere manier te 

betrekken bij de follow-up van het verzoekschriftenproces; 

4. onderstreept dat de succesvolle uitoefening van burgerschapsrechten pas kan 

plaatsvinden wanneer alle in het EU-Handvest van de grondrechten vastgelegde rechten 

en vrijheden door de lidstaten worden gewaarborgd; benadrukt dat de instelling van een 

                                                 
1 PB L 106 van 24.4.2015, blz. 1. 
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democratisch en participatief bestuursmodel, de grootst mogelijke transparantie en de 

rechtstreekse betrokkenheid van alle burgers in het besluitvormingsproces het EU-

burgerschap uiteindelijk versterken; roept de lidstaten op de Europese burgers beter te 

informeren over hun rechten en plichten, en een gelijke toegang tot en een gelijke 

eerbiediging van deze rechten in zowel hun land van herkomst als in een andere lidstaat 

te bevorderen; wijst op de bestaande opt-outs van sommige lidstaten ten aanzien van 

onderdelen van de EU-verdragen die de facto leiden tot verschillen in de rechten van 

burgers; 

5. betreurt ten zeerste dat er nu bijna tien jaar lang geen noemenswaardige vooruitgang is 

geboekt bij de aanneming van de EU-brede antidiscriminatierichtlijn; dringt er bij alle 

EU-instellingen en de lidstaten op aan absolute prioriteit te geven aan de hervatting van 

de desbetreffende onderhandelingen; wijst op de toezegging van de Commissie om de 

voltooiing van deze onderhandelingen actief te ondersteunen; 

6. betreurt dat er nog steeds geen vooruitgang is geboekt met het voorstel uit 2008 voor 

een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 

personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid; 

herhaalt zijn oproep aan de Raad om het voorstel zo snel mogelijk goed te keuren; 

7. is van oordeel dat de doeltreffendheid van het EU-beleid op antidiscriminatiegebied 

dient te worden vergroot en dat de resterende belemmeringen moeten worden 

weggenomen; beveelt aan dat de Commissie de eerste twee antidiscriminatierichtlijnen 

bijwerkt, te weten Richtlijn 2000/43/EG van de Raad en Richtlijn 2000/78/EG van de 

Raad, om deze in overeenstemming te brengen met de huidige versie van de Verdragen 

en het Handvest van de grondrechten van de EU; 

8. dringt erop aan dat op EU- en lidstaatniveau een doeltreffend regelgevingskader en 

coördinatiemaatregelen worden vastgesteld om te zorgen voor een hoog niveau van 

sociale bescherming en voor stabiele banen met een passende beloning; is van mening 

dat deze aanpak van doorslaggevend belang is om de grondrechten en de fundamentele 

vrijheden in verband met het EU-burgerschap te versterken; 

9. onderstreept dat de op EU- en lidstaatniveau vastgestelde bezuinigingsmaatregelen de 

economische en sociale verschillen hebben verergerd, waardoor de daadwerkelijke 

uitoefening van de grondrechten en de fundamentele vrijheden in verband met het EU-

burgerschap ernstig is beperkt; 

10. herinnert aan zijn resolutie en het voorstel van de Commissie inzake een alomvattende 

richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen van de lidstaten wat betreft de toegankelijkheidseisen voor producten en 

diensten, waaronder verschillende vervoerswijzen; roept wetgevers op om hun 

werkzaamheden met betrekking tot de aanneming van een Europese 

toegankelijkheidswet te bespoedigen; is verheugd over de bereikte interinstitutionele 

overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Marrakesh inzake het 

auteursrecht van de EU, waar de Commissie verzoekschriften sinds 2011 op heeft 

aangedrongen, en herhaalt zijn oproep aan de EU en de lidstaten om het Verdrag van 

Marrakesh spoedig te ratificeren; roept alle lidstaten op het VN-Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap (UNCRPD) te ratificeren en het protocol hierbij 

te ondertekenen; ondersteunt de verspreiding van het gebruik van de wederzijds erkende 
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EU-gehandicaptenkaart naar zo veel mogelijk lidstaten; spoort de lidstaten aan de 

mobiliteit van personen met een handicap en functionele beperkingen in de EU te 

verbeteren; onderstreept de noodzaak om EU-websites toegankelijker te maken voor 

personen met een handicap; 

11. verzoekt de Commissie om actiever maatregelen te nemen tegen LGBTI-discriminatie 

en om homofobie te bestrijden door op nationaal en Europees niveau concrete acties 

vast te stellen; roept de EU-instellingen tegelijkertijd op om LGBTI-rechten 

nauwlettend te volgen en om de erkenning van grensoverschrijdende rechten voor 

LGBTI-personen en hun families in de EU te bevorderen; 

12. herinnert eraan dat het beginsel van gelijkheid tussen vrouwen en mannen alleen ten 

uitvoer kan worden gelegd via strategische integratie van de genderdimensie op alle 

EU-beleidsterreinen, onder meer via het "Strategisch engagement voor gendergelijkheid 

2016-2019" van de Commissie; dringt er bij de Commissie op aan volledige toegang tot 

seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten in alle lidstaten te bevorderen; verzoekt 

de Commissie doeltreffende maatregelen te treffen om een einde te maken aan de 

discriminatie van vrouwen in de Unie en aan discriminerende uitlatingen jegens 

vrouwen, die genderstereotypen in de hand werken; wijst opnieuw op de noodzaak van 

investeringen in burgerschapseducatie en -vorming en onderwijs inzake 

gendergelijkheid in heel Europa; wijst op de loon- en pensioenkloof tussen mannen en 

vrouwen in de EU die de mogelijkheid van echte economische autonomie voor 

miljoenen vrouwen ondermijnen; benadrukt het belang van politieke participatie van 

jongeren, met name vrouwen en meisjes, en dring aan op meer maatregelen van de zijde 

van de Commissie en de lidstaten om hun participatie te bevorderen; 

13. is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor toetreding van de EU tot en 

ondertekening van het Verdrag van Istanbul; betreurt echter dat de beperking tot twee 

gebieden – namelijk kwesties in verband met justitiële samenwerking in strafzaken, en 

asiel en non-refoulement – zorgt voor rechtsonzekerheid met betrekking tot de 

reikwijdte van de toetreding van de EU; dringt er bij de lidstaten op aan om de 

onderhandelingen over de ratificering en tenuitvoerlegging van het Verdrag van 

Istanbul te versnellen; dringt er bij de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan op aan dit 

verdrag met spoed te ratificeren, en verzoekt de Commissie met een voorstel te komen 

voor een richtlijn betreffende de bestrijding van geweld tegen vrouwen; is ingenomen 

met de indiening door de Commissie van het pakket inzake het combineren van werk en 

privéleven en roept alle instellingen op deze maatregelen zo snel mogelijk ten uitvoer te 

leggen; verzoekt de Commissie en de lidstaten de toetreding en vertegenwoordiging van 

vrouwen in leidinggevende functies te bevorderen en specifieke maatregelen te nemen 

om te voorzien in de behoeften van kwetsbare burgers die worden geconfronteerd met 

intersectionele meervoudige discriminatie die het hen belet hun rechten uit te oefenen, 

bijvoorbeeld via passende strategieën; verzoekt de Raad zijn inspanningen te 

intensiveren om de richtlijn vrouwelijke bestuurders te deblokkeren; herhaalt zijn 

oproep aan de Commissie om haar "Strategisch engagement voor gendergelijkheid 

2016-2019" in de vorm van een mededeling vast te stellen;  

14. herinnert eraan dat traditionele minderheden op het Europese continent eeuwenlang 

hebben samengeleefd met de meerderheidsculturen; benadrukt dat de EU-instellingen 

een actievere rol moeten spelen bij de bescherming van minderheden, bijvoorbeeld door 
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het bevorderen van voorlichtingsbijeenkomsten, seminars en resoluties alsook door 

middel van concrete administratieve maatregelen binnen de EU-instellingen; is van 

mening dat de EU strenge normen ter bescherming van minderheden moet vaststellen, 

te beginnen met de normen die in internationale rechtsinstrumenten, zoals die van de 

Raad van Europa, zijn gecodificeerd, en dat deze normen stevig moeten worden 

verankerd in een wettelijk kader dat de democratie, de rechtsstaat en grondrechten in de 

hele EU garandeert; moedigt alle lidstaten aan om het Kaderverdrag inzake de 

bescherming van nationale minderheden en het Europees Handvest voor regionale talen 

of talen van minderheden onverwijld volledig te ratificeren en de Verdragen te goeder 

trouw ten uitvoer te leggen; herinnert voorts aan de noodzaak om de beginselen die in 

het kader van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zijn 

ontwikkeld, ten uitvoer te leggen; betreurt iedere vorm van retoriek die aanzet tot 

discriminatie op grond van nationaliteit; moedigt nationale regeringen aan om duurzame 

oplossingen te vinden en de cultuur van taaldiversiteit in de lidstaten en de EU als 

geheel te bevorderen, ook wanneer het niet-officiële talen van de EU betreft, aangezien 

zowel de Verdragen als het Handvest van de grondrechten van de EU verwijzingen 

bevatten naar de bescherming van nationale minderheden en discriminatie op grond van 

taal; 

15. uit zijn ernstige bezorgdheid over de aantallen Roma in Europa, die slachtoffer zijn van 

discriminerende geboorteregistratie en derhalve geen identiteitspapieren hebben en geen 

toegang hebben tot essentiële diensten in het land van verblijf, hetgeen ook leidt tot de 

ontzegging van toegang tot hun rechten in de EU; roept de lidstaten op onmiddellijk 

corrigerende maatregelen te treffen in dit verband teneinde de uitoefening van hun 

fundamentele mensenrechten en alle rechten uit hoofde van het EU-burgerschap te 

waarborgen; verzoekt de Commissie de situatie in de lidstaten te beoordelen en te 

monitoren, en juridisch bindende wetgeving te initiëren met het oog op de identificatie 

en bescherming van personen wier nationaliteit niet is erkend en die geen toegang tot 

identiteitsdocumenten hebben; 

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten specifieke maatregelen voor te stellen om 

belemmeringen van het vrije verkeer weg te nemen naar aanleiding van de resolutie van 

het Europees Parlement van 15 maart 2017 over belemmeringen voor het vrij verkeer 

van EU-burgers en voor hun recht te werken in de interne markt1 en de resolutie van het 

Europees Parlement van 28 april 2016 over het veiligstellen van de belangen van het 

kind in de gehele EU op basis van verzoekschriften die gericht zijn aan het Europees 

Parlement2; 

17. verzoekt de Commissie stelselmatig toezicht te houden op de toepassing van Richtlijn 

2004/38/EG in de lidstaten en passende maatregelen te treffen om potentiële 

belemmeringen van het vrije verkeer weg te nemen; is ingenomen met het e-leermiddel 

over het recht van EU-burgers op vrij verkeer, dat lokale overheden helpt om de rechten 

en plichten die met vrij verkeer gepaard gaan, beter te begrijpen; 

18. prijst de inspanningen van de Commissie om diverse informatie- en bijstandscentra over 

de EU en de rechten die zij haar burgers verleent, zoals het netwerk Europe Direct, de 

portaalsite Uw Europa en het e-justitieportaal, beschikbaar en toegankelijker te maken, 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0083. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0142. 
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teneinde burgers beter te informeren over de uitoefening van hun rechten als EU-

burgers; neemt nota van het voorstel van de Commissie voor één digitale toegangspoort 

om burgers online eenvoudige toegang tot informatie, bijstand en probleemoplossende 

diensten te verschaffen met betrekking tot de uitoefening van rechten op de interne 

markt;  

19. verzoekt de Commissie het Solvit-netwerk te versterken door de interactie tussen zijn 

diensten en nationale centra te verbeteren teneinde de kwaliteit van de follow-up in 

verband met onopgeloste en vaker voorkomende zaken te vergroten en de verschillende 

rechtshandhavingsinstrumenten van de EU, zoals EU Pilot en CHAP, beter op elkaar te 

laten aansluiten; verzoekt de lidstaten tegelijkertijd het Solvit-netwerk en zijn diensten, 

evenals andere verhaal- en inspraakmechanismen onder EU-burgers te bevorderen, 

zowel op Unie-niveau (bv. via de Commissie verzoekschriften van het Parlement, de 

Europese Ombudsman of het Europese burgerinitiatief) als op nationaal niveau (bv. via 

de regionale of lokale ombudsman, verzoekschriftencommissies en 

wetgevingsinitiatieven van burgers); 

20. ondersteunt de toezegging van de Commissie in het verslag over het EU-burgerschap 

2017 om een EU-brede informatie- en bewustmakingscampagne over de rechten van 

EU-burgerschap te organiseren teneinde ervoor te helpen zorgen dat burgers beter 

begrijpen wat hun rechten inhouden; wijst erop dat burgers toegang moeten krijgen tot 

alle noodzakelijke informatie teneinde het Europese burgerschap daadwerkelijk te 

versterken, en dat dergelijke informatie op duidelijke en begrijpelijke wijze moet 

worden verstrekt, zodat burgers op informatie berustende beslissingen kunnen nemen 

over de uitoefening van hun uit het Verdrag en het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie voortvloeiende rechten; betreurt in dit verband de geslotenheid en het 

gebrek aan transparantie van de onderhandelingen over overeenkomsten zoals het 

Trans-Atlantisch Partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) of de Brede 

Economische en Handelsovereenkomst (CETA), die gevolgen hebben voor 

fundamentele aspecten van de uitoefening van het burgerschap; pleit voor de 

bevordering van transparantie en proactieve consulaire bijstand als de meest geschikte 

instrumenten daarvoor, evenals openbaarmaking van de informatie die noodzakelijk is 

om nieuwkomers op weg te helpen; 

21. wijst erop dat EU-burgers vaak moeilijkheden ondervinden op het gebied van toegang 

tot gezondheidsdiensten, coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en erkenning van 

beroepskwalificaties in andere lidstaten en pleit voor een krachtige handhaving door de 

Commissie om dergelijke situaties recht te zetten; 

22. toont zich bezorgd over de toenemende politieke onverschilligheid van burgers als 

gevolg van het bezuinigingsbeleid en de beteugeling van rechten en vrijheden; 

benadrukt dat voorrang moet worden gegeven aan de bestrijding van 

vreemdelingenhaat, racisme, discriminatie en haatzaaiende uitlatingen, waarvan de 

toename juist mede wordt veroorzaakt door dit bezuinigingsbeleid en de beteugeling 

van rechten en vrijheden; 

23. erkent dat het verhogen van de opkomst van kiezers bij Europese verkiezingen een 

gedeelde verantwoordelijkheid is van de EU en de lidstaten; moedigt de lidstaten aan 

democratische participatie te bevorderen door burgers via verschillende kanalen en in 
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een toegankelijke taal beter te informeren over hun recht om actief en passief aan lokale 

en Europese verkiezingen deel te nemen, en door alle belemmeringen voor hun 

deelname, zoals economische, sociale en taalkundige discriminatie, oneerlijke 

praktijken of corruptie, weg te nemen; dringt er bij de lidstaten op aan om 

toegankelijkheidsbelemmeringen weg te nemen voor burgers met een handicap en 

stemmen bij alle verkiezingen voor burgers die niet op hun gebruikelijke stemlocatie 

verblijven, werken of studeren mogelijk te maken door middel van elektronische 

identificatie en stemoplossingen; 

24. is van mening dat de hervorming van de Verkiezingsakte een kans kan zijn voor de 

Unie om democratischer te worden; wijst erop dat duizenden Europeanen dit standpunt 

delen; herhaalt dat de participatie in Europese verkiezingen moet worden vergroot door 

meer zichtbaarheid te geven aan politieke partijen op Europees niveau, en dat de EU en 

de lidstaten samen verantwoordelijk zijn voor het versterken van het Europese karakter 

van de verkiezingen voor het Europees Parlement; spoort de Raad aan om 

genderbewuste en genderevenwichtige lijsten op te nemen in de herziening van 

bovengenoemde akte; verzoekt de Commissie maatregelen te nemen naar aanleiding 

van klachten betreffende de uitoefening van het recht om te stemmen bij de Europese en 

gemeenteraadsverkiezingen, zo snel mogelijk een concreet actieplan op te stellen voor 

de invoering van elektronisch stemmen bij de verkiezingen van het Europees Parlement 

en dat systeem open te stellen voor alle burgers; dringt er bij de lidstaten op aan er alles 

aan te doen om personen die geen nationaliteit bezitten en die permanent in de EU-

lidstaten verblijven, aan te moedigen de nationaliteit van de gastlidstaat aan te nemen, 

zodat zij volledig gebruik kunnen maken van hun EU-burgerschapsrechten; is van 

mening dat EU-burgers die verhuizen naar en wonen in een andere lidstaat, de 

mogelijkheid moeten hebben om hun stemrecht uit te oefenen bij de nationale 

verkiezingen in hun land van herkomst; vraagt de lidstaten die hun onderdanen hun 

stemrecht ontnemen als zij ervoor kiezen om voor een langere tijd in een andere lidstaat 

te gaan wonen, de voorwaarden voor deze onderdanen te versoepelen en hen hun 

stemrecht bij nationale verkiezingen te laten behouden; verzoekt de Commissie de 

nodige maatregelen te treffen om personen met een handicap in staat te stellen hun 

stemrecht uit te oefenen, zonder enige vorm van discriminatie; is voorstander van de 

mogelijkheid om een Europese identiteitskaart in te voeren in aanvulling op nationale 

identiteitsdocumenten; 

25. roept de Europese politieke partijen op het probleem van de dalende opkomst tijdens 

verkiezingen en de groeiende kloof tussen burgers en de EU-instellingen doeltreffend 

aan te pakken; is van mening dat de invoering van transnationale kieslijsten voor een 

deel van de zetels in het Europees Parlement een positieve bijdrage zou leveren aan de 

bevordering van het begrip EU-burgerschap; dringt er bij de Commissie op aan een 

concreet actieplan op te stellen voor de invoering van elektronisch stemmen met het oog 

op de verkiezingen van het Europees Parlement in 2019; is van mening dat de 

benoeming door Europese politieke partijen van Europa-brede kandidaten voor de 

functie van voorzitter van de Commissie een belangrijke stap is naar de vorming van 

een werkelijk Europese publieke ruimte, maar is er van overtuigd dat het vooruitzicht 

van Europeanisering van de verkiezingscampagne alleen kan slagen via pan-Europese 

activiteiten en via netwerken van lokale en nationale media, met name publieke media 

(radio, televisie, seminars, internet); 



 

RR\1140832NL.docx 15/65 PE606.039v03-00 

 NL 

26. neemt kennis van de recentste mededeling van de Commissie (COM(2017)0482) 

betreffende het Europees burgerinitiatief waarin zij een herziening voorstelt van 

Verordening (EU) nr. 211/2011 van 16 februari 2011 teneinde de werking van het 

burgerinitiatief te verbeteren; heeft de hoop dat de herziening van de verordening zal 

leiden tot een transparanter, doeltreffender en gebruiksvriendelijker EBI-instrument en 

tegelijkertijd zal zorgen voor een democratische en bredere deelname van burgers aan 

het Europees debat en de vaststelling van de agenda; benadrukt de aanzienlijke 

wetgevende rol die het Parlement zal spelen en de noodzaak van goede samenwerking 

met de Commissie bij de herziening van de verordening; dringt er bij de Commissie op 

aan ook bepalingen voor te stellen ter herziening van de voorwaarden inzake juridische 

ontvankelijkheid, de vereisten voor registratie en de behandelingsprocedures van een 

EBI; 

27. is van mening dat de Commissie in het belang van het burgerschap van de Unie 

maatregelen moet treffen om de Europese culturele dimensie te versterken; roept op om 

het programma "Europa voor de burger" te gebruiken voor de financiering van projecten 

die innovatiever zijn en mogelijk systemische effecten hebben; stelt voor om het 

programma "Ontdek Europa" op te zetten, naast en als aanvulling op "Europa van de 

burger"; 

28. stelt met het oog op de versterking van het burgerschap van de Unie en de uitoefening 

daarvan voor dat de Commissie gemeenten aanspoort om wethouders aan te wijzen die 

verantwoordelijk zijn voor Europese aangelegenheden, aangezien dit het bestuursniveau 

is dat het dichtst bij de burgers staat; 

29. adviseert de Commissie een register voor het indienen van verzoekschriften op te zetten 

bij al haar vestigingen, inclusief haar vertegenwoordigingen in de lidstaten, zodat 

burgers zich schriftelijk, in persoon en met de nodige garanties tot iedere willekeurige 

instelling van de Unie kunnen wenden; 

30. adviseert de Commissie om in samenwerking met de postbedrijven die verantwoordelijk 

zijn voor de universele postdienst een berichtensysteem in te voeren waarbij zowel de 

inhoud als de datum en de afzender gecertificeerd worden, om burgers de mogelijkheid 

te bieden zich schriftelijk, niet in persoon en met de nodige garanties tot de Europese 

instellingen te wenden; 

31. spreekt zijn overtuiging uit dat het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en 

informatie, als vastgelegd in artikel 11 van het EU-Handvest van de grondrechten, vrije 

media en toegang tot een verscheidenheid van stemmen in de maatschappij en in de 

media een onmisbaar onderdeel zijn van een gezonde democratie en derhalve een 

grondwettelijke grondslag vormen voor EU-lidmaatschap zoals neergelegd in de 

artikelen 2 en 6 VEU; onderstreept de noodzaak van een duidelijk gedefinieerd EU-

beleid om anti-Europese propaganda en valse informatie aan te pakken, en om de 

onafhankelijkheid van de openbare media ten opzichte van de overheid te bevorderen; 

stelt voor dat er een minimale tijdsduur wordt vastgesteld waarbinnen de openbare 

omroepmedia van alle lidstaten aandacht besteden aan zaken die samenhangen met de 

EU; pleit ervoor dat dat EU-instellingen van start gaan met de oprichting van een 

Europese televisiezender die in alle lidstaten en in alle officiële talen van de EU 

uitzendt, alsook met het van jongs af aan bevorderen van mediageletterdheid; 
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ondersteunt de verspreiding van pers- en multimediaproducties in alle officiële EU-

talen; wijst in dit verband op de noodzaak van verdere bewustmaking van Europese 

journalisten; 

32. herhaalt dat taalkundige diversiteit en transparantie belangrijke instrumenten zijn om 

burgers dichter bij de EU te brengen en hen bij haar activiteiten te betrekken; merkt op 

dat 30 % van de onderzoeken die de Europese Ombudsman in 2016 heeft afgesloten 

toegang tot documenten betrof, en pleit daarom voor de bevordering van het recht op 

toegang tot documenten en de vertaling van zoveel mogelijk documenten in alle 

officiële EU-talen; steunt de intensivering van de dialoog met burgers en pleit voor 

publieke debatten om het begrip onder EU-burgers van het effect dat de EU op hun 

dagelijks leven heeft te verbeteren en om hen in staat te stellen deel te nemen aan 

gedachtewisselingen, via speciale zendtijd in televisieprogramma's voor gerichte 

doelgroepen; pleit voor een horizontale richtlijn inzake klokkenluiden waarin passende 

kanalen en procedures voor de melding van gevallen worden vastgesteld; 

33. steunt de bevordering van een dienstverleningscultuur onder EU- en nationale 

instellingen en is van oordeel dat de EU het goede voorbeeld moet geven door de 

hoogste administratieve en transparantienormen te stellen, overeenkomstig artikel 41 

van het Handvest van de grondrechten van de EU; stelt voor dat lokale EU-kantoren in 

de lidstaten worden omgezet in "one-stop shops" die uitgebreide diensten bieden voor 

EU-burgers, teneinde bureaucratie te verminderen en de belemmeringen voor de 

uitoefening van EU-burgerschapsrechten te beperken; onderstreept het belang van het 

"eenmalige" project, dat onnodige lasten wegneemt voor Europese bedrijven die 

gevraagd worden om herhaaldelijk dezelfde gegevens en documenten te tonen in hun 

grensoverschrijdende activiteiten; 

34. benadrukt dat toegankelijk onderwijs een cruciale rol vervult in de voorlichting van 

toekomstige EU-burgers over hun rechten; benadrukt hoe belangrijk het is dat via het 

Erasmus+-programma de ontwikkeling van overdraagbare vaardigheden wordt 

bevorderd die voor meer intercultureel begrip en actieve participatie in een diverse 

samenleving zorgen; moedigt de lidstaten aan in hun schoolcurricula meer ruimte te 

geven aan burgerschapsvorming, met name gericht op EU-burgerschap, alsook aan EU-

zaken, en om de opleiding van leraren dienovereenkomstig aan te passen; herinnert aan 

de noodzaak om docenten en ander onderwijspersoneel te helpen informatie over EU-

rechten en ‑ burgerschap in hun onderwijs op te nemen; onderstreept in dit verband de 

noodzaak om onlineplatforms te promoten en te ontwikkelen, zodat onderwijspersoneel 

toegang krijgt tot innoverend meertalig onderwijsmateriaal dat kan helpen om 

scholieren en studenten te inspireren en te motiveren kennis over de EU te vergaren; 

dringt er bij de Commissie op aan een strategie te ontwikkelen voor het onderwijzen 

van Europees burgerschap, inclusief richtsnoeren om een curriculum te ontwikkelen dat 

bezoeken van scholen aan EU-instellingen omvat; 

35. herinnert eraan dat overeenkomstig de huidige EU-wetgeving vertrek van een lidstaat 

uit de Unie voor de burgers van die lidstaat gelijk staat aan het verlies van het Europees 

burgerschap; betreurt dat met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU 

burgers voor het eerst in de geschiedenis van de EU de rechten die zij krachtens de EU-

Verdragen hebben verworven, zullen verliezen; onderstreept dat dit verlies van rechten 

naar verwachting ernstige gevolgen zal hebben voor hun dagelijks leven; benadrukt dat 
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iedere eventuele overeenkomst moet zijn gebaseerd op de beginselen van gelijkheid, 

symmetrie, eerlijke behandeling, wederkerigheid en non-discriminatie, alsook op de 

volledige eerbiediging van de integriteit van de EU-wetgeving, waaronder het Handvest 

van de grondrechten en het handhavingskader daarvan. spoort beide onderhandelende 

partijen aan om prioriteit te geven aan alle burgers die het betreft en hun rechten te 

waarborgen; dringt er bij de onderhandelende partijen op aan alle afgeleide sociale, 

economische en familierechten, en met name de rechten op het gebied van 

gezondheidszorg, na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk zoveel mogelijk te 

handhaven; 

36. pleit voor de invoering van een Europese feestdag op 9 mei om het gevoel in Europa te 

versterken tot de Europese familie te behoren; 

37. dringt er bij de lidstaten op te garanderen dat hun nationale wetgeving voldoende 

duidelijk en gedetailleerd is om te waarborgen dat het recht op vrij verkeer van burgers 

en hun gezinnen wordt geëerbiedigd, de bevoegde nationale instanties in dit verband 

adequaat op te leiden en op zorgvuldige wijze nauwkeurige informatie te verstrekken 

aan de belanghebbende partijen, en daarnaast goede samenwerking en een snelle 

uitwisseling van informatie met andere nationale instanties te bevorderen, met name 

wanneer het grensoverschrijdende verzekeringen en ouderdomspensioenen betreft; pleit 

voor een betere samenwerking tussen de ontvangende lidstaten en de desbetreffende 

consulaten om te zorgen voor een netwerk dat passende bijstand verleent en een eerlijke 

behandeling in grensoverschrijdende gevallen te waarborgen, met name wanneer de 

voogdij over kinderen in het geding is; vraagt de Commissie met klem een 

wetgevingsvoorstel in te dienen betreffende de grensoverschrijdende erkenning van 

adoptiebeschikkingen; 

38. verzoekt de Raad van de Europese Unie en de Europese Raad alle landen die aan de 

noodzakelijke technische criteria voldoen, de mogelijkheid te bieden lid te worden van 

het Schengengebied, zodat alle EU-burgers van hun recht op vrij verkeer gebruik 

kunnen maken, niet gehinderd door grenscontroles; 

39. wijst erop dat de EU-wetgeving inzake veiligheid actueel en efficiënt moet zijn en op 

doeltreffende wijze moet kunnen bijdragen aan het voorkomen en opsporen van en het 

inspelen op de steeds veranderende veiligheidsdreigingen; dringt aan op een spoedige 

uitvoering van de Europese veiligheidsagenda, een betere handhaving van de bestaande 

EU-rechtsinstrumenten op dit gebied en een betere informatie-uitwisseling en 

coördinatie tussen de lidstaten en met EU-agentschappen; is ingenomen met de 

initiatieven van de Commissie om de veiligheidssamenwerking tussen de lidstaten te 

versterken; benadrukt dat het van belang is om bij terrorismebestrijding de grondrechten 

ten volle te eerbiedigen; benadrukt dat de harmonisering van het interne en externe 

optreden van de EU op het vlak van veiligheid essentieel is voor een doeltreffende 

bescherming van de EU-burgers; 

40. verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten meer inspanningen te leveren om een 

effectieve en daadwerkelijke veiligheidsunie te ontwikkelen die alle aspecten van de 

terroristische dreiging aanpakt; 

41. is van oordeel dat deradicalisering en het voorkomen van radicalisering voor de EU 

absolute prioriteiten zijn en pleit met klem voor een versterking van specifieke 
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sectoroverschrijdende programma's die zich richten op onderwijs, vrijwilligerswerk, 

culturele activiteiten, jeugdwerk en deradicaliseringsprogramma's in instellingen, lokale 

gemeenschappen, het maatschappelijk middenveld, religieuze gemeenschappen en 

regionale overheden; is van mening dat een alomvattend beleid op dit gebied gepaard 

moet gaan met proactieve deradicaliseringsprocessen op de lange termijn in de justitiële 

sfeer; benadrukt dat er strategieën met betrekking tot sociale insluiting en beleid tegen 

discriminatie moeten worden ontwikkeld; verzoekt de lidstaten radicalisering op een 

holistische manier aan te pakken en gebruik te maken van de deskundigheid van het 

netwerk voor voorlichting over radicalisering dat op initiatief van de Commissie is 

opgericht; onderstreept dat het voorkomen van radicalisering eveneens kan worden 

ondersteund door acties die worden gefinancierd door EU-programma's zoals de 

Europese structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020 en Europa voor de burger; 

42. dringt erop aan dat Richtlijn (EU) 2015/637 volledig en effectief wordt uitgevoerd 

teneinde consulaire bescherming te waarborgen voor EU-burgers in derde landen waar 

hun lidstaat niet vertegenwoordigd is; 

43. verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een nieuw, veiliger uniform EU-

noodreisdocument voor niet-vertegenwoordigde EU-burgers buiten de EU, wier 

paspoort gestolen, verloren, vernietigd of tijdelijk niet beschikbaar is, teneinde ervoor te 

zorgen dat zij veilig naar huis kunnen terugkeren; 

44. wijst erop dat voor de slachtoffers van criminaliteit en terrorisme in de hele EU een 

passend niveau van rechten moet worden gewaarborgd en dat ervoor moet worden 

gezorgd dat deze personen niet worden gediscrimineerd, dat zij met respect en 

waardigheid worden behandeld en dat zij op passende wijze en in overeenstemming met 

hun individuele behoeften en die van hun gezinsleden worden ondersteund; benadrukt 

dat een toenemend aantal Europese burgers is geconfronteerd met terreuraanslagen in 

een land dat niet hun eigen land is, en dringt er daarom op aan dat in de lidstaten 

protocollen worden vastgesteld om niet-Europese onderdanen te helpen in geval van een 

terreuraanslag, overeenkomstig het voorstel voor een Richtlijn 2015/0281/EU inzake 

terrorismebestrijding; benadrukt dat er een specifieke richtlijn ter bescherming van 

slachtoffers van terrorisme moet komen; 

45. betreurt het bestaan van grensoverschrijdende obstakels in burger- en sociale zaken, 

zoals familierecht en pensioenen, waardoor veel burgers hun EU-burgerschap niet 

volledig kunnen uitoefenen; 

46. betreurt dat ouders en kinderen niet in alle lidstaten over dezelfde rechtsmiddelen 

beschikken in geval van een scheiding of echtscheiding, als gevolg waarvan honderden 

ouders in Europa de Commissie verzoekschriften hebben verzocht hierin een actievere 

rol te spelen ondanks haar beperkte bevoegdheden ter zake; 

47. pleit voor nauwere samenwerking tussen de lidstaten om de bescherming van 

slachtoffers van gendergerelateerd geweld te waarborgen en ervoor te zorgen dat het 

belang van het kind in acht wordt genomen in geval van grensoverschrijdende 

gezinsconflicten; 

48. is ingenomen met de oprichting van het Europees Solidariteitskorps voor jonge 

Europese burgers en dringt erop aan dat het initiatief naar behoren wordt gefinancierd 
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zodat hoogwaardige banen niet worden ingevuld door onbetaalde vrijwilligers; 

49. roept de lidstaten op maatregelen te treffen om hun werkzaamheden te coördineren en 

samen te werken teneinde de problemen van dubbele belastingheffing en 

belastingdiscriminatie in een grensoverschrijdende context doeltreffend aan te pakken, 

en om beter rekening te houden met de realiteit van grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; is van mening dat kwesties van dubbele belastingheffing momenteel 

onvoldoende worden aangepakt, voor zover zij worden aangepakt in het kader van de 

bestaande bilaterale belastingovereenkomsten of eenzijdige maatregelen van lidstaten, 

en dat er behoefte is aan een gecoördineerd en tijdig optreden op EU-niveau; 

50. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

de Europese Ombudsman en de regeringen en parlementen van de lidstaten. 
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TOELICHTING 

Gepubliceerd met een vertraging van een paar maanden, komt het derde verslag van de 

Commissie over EU-burgerschap op de 25e verjaardag van het vastleggen van het concept 

van EU-burgerschap, in het EU-verdrag van Maastricht in 1992. Tevens komt het met een 

ongekende uitdaging: naar aanleiding van het referendum dat op 23 juni 2016 in het Verenigd 

Koninkrijk werd gehouden, heeft de terugtrekking van een lidstaat gevolgen voor de EU-

burgerschapsrechten. Deze twee mijlpalen herinneren de EU eraan dat het tijd is voor een 

grondige evaluatie van de belangrijkste prestaties en de nog niet opgeloste vraagstukken. Het 

is tijd om de gebieden te identificeren waar nog meer werk verzet moet worden, en waar 

overeenstemming bereikt moet worden over een alledaagse, actuele en feitelijke betekenis van 

EU-burgerschap, zodat burgers volledig kunnen profiteren van de bijbehorende rechten en 

privileges: complementair aan hun nationaal burgerschap en soms overlappend met rechten die 

worden beschermd door nationale bepalingen. 

 

Het Verslag over het EU-burgerschap 20171 is een toekomstgericht document waarin de 

prioriteiten van de Commissie voor 2017-2019 worden uiteengezet, en volgt de verslagen van 

2010 en 2013 die zijn opgesteld door de Commissie verzoekschriften van het Europees 

Parlement in antwoord op de bijbehorende verslagen van de Commissie. Ter voorbereiding van 

dit verslag heeft de Commissie het maatschappelijk middenveld geraadpleegd door middel van 

een specifieke raadpleging en twee enquêtes over EU-burgerschap, evenals verschillende 

evenementen met belangrijke belanghebbenden, waaronder een gezamenlijke openbare 

hoorzitting met de Commissies PETI, AFCO en JURI van het Europees Parlement op 15 maart 

2016.  

Het ultieme doel van EU-burgerschapsbeleid is dat alle EU-burgers zich thuis voelen waar ze 

zich ook bevinden in de EU, en dat ze van hun status als Europese burger genieten, ook 

wanneer ze in hun land verblijven (volgens een studie van ECAS profiteert slechts ongeveer 

20 % van de Europeanen van grensoverschrijdend verkeer binnen de EU en het genot van 

dergelijke rechten). Dit betekent het verbeteren van EU-burgerrechten en ervoor zorgen 

dat EU-burgers hier in het dagelijks leven op doeltreffende wijze gebruik van kunnen 

maken. Het betekent ook het bevorderen van de gemeenschappelijke waarden van de EU: 

gelijkheid en non-discriminatie, en de deelname van burgers aan het democratische leven 

van de EU, evenals een Europese openbare ruimte van veiligheid, vrede en duurzame 

welvaart, waar zij hun zorgen en ideeën over de ontwikkeling van de EU kunnen uiten. 

Het onderhavige ontwerpverslag volgt nauwlettend de acties die door de Europese Commissie 

zijn voorgesteld vanuit het perspectief van de verzoekschriften die door de Commissie 

verzoekschriften zijn ontvangen gedurende de referentieperiode 2014-2016. Verzoekschriften 

bieden uit de eerste hand feedback van burgers over de tenuitvoerlegging van de verschillende 

beleidsmaatregelen. Ze vormen een betrouwbare barometer voor de mate van tevredenheid over 

de Europese Unie en worden daarom door de Commissie gebruikt bij het toezicht op de 

toepassing van EU-wetgeving in lidstaten.  

Volgens de bevindingen van de Commissie is de laatste jaren onder EU-burgers het bewustzijn 

van hun burgerschapsrechten gestegen. Het petitierecht, een recht dat is vastgelegd in het 

Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grondrechten, is een van deze rechten en uit de 

                                                 
1 "Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering – Verslag over het EU-

burgerschap 2017", COM(2017) 30 definitief/2. 



 

RR\1140832NL.docx 21/65 PE606.039v03-00 

 NL 

resultaten van de uitgevoerde enquêtes blijkt het een van de bekendste te zijn, samen met het 

recht van vrij verkeer van personen. 

Gevallen van allerlei vormen van discriminatie vormen een terugkerend onderwerp in 

verzoekschriften: discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, 

leeftijd, taal, etnische afkomst. Men dient hier de onderwerpen van gendergelijkheid en 

bescherming van minderheidsrechten te benadrukken (verlies van burgerschap, onderwijs, 

taal, uitoefening van hun kiesrechten). Een ander geval betreft de door LGBTI-stellen 

opgeworpen kwesties bij het reizen tussen lidstaten, aangezien het nog steeds aan de lidstaten 

is om te beslissen of zij op hun grondgebied wettelijke erkenning verlenen aan relaties tussen 

mensen van hetzelfde geslacht (en, in het bijzonder, of zij een huwelijk en/of geregistreerd 

partnerschap voor paren van hetzelfde geslacht zullen toestaan), evenals om de (financiële en 

andere) gevolgen te bepalen die voortvloeien uit dergelijke relaties, met name als het gaat om 

ouderschap. De Commissie verzoekschriften heeft talrijke verzoekschriften ontvangen die 

betrekking hebben op discriminatie in verband met de moeilijkheden waarmee mensen met 

een handicap in elk aspect van het dagelijks leven worden geconfronteerd: op de werkplek, 

mobiliteitsproblemen (onder meer toegankelijkheid tot vervoermiddelen en gebouwen, 

passagiersrechten), gezondheidszorg, toegang tot onderwijs, de-institutionalisering, toekenning 

van de status, pensioenen, parkeervergunningen, de Europese gehandicaptenkaart (die 

momenteel alleen in een proeffase zit), sociale uitkeringen, kiesrecht, toegang tot 

werkgelegenheid, en tot slot zaken die verband houden met de handhaving van het Verdrag van 

Marrakesh in de EU. De stagnatie van de horizontale antidiscriminatierichtlijn lijkt in de gehele 

EU te weerklinken. Evenzo dient artikel 51 van het Handvest van de grondrechten te worden 

herzien om de juiste behandeling van Franse verzoekschriften in de commissie te garanderen. 
  

- Met name ten aanzien van minderheden, is er voor de EU nog veel te doen om de doeltreffende 

bescherming van deze waarden in het geval van minderheden te waarborgen. Zo is de EU 

bijvoorbeeld op het specifieke gebied van nationale autochtone minderheden niet in staat 

geweest discriminerende praktijken te straffen of te voorkomen, hetgeen een negatieve invloed 

heeft op de talen en culturen van personen die onder dergelijke groepen vallen. Hoewel de 

rechten van dergelijke minderheden in de eerste plaats door lidstaten moeten worden 

gewaarborgd, verwachten EU-burgers dat er meer op Europees niveau moet worden gedaan, 

iets wat onder meer blijkt uit verschillende verzoekschriften die in dit verband aan het Europees 

Parlement zijn voorgelegd. 

 

- Rekening houdend met het feit dat, volgens de huidige EU-wetgeving, terugtrekking gelijk 

staat aan verlies van Europees burgerschap, en delen van het Verenigd Koninkrijk niet 

afzonderlijk kunnen onderhandelen over hun handhaving in de EU, aangezien 

onderhandelingen het geheel van een lidstaat betreffen, wordt het alleen maar schrijnender dat 

de brexit een enorme uitdaging is voor burgerrechten. De EU-instellingen moeten deze 

uitdaging via de brexitonderhandelingen aanpakken en wel op een voor de EU-burgers zo 

gunstig mogelijke manier. De Commissie verzoekschriften heeft een groot aantal 

verzoekschriften ontvangen over de brexit (147 verzoekschriften tussen januari 2016 en juni 

2017), waarbij het gaat om EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk, Britse burgers in de EU en 

Britse burgers in het Verenigd Koninkrijk die graag de in het Verdrag vastgelegde rechten 

willen handhaven. De overgrote meerderheid van deze verzoekschriften verwijst naar EU-

burgerschap: het mogelijk onvrijwillige verlies van rechten wordt betreurd, waarbij de 

bezorgdheid wordt uitgesproken over de praktische gevolgen van de brexit voor gezinnen die 

in het Verenigd Koninkrijk of in de EU verblijven, en voor gepensioneerden, en zelfs wordt 
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voorgesteld om EU-burgerschap en de rechten voor Britse burgers na terugtrekking te 

handhaven, of om voor deze burgers een speciale regeling in de EU te treffen.  

 

- De deelname aan het democratische leven van de EU en het kiesrecht van EU-burgers 

die in het buitenland wonen in een andere lidstaat is vaak het onderwerp van verzoekschriften 

geweest, niet in de laatste plaats omdat het een gebied is waar een gezamenlijke inspanning van 

de EU en lokale overheden vereist is voor de handhaving van dergelijke rechten. Tegelijkertijd 

zijn de kwesties die middels verzoekschriften worden gerapporteerd gevallen van discriminatie 

op grond van nationaliteit; moeilijkheden met de door lidstaten gevolgde procedure om hun 

burgers in het buitenland te kunnen laten stemmen; de complexiteit van lokale wetgeving in de 

ontvangende lidstaten, die EU-onderdanen aanvullende formaliteiten of voorwaarden opleggen 

om te stemmen bij lokale verkiezingen. De kwestie van de ontzegging van het kiesrecht van 

burgers door verschillende lidstaten is herhaaldelijk besproken tijdens vergaderingen van de 

Commissie verzoekschriften en bij andere commissies aan de orde gesteld, die hun uiterste best 

doen voor de herziening van de kieswet in lidstaten waar Europese verkiezingen worden 

gehouden. Het EBI, een sleutelinstrument dat door de EU wordt ingezet om burgers actief deel 

te laten nemen aan het Europese institutionele leven, is herhaaldelijk verkeerd toegepast en na 

een reeks resoluties van het HvJ wordt het momenteel onderzocht door de Europese Commissie. 

 

De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft steeds meer inhoud 

gegeven aan het Europees burgerschap en heeft vrij verkeer op de voorgrond geplaatst, als het 

grondrecht dat naar een brede reeks andere essentiële rechten leidt. Vrij verkeer is een van de 

meest gekoesterde verworvenheden van de EU, een van de meest populaire en bekende 

rechten, aangezien het EU-burgers mogelijkheden biedt om in andere EU-landen te reizen, 

studeren, zaken te doen, te wonen en werken. In de afgelopen jaren is een toenemend aantal 

verzoekschriften geregistreerd met betrekking tot problemen die EU-burgers ondervinden die 

hun recht op vrij verkeer uitoefenen. Statistieken tonen aan dat kwesties met betrekking tot vrij 

verkeer goed zijn voor ongeveer 25 % van het totale aantal ontvangen verzoekschriften. De 

belangrijkste aandachtspunten die in verzoekschriften werden opgeworpen, betreffen sociale 

rechten en uitbreiding van de verantwoordelijkheid van werknemers binnen de EU; 

consumentenrechten in de digitale interne markt, waar Europese consumenten nog steeds 

problemen ondervinden bij grensoverschrijdend online winkelen in de EU met betrekking tot 

leveringen, fraude en garanties; de erkenning van beroepskwalificaties; de overdracht van 

sociale en welzijnsrechten van werknemers in de EU - theorie en praktijk; en belemmeringen 

voor toegang tot sociale uitkeringen als EU-burger (subsidies, geaccumuleerde toeslagen, recht 

op grensoverschrijdende gezondheidszorg). Europeanen vinden het nog steeds moeilijk om te 

verhuizen of te wonen in een ander EU-land, vooral door lange of onduidelijke administratieve 

procedures, gebrek aan informatie en moeilijkheden om toegang te krijgen tot particuliere 

diensten. Burgers hebben ook problemen bij het plannen van grensoverschrijdend reizen, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van meer dan één vervoermiddel (multimodaal reizen), bij het 

contact opnemen van overheidsinstanties en toegang tot grensoverschrijdende 

gezondheidszorg.  

 

- Gezien het bovenstaande kan men niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om zo snel 

mogelijk oplossingen voor deze problemen te vinden, aangezien het niet alleen gaat om de 

uitoefening van rechten die in de Verdragen en in het Handvest van de grondrechten van de EU 

zijn vastgelegd, maar ze houden direct verband met het beeld van de EU, de populariteit ervan 

en de aanvaarding door de burgers, aangezien het de kern van hun belang en zeer vaak de kern 

van hun dagelijks leven raakt. Het is uiteindelijk een manier om hun vertrouwen in het 
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Europese project te herstellen, een gevoel dat de afgelopen jaren leek af te nemen, zoals 

weerspiegeld in verkiezingsuitslagen over het hele continent.  

 

Concluderend bevat het verslag een lange lijst van kwesties die door de Europese Commissie 

worden behandeld, maar een substantieel tekort aan realistische diagnose en concrete en 

evenwichtige doelen, die in de volgende drie jaar met duidelijk vastgelegde doelstellingen 

moeten worden bereikt. Hoezeer men de verworvenheden ook kan waarderen en hoopvol kan 

zijn over de toekomstige stappen, moet er ook op worden gewezen dat in de tekst van het 

verslag, door middel van een opsomming van vroegere, huidige en toekomstige projecten, de 

indruk wordt gewekt van bereidheid om ongeacht de wil van de EU-burgers op te treden. 

Wellicht is het voor het bereiken van de gewenste resultaten beter om deze opsomming te 

vervangen door efficiënte en effectieve concrete acties. 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

aan de Commissie verzoekschriften 

inzake het verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers 

in een Unie van democratische verandering 

(2017/2069(INI)) 

Rapporteur voor advies (*): Csaba Sógor 

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement 

 

 

 

SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 

Commissie verzoekschriften onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien de mededeling van de Commissie van 31 januari 2017 getiteld "Versterking 

van de rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering – Verslag 

over het EU-burgerschap 2017" (COM(2017)0030), 

– gezien het Handvest inzake onderwijs op het gebied van democratisch burgerschap 

en mensenrechten, 

– gezien de resultaten van de door de Commissie uitgevoerde openbare raadpleging 

van 2015 over EU-burgerschap, alsook de resultaten van de Eurobarometer-

enquêtes van 2015 over kiesrecht en burgerschap, 

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie en het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie ("het Handvest"), 

– gezien Verordening (EU) nr. 1381/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap" voor de 

periode 2014-2020, 

– gezien de criteria van Kopenhagen en het geheel van EU-regels waaraan een 

kandidaat-lidstaat moet voldoen als hij wil toetreden tot de Unie (het acquis), 
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– gezien de hoorzittingen die de Commissie verzoekschriften in 2016 en 2017 heeft 

gehouden, namelijk de samen met LIBE en EMPL georganiseerde gezamenlijke 

openbare hoorzitting van 11 mei 2017 over "De situatie en rechten van EU-burgers 

in het Verenigd Koninkrijk", de openbare hoorzitting van 11 oktober 2016 over 

"Belemmeringen voor het vrij verkeer van EU-burgers en voor hun recht te werken 

in de interne markt", de openbare hoorzitting van 4 mei 2017 over "Bestrijding van 

discriminatie en bescherming van minderheden" en de samen met samen met de 

Europese Commissie (DG Justitie en Consumenten), en de Commissies LIBE, 

AFCO en JURI georganiseerde gezamenlijke openbare hoorzitting van 15 maart 

2016 over "Burgerschap van de Unie in de praktijk: onze gemeenschappelijke 

waarden, rechten en democratische participatie", 

– gezien Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 

2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 

lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 

– gezien de studies die de Beleidsondersteunende afdeling C van het Parlement in 

2016 en 2017 op verzoek van de Commissies LIBE en PETI heeft laten uitvoeren, 

getiteld "Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and 

their families" (Obstakels voor het recht van vrij verkeer en verblijf van de EU-

burgers en hun familieleden), 

– gezien de conclusies van de Raad van de Europese Unie nrs. 9166/3/11 en 

9167/3/11 van 9 juni 2011 over de voltooiing van het evaluatieproces en de 

technische paraatheid van Bulgarije en Roemenië voor de toetreding tot het 

Schengengebied, 

– gezien de kennisgeving van de premier van het Verenigd Koninkrijk aan de 

Europese Raad op 29 maart 2017 overeenkomstig artikel 50, lid 2, VEU, 

– gezien zijn resolutie van 5 april 2017 over onderhandelingen met het Verenigd 

Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van dat land om zich uit de 

Europese Unie terug te trekken1, 

– gezien het Kaderverdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van 

nationale minderheden en het Europees Handvest voor regionale talen of talen van 

minderheden, 

– gezien de studie die de Beleidsondersteunende afdeling van het Parlement in 2016 

op verzoek van de Commissie LIBE heeft laten uitvoeren, getiteld "Towards a 

Comprehensive EU Protection System for Minorities" (Naar een alomvattend EU-

beschermingssysteem voor minderheden), 

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul), 

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat op 

13 december 2006 in New York is aangenomen en op 23 december 2010 door de 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0102. 
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EU is geratificeerd, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 15 november 2010 getiteld "Europese 

strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd engagement voor een 

onbelemmerd Europa" (COM(2010)0636), 

– gezien de mededelingen van de Commissie over de integratie van Roma 

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

COM(2016)0424), met inbegrip van de mededeling getiteld "Een EU-kader voor de 

nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020" (COM(2011)0173), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 april 2016 getiteld "Uitvoering van 

de Europese veiligheidsagenda ter bestrijding van terrorisme en ter voorbereiding 

van een echte en doeltreffende veiligheidsunie" (COM(2016)0230), 

– gezien Richtlijn (EU) 2015/637 betreffende de coördinatie- en 

samenwerkingsmaatregelen ter vergemakkelijking van de consulaire bescherming 

van niet-vertegenwoordigde burgers van de Unie in derde landen en tot intrekking 

van Besluit 95/553/EG, 

A. overwegende dat het Verdrag van Lissabon voor grote vooruitgang voor de burgers 

van de Unie heeft gezorgd door de rechten en waarborgen van het EU-burgerschap 

te consolideren, het Handvest van de grondrechten juridische waarde toe te kennen 

en de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht binnen het wetgevingsdomein van de 

EU te brengen; 

B. overwegende dat het Verdrag betreffende Europese Unie bepaalt dat de Unie haar 

burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht biedt; 

C. overwegende dat op grond van artikel 21 van het Handvest iedere discriminatie, met 

name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische 

kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het 

behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of 

seksuele gerichtheid, verboden is; 

D. overwegende dat de Europese Unie bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid 

en optreden streeft naar bestrijding van iedere discriminatie op grond van geslacht, 

ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 

gerichtheid; overwegende dat het beginsel van non-discriminatie de primaire uiting 

van EU-burgerschap is; 

E. overwegende dat het recht op gelijke behandeling een van de grondbeginselen van 

de Europese Unie vormt en een grondrecht van alle mensen is; overwegende dat in 

artikel 9 van VEU bij de omschrijving van het EU-burgerschap uitdrukkelijk wordt 

vermeld dat de Unie het beginsel eerbiedigt van gelijkheid van haar burgers, die 

gelijke aandacht genieten van haar instellingen, organen en instanties; overwegende 

dat ongeveer 8 % van de EU-burgers tot een nationale minderheid behoort en dat 

ongeveer 10 % een regionale of minderheidstaal spreekt; overwegende dat er geen 

EU-rechtskader bestaat om hun rechten als leden van een minderheid te waarborgen 

en dat zij verschillend kunnen worden behandeld afhankelijk van de lidstaat waar zij 
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wonen; overwegende dat er een verschil is tussen de bescherming van autochtone 

minderheden en antidiscriminatiebeleid; overwegende dat gelijke behandeling een 

grondrecht, en geen privilege, is van alle burgers; 

F. overwegende dat volgens het verslag over het EU-burgerschap 2017 van de 

Commissie sinds 2012 steeds meer mensen zeggen dat zij een of andere vorm van 

discriminatie ondervinden; 

G. overwegende dat organen voor de bevordering van gelijke behandeling essentieel 

zijn voor de bestrijding van discriminatie en het toezicht op de effectieve uitvoering 

van wetgeving inzake gelijke behandeling; overwegende dat er een gebrek is aan 

EU-normen voor nationale organen voor de bevordering van gelijke behandeling die 

ervoor zorgen dat zij een voldoende ruim mandaat hebben en over de nodige 

financiële en organisatorische onafhankelijkheid beschikken om hun taken uit te 

voeren; 

H. overwegende dat het EU-burgerschap een aanvulling op het nationale burgerschap 

vormt, maar niet in de plaats daarvan komt; overwegende dat artikel 20 VWEU 

bepaalt dat ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit, ook burger van de Unie 

is; 

I. overwegende dat het recht op vrij verkeer een van de vier fundamentele vrijheden 

van de EU vormt en als hoeksteen van het Europees integratieproces in de 

Verdragen is neergelegd, en overwegende dat dit recht behoort tot de rechten van 

EU-burgers die het meest worden gewaardeerd; 

J. overwegende dat het recht op vrij verkeer en de uitoefening ervan centraal staan in 

het EU-burgerschap; overwegende dat EU-burgers bij de uitoefening van hun recht 

van vrij verkeer en verblijf nog steeds met een aantal hardnekkige of nieuwe 

belemmeringen kampen, zoals buitensporige documentatievoorschriften, 

omslachtige procedures voor de verkrijging van het verblijfsrecht, moeilijkheden bij 

de toegang tot gezondheidszorg en lange procedures voor het verkrijgen van 

toegang tot werk of erkenning van beroepskwalificaties; overwegende dat een aantal 

EU-burgers zijn uitgewezen of een uitwijzingsbevel hebben gekregen; 

K. overwegende dat de totstandbrenging van het Schengengebied en de integratie van 

het Schengenacquis in het EU-kader de bewegingsvrijheid binnen de EU sterk 

hebben vergroot en een van de grootste verworvenheden van het Europese 

integratieproces vormen; overwegende dat de Raad van de Europese Unie in zijn 

conclusies nrs. 9166/3/11 en 9167/3/11 van 9 juni 2011 de geslaagde voltooiing van 

het evaluatieproces en de technische paraatheid van Bulgarije en Roemenië voor de 

toetreding tot het Schengengebied heeft bevestigd; 

L. overwegende dat veiligheid een van de grootste zorgen van de EU-burgers is; 

overwegende dat de Unie ervoor moet zorgen dat haar burgers het gevoel hebben 

dat hun vrijheid wordt beschermd en hun veiligheid op het hele grondgebied van de 

Unie wordt gewaarborgd, en er tegelijk voor moet zorgen dat hun vrijheden en 

rechten evenzo worden geëerbiedigd en beschermd; overwegende dat terrorisme een 

wereldwijde bedreiging is die op lokaal, nationaal en EU-niveau doeltreffend moet 

worden aangepakt om de veiligheid van de Europese burgers te waarborgen; 
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M. overwegende dat volgens de effectbeoordeling van de Commissie bij Richtlijn (EU) 

2015/637 bijna 7 miljoen EU-burgers buiten de EU reizen of wonen op plaatsen 

waar hun eigen land geen ambassade of consulaat heeft; overwegende dat het aantal 

niet-vertegenwoordigde EU-burgers tegen 2020 naar verwachting zal stijgen tot 

minstens 10 miljoen; overwegende dat EU-burgers die wonen op het grondgebied 

van een niet-EU-land waar hun lidstaat van herkomst niet is vertegenwoordigd, 

recht hebben op de bescherming van de diplomatieke en consulaire autoriteiten van 

elke andere lidstaat en onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat; 

N. overwegende dat het Verdrag van Lissabon het EU-burgerschap heeft versterkt, 

onder meer door de invoering van het Europees burgerinitiatief (EBI), waardoor 

burgers de mogelijkheid hebben de EU om maatregelen te vragen; overwegende dat 

het gebruik van het Europees burgerinitiatief organisatoren voor praktische en 

juridische uitdagingen heeft gesteld en daardoor qua impact op de wetgeving niet 

aan de verwachtingen heeft voldaan; 

O. overwegende dat uit de ervaring blijkt dat kandidaat-lidstaten bereid zijn aan de 

criteria van Kopenhagen inzake democratie, de rechtsstaat en de grondrechten te 

voldoen en de situatie van minderheden te verbeteren; overwegende dat er op dit 

moment geen passend kader is om de naleving van deze criteria na de toetreding te 

waarborgen en EU-burgers zo te beschermen tegen de gevolgen van inbreuken op 

de criteria van Kopenhagen; 

P. overwegende dat de EU momenteel, afgezien van inbreukprocedures, slechts over 

instrumenten met een beperkte doeltreffendheid beschikt om te reageren op 

systematische en institutionele uitingen van discriminatie, racisme en 

vreemdelingenhaat jegens nationale en taalkundige minderheden in de lidstaten; 

overwegende dat inbreukprocedures geen betrekking hebben op bedreigingen die 

buiten het toepassingsgebied van de Europese secundaire wetgeving vallen; 

Q. overwegende dat Romaburgers van de EU de grootste en meest kwetsbare 

minderheidsgroep in de EU vormen; overwegende dat de Roma in Europa te maken 

hebben met meerlagige discriminatie en sociale uitsluiting; overwegende dat 

"zachte" wetgevingsinstrumenten, zoals het EU-kader voor de nationale strategieën 

voor integratie van de Roma (NSIR's), slechts een beperkte rol hebben gespeeld als 

het erop aankomt ervoor te zorgen dat de lidstaten zich houden aan hun 

verplichtingen om te voldoen aan fundamentele mensenrechtennormen met 

betrekking tot de bescherming van minderheden, en institutionele uitingen van 

discriminatie aan te pakken; 

R. overwegende dat Europese burgers met een handicap nog steeds te maken hebben 

met veel belemmeringen bij het verkrijgen van toegang tot de arbeidsmarkt, 

onderwijs en opleiding, een hoger risico op armoede en maatschappelijke uitsluiting 

lopen dan vergelijkbare burgers zonder handicap en moeite hebben om volledig aan 

de samenleving deel te nemen en hun rechten te kunnen uitoefenen; 

S. overwegende dat geweld tegen vrouwen in de EU nog steeds vaak voorkomt; 

overwegende dat de EU en haar lidstaten alle nodige maatregelen moeten nemen om 

de rechten van alle vrouwen te bevorderen en te beschermen; 
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T. overwegende dat de Unie overeenkomstig artikel 25 van het Handvest "het recht van 

ouderen, een waardig en zelfstandig leven te leiden en aan het maatschappelijk en 

cultureel leven deel te nemen", erkent en eerbiedigt; 

U. overwegende dat onderdanen die hun land van herkomst verlaten, het risico lopen 

hun kiesrecht te verliezen, hetgeen EU-burgers ervan zou kunnen weerhouden hun 

recht om in een andere lidstaat te gaan wonen, uit te oefenen; 

V. overwegende dat elk land de soevereine bevoegdheid heeft om te beslissen wie zijn 

onderdanen zijn, binnen de grenzen van het internationaal recht; overwegende dat 

staatlozen vaak risico lopen op detentie en armoede; overwegende dat er een nauw 

verband tussen EU-burgerschap en staatloosheid bestaat omdat staatlozen die in een 

lidstaat wonen en de nationaliteit van die lidstaat krijgen of verliezen, daardoor ook 

het EU-burgerschap kunnen krijgen of verliezen; 

W. overwegende dat een aantal van de belangrijkste gevolgen van het verwachte 

uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie betrekking heeft op de 

juridische status, rechten en plichten van Britse onderdanen die in de Europese Unie 

wonen en EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen vanaf het tijdstip 

waarop de uittreding van kracht wordt; 

X. overwegende dat miljoenen burgers die gebruik hebben gemaakt van het recht om in 

het VK en in de EU-27 te wonen, een gezin te stichten, te werken, te studeren en 

met pensioen te gaan en die op grond van die rechten belangrijke levenskeuzes 

hebben gemaakt, nu met grote onzekerheid en ongerustheid over hun toekomst 

worden geconfronteerd; 

1. verzoekt de Raad van de EU en de Europese Raad alle landen die aan de 

noodzakelijke technische criteria voldoen, de mogelijkheid te bieden lid te worden 

van het Schengengebied, zodat alle EU-burgers van hun recht op vrij verkeer 

gebruik kunnen maken, ongehinderd door grenscontroles; 

2. verzoekt de Commissie stelselmatig toezicht te houden op de toepassing van 

Richtlijn 2004/38/EG in de lidstaten en passende maatregelen te treffen om 

potentiële belemmeringen van het vrije verkeer weg te nemen; is ingenomen met het 

e-leermiddel over het recht van EU-burgers op vrij verkeer, dat lokale overheden 

helpt om de rechten en plichten die met vrij verkeer gepaard gaan, beter te 

begrijpen; 

3. herinnert eraan dat de EU-wetgeving inzake veiligheid actueel, effectief en efficiënt 

moet zijn om steeds veranderende veiligheidsdreigingen te voorkomen, op te sporen 

en aan te pakken; vraagt om een spoedige uitvoering van de Europese 

veiligheidsagenda, een betere handhaving van de bestaande EU-rechtsinstrumenten 

op dit gebied en een betere informatie-uitwisseling en coördinatie tussen de lidstaten 

en met EU-agentschappen; is ingenomen met de initiatieven van de Commissie om 

de veiligheidssamenwerking tussen de lidstaten te versterken en staat volledig achter 

betere informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en met EU-agentschappen; 

benadrukt dat het van belang is om bij terrorismebestrijding de grondrechten ten 

volle te eerbiedigen; benadrukt dat de harmonisering van het interne en externe 

optreden van de EU op het vlak van veiligheid essentieel is voor een doeltreffende 
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bescherming van de EU-burgers; 

4. verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten meer inspanningen te leveren om een 

effectieve en daadwerkelijke veiligheidsunie te ontwikkelen die alle aspecten van de 

terroristische dreiging aanpakt; 

5. is van oordeel dat deradicalisering en het voorkomen van radicalisering voor de EU 

absolute prioriteiten zijn en pleit sterk voor een versterking van specifieke 

sectoroverschrijdende programma's die zich richten op onderwijs, vrijwilligerswerk, 

culturele activiteiten, jeugdwerk en deradicaliseringsprogramma's in instellingen, 

lokale gemeenschappen, het maatschappelijk middenveld, religieuze 

gemeenschappen en regionale overheden; is van mening dat een alomvattend beleid 

ter zake gepaard moet gaan met proactieve deradicaliseringsprocessen op de lange 

termijn in de justitiële sfeer; benadrukt dat er strategieën tegen sociale insluiting en 

beleid tegen discriminatie moeten worden ontwikkeld; verzoekt de lidstaten 

radicalisering op een holistische manier aan te pakken en gebruik te maken van de 

deskundigheid van het netwerk voor voorlichting over radicalisering dat op initiatief 

van de Commissie is opgericht; onderstreept dat het voorkomen van radicalisering 

eveneens kan worden ondersteund door acties die worden gefinancierd door EU-

programma's zoals de Europese structuur- en investeringsfondsen, Horizon 2020 en 

Europa voor de burger; 

6. benadrukt dat de bescherming van de grondrechten essentieel is om EU-burgers in 

staat te stellen ten volle deel te nemen aan het democratisch bestel van de Unie; 

herinnert aan zijn resolutie van 25 oktober 2016, waarin het aanbeveelt om een 

omvattend EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten tot 

stand te brengen1 als extra instrument om de bescherming en bevordering van de 

mensenrechten – waaronder de burgerschapsrechten – te verbeteren en het 

vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen te vergroten; 

7. merkt op dat EU-burgers het recht hebben om zich tot de Europese Ombudsman te 

richten, een van de belangrijkste rechten die aan Europees burgerschap verbonden 

zijn; 

8. herinnert eraan dat de meeste klachten die de Europese Ombudsman tussen 1 januari 

2013 en 30 juni 2016 ontvangen heeft, betrekking hadden op een vermeend gebrek 

aan transparantie, zoals de Commissie heeft benadrukt in haar verslag van 24 januari 

2017 getiteld "Over vorderingen op weg naar een echt EU-burgerschap 2013-2016" 

(COM(2017)0032); is ervan overtuigd dat de transparantie en integriteit van de EU-

instellingen een essentiële voorwaarde is om het vertrouwen van de EU-burgers te 

winnen, de burgers dichter bij de EU te brengen en hen in staat te stellen hun 

burgerschapsrechten volledig te genieten en uit te oefenen; wijst erop dat burgers in 

dit verband toegang moeten krijgen tot alle noodzakelijke informatie, en dat die 

informatie zo duidelijk en bevattelijk mogelijk moet worden gepresenteerd; verzoekt 

alle instellingen en organen van de EU de resterende tekortkomingen aan te pakken, 

overeenkomstig onder meer artikel 9 en artikel 10, lid 3, van het VEU, artikel 15 

van het VWEU en de artikelen 41 en 42 van het Handvest; 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0409. 
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9. merkt op dat burgerschapseducatie en interculturele dialoog ervoor zorgen dat 

burgers het belang van maatschappelijke en politieke participatie beter inzien, 

terwijl mensenrechteneducatie hen beter bewust maakt van hun eigen rechten en hun 

respect voor de rechten van anderen bijbrengt; moedigt de lidstaten aan om educatie 

over democratisch burgerschap en mensenrechten in de leerplannen op te nemen om 

lerenden niet alleen van kennis, inzicht en vaardigheden te voorzien, maar hen ook 

voldoende mondig te maken om in de maatschappij op te komen voor de 

mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat; 

10. vraagt dat Richtlijn (EU) 2015/637 volledig en effectief wordt uitgevoerd om 

consulaire bescherming te waarborgen voor EU-burgers in derde landen waar hun 

lidstaat niet vertegenwoordigd is; 

11. verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een nieuw, veiliger uniform 

EU-nood-reisdocument voor niet-vertegenwoordigde EU-burgers buiten de EU wier 

paspoort gestolen, verloren, vernietigd of tijdelijk niet beschikbaar is, zodat zij 

effectief naar huis kunnen terugreizen; 

12. benadrukt dat het EBI een innovatief instrument is voor participatieve democratie in 

de Europese Unie, waardoor burgers de mogelijkheid hebben om uiting te geven aan 

hun verwachtingen en vorm te geven aan de ontwikkeling van EU-beleid; wijst er 

evenwel op dat er aanzienlijke tekortkomingen zijn in de werking van het EBI die 

moeten worden aangepakt om het doeltreffender te maken; spreekt zijn bezorgdheid 

uit over het vervolg dat de Commissie aan geslaagde initiatieven geeft; 

13. wijst erop dat voor slachtoffers van criminaliteit en terrorisme in de hele EU een 

passend niveau van rechten moet worden gewaarborgd en dat ervoor moet worden 

gezorgd dat deze personen niet worden gediscrimineerd, dat zij met respect en 

waardigheid worden behandeld en dat zij op passende wijze en in overeenstemming 

met hun individuele behoeften en die van hun gezinsleden worden ondersteund; 

benadrukt dat een toenemend aantal Europese burgers is geconfronteerd met 

terreuraanslagen in een land dat niet hun eigen land is, en dringt er daarom op aan 

dat in de lidstaten protocollen worden vastgesteld om Europese buitenlanders te 

helpen in geval van een terreuraanslag, overeenkomstig Richtlijn (EU) 2017/541 

inzake terrorismebestrijding; benadrukt dat er een specifieke richtlijn ter 

bescherming van slachtoffers van terrorisme moet komen; 

14. is van mening dat de EU, om inhoud te geven aan de verwijzing naar minderheden 

en naar de gelijkheid van alle EU-burgers in artikel 2, respectievelijk artikel 9 VEU, 

en om het potentieel van het EU-burgerschap beter waar te maken, meer 

inspanningen moet leveren om de fundamentele waarden van de EU en de rechten 

van minderheden te beschermen; 

15. benadrukt dat nationale, etnische, religieuze en taalkundige minderheden al 

eeuwenlang samen met of naast de traditionele meerderheidsculturen in Europa 

leven; is van mening dat de burgers zich veel sterker met het Europese project 

verbonden zouden voelen als de EU de VEU-vereiste zou naleven om de Europese 

culturele en taalkundige verscheidenheid in de EU te eerbiedigen, te waarborgen en 

te bevorderen, zowel tussen de lidstaten onderling als binnen de lidstaten; is van 

mening dat de EU strenge normen ter bescherming van minderheden moet 
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vaststellen, te beginnen met de normen die in internationale rechtsinstrumenten, 

zoals die van de Raad van Europa, zijn gecodificeerd, en dat deze normen stevig 

moeten worden verankerd in een wettelijk kader dat de democratie, de rechtsstaat en 

grondrechten in de hele EU garandeert; moedigt alle lidstaten aan om het 

Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden en het Europees 

Handvest voor regionale talen of talen van minderheden onverwijld volledig te 

ratificeren en de Verdragen te goeder trouw ten uitvoer te leggen; herinnert er ook 

aan dat de beginselen die in het kader van de OVSE zijn ontwikkeld, ten uitvoer 

moeten worden gelegd; 

16. betreurt dat er nog steeds geen vooruitgang is geboekt met het voorstel uit 2008 

voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling 

van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 

geaardheid; herhaalt zijn oproep aan de Raad om het voorstel zo snel mogelijk goed 

te keuren; 

17. merkt op dat in de EU-verordening tot vaststelling van een programma "Rechten, 

gelijkheid en burgerschap" voor de periode 2014-2020 wordt verklaard dat het 

programma de rechten van het kind bevordert en beschermt om de doelstelling van 

artikel 3, lid 3, VEU, te verwezenlijken; 

18. is van mening dat de systematische discriminatie van Roma in hun landen van 

herkomst, en de huisuitzettingen en uitwijzingen die zij ondergaan wanneer zij 

gebruik maken van hun recht op vrij verkeer en verblijf in een andere lidstaat, in 

strijd zijn met het fundamentele recht van non-discriminatie op grond van etnische 

afkomst en het recht van vrij verkeer en verblijf in een andere lidstaat, en zo de 

grondslagen van de rechten van het EU-burgerschap op de proef stellen; verzoekt de 

lidstaten een niet-discriminerend geboorteregistratiebeleid te voeren en onmiddellijk 

corrigerende maatregelen te nemen opdat al hun burgers worden geïdentificeerd, om 

te voorkomen dat leden van de Romagemeenschap de toegang tot essentiële 

basisvoorzieningen wordt ontzegd; verzoekt de lidstaten via hun lokale overheden 

stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat elk kind wordt geregistreerd; 

verzoekt de Commissie de situatie in de lidstaten te beoordelen en te monitoren, best 

practices uit te wisselen met betrekking tot de identificatie en bescherming van 

personen wier nationaliteit niet is erkend en die geen toegang tot 

identiteitsdocumenten hebben, en bewustmakingscampagnes over het belang van 

geboorteregistratie op te zetten; 

19. is verheugd dat de Commissie in haar verslag over het EU-burgerschap 2017 met 

name het vergroten en verbeteren van de participatie van de burgers als prioriteit 

vermeldt; betreurt evenwel dat in het verslag geen gewag wordt gemaakt van het 

petitierecht, het recht om zich tot de Europese Ombudsman te wenden of het recht 

op toegang tot documenten, en niet wordt vermeld hoe deze rechten kunnen worden 

versterkt; 

20. veroordeelt alle vormen van discriminatie en geweld tegen lesbische, homoseksuele, 

transgender, biseksuele en interseksuele mensen (LGBTI); moedigt de Commissie 

en de lidstaten aan om wetgeving en maatregelen in te voeren om homofobie en 

transfobie tegen te gaan; moedigt de Commissie aan om met een agenda te komen 
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die gelijke rechten en kansen garandeert ongeacht seksuele gerichtheid of 

genderidentiteit, met inachtneming van de bevoegdheden van de lidstaten; 

21. is van mening dat vrije media en vrije toegang tot een open internet cruciale 

onderdelen zijn van democratie; 

22. is ingenomen dat de toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa 

inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 

op 13 juni 2017 is ondertekend; betreurt echter dat de beperking tot twee gebieden – 

namelijk kwesties in verband met justitiële samenwerking in strafzaken, en asiel en 

non-refoulement – zorgt voor rechtsonzekerheid met betrekking tot de reikwijdte 

van de toetreding van de EU; dringt er bij de lidstaten op aan om de 

onderhandelingen over de ratificering en tenuitvoerlegging van het Verdrag van 

Istanbul te versnellen; benadrukt dat de maatregelen ter bestrijding van geweld 

tegen vrouwen om doeltreffender te zijn, gepaard moeten gaan met maatregelen om 

de financiële onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen; vraagt de Commissie 

op gender gebaseerde economische ongelijkheden en de kwestie van het evenwicht 

tussen werk en privéleven verder aan te pakken; 

23. erkent dat de EU-wetgeving inzake gelijke behandeling vereist dat er nationale 

organen voor de bevordering van gelijke behandeling worden opgericht; vraagt de 

Commissie om de lidstaten richtsnoeren aan te reiken voor de wijze waarop deze 

organen dienen te functioneren en hoe ervoor kan worden gezorgd dat zij over de 

nodige onafhankelijkheid, doeltreffendheid, bevoegdheden en middelen – zoals 

Equinet – beschikken om discriminatie te kunnen bestrijden en gelijke behandeling 

te kunnen bevorderen; vraagt de nationale organen voor de bevordering van gelijke 

behandeling en Equinet hun taken te vervullen en nauwer samen te werken bij het 

bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling; herinnert 

eraan hoe belangrijk het programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap" 2014-

2020 is om verder te voorzien in praktische steun bij het bestrijden van discriminatie 

op lokaal niveau; verzoekt de Commissie haar strategisch engagement voor 

gendergelijkheid in een mededeling vast te stellen; herinnert eraan dat de EU is 

gebaseerd op het beginsel van gelijkheid tussen vrouwen en mannen, en dat dit 

beginsel slechts kan worden gehandhaafd als het op alle beleidsgebieden van de EU 

wordt gemainstreamd; merkt op dat meervoudige discriminatie vrouwen 

onevenredig zwaar treft; moedigt de lidstaten aan om samen te werken met 

regionale en lokale autoriteiten, rechtshandhavingsinstanties, nationale organen voor 

de bevordering van gelijke behandeling en maatschappelijke organisaties om de 

monitoring van de intersectionaliteit tussen de verschillende gronden van 

discriminatie uit te breiden; 

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten, als ondertekenaars van het Verdrag inzake 

de rechten van personen met een handicap, vraagstukken in verband met 

toegankelijkheid, participatie, non-discriminatie en gelijkheid in de EU-wetgeving 

te mainstreamen, zodat Europese burgers met een handicap hun grondrechten op 

gelijke voet met hun medeburgers kunnen uitoefenen; 

25. verzoekt de Commissie en de lidstaten gebruik te maken van alle beschikbare 

financiële, wetgevings- en ondersteunende instrumenten om een 
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leeftijdsvriendelijke samenleving en gezond ouder worden voor Europese burgers te 

bevorderen, onder meer via inclusieve arbeidsmarkten, innovatieve en flexibele 

werkregelingen, toegang tot opleiding, de beschikbaarheid van hoogwaardige 

gezondheidszorg en de uitrol van e-gezondheidsproducten en -diensten; 

26. neemt nota van het Europees Solidariteitskorpsinitiatief, dat jongeren kansen biedt 

om in eigen land of in het buitenland vrijwilligerswerk te verrichten of aan projecten 

te werken, en verwelkomt het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp, dat 

Europeanen de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan humanitaire 

hulpprogramma's wereldwijd; 

27. is van mening dat burgers die verhuizen naar en wonen in een andere lidstaat, de 

mogelijkheid moeten hebben om hun stemrecht uit te oefenen bij de nationale 

verkiezingen in hun land van herkomst; vraagt de lidstaten die hun onderdanen hun 

stemrecht ontnemen als zij ervoor kiezen om voor een langere tijd in een andere 

lidstaat te gaan wonen, de voorwaarden voor deze onderdanen te versoepelen en hen 

hun stemrecht bij nationale verkiezingen te laten behouden; 

28. herhaalt zijn standpunt dat het behoud van de rechten en belangen van 

EU-27-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen of hebben gewoond en 

burgers van het Verenigd Koninkrijk die in de EU-27 wonen of hebben gewoond, 

als een absolute prioriteit moet worden beschouwd bij de onderhandelingen over de 

terugtrekkingsovereenkomst; is voorts van mening dat de verplichtingen voor het 

VK en de EU in dit verband moeten zijn gebaseerd op wederkerigheid, billijkheid, 

symmetrie, non-discriminatie, eerlijke behandeling en volledige eerbiediging van de 

integriteit van de EU-wetgeving, waaronder het Handvest van de grondrechten en 

het handhavingskader daarvan. 
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23.10.2017 

ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS 

aan de Commissie verzoekschriften 

inzake het Verslag over het EU-burgerschap 2017: versterking van de rechten van de burgers 

in een Unie van democratische verandering 

(2017/2069(INI)) 

Rapporteur voor advies: Krystyna Łybacka 

 

 

SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie verzoekschriften 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt de rol van onderwijs, opleiding, cultuur en sport bij het promoten van de 

burgerrechten van de EU, actief burgerschap en solidariteit, evenals bij het versterken van 

onze gemeenschappelijke Europese waarden, gebaseerd op artikel 20 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 9 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie; erkent dat EU-programma's zoals Erasmus+, "Rechten, gelijkheid en 

burgerschap", Europa voor de burger en Creatief Europa door middel van transnationale 

en interculturele samenwerking en uitwisseling bijdragen aan de hierboven genoemde 

doelstellingen; 

2. wijst erop dat het programma Europa voor de burger tot doel heeft voor betere kennis van 

de rechten en plichten van de burger in de EU te zorgen; beveelt dan ook aan de volgende 

generatie van het programma goed te keuren met een rechtsgrond die het Parlement in 

staat stelt op voet van gelijkheid met de Raad als medewetgever op te treden en het 

Parlement voorziet van meer menskracht en financiële middelen om een groter aantal 

projecten te subsidiëren; 

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat via het Erasmus+-programma de ontwikkeling van 

overdraagbare vaardigheden wordt bevorderd die voor meer intercultureel begrip en 

actieve participatie in een diverse samenleving zorgen; 

4. herinnert eraan dat er voortdurende inspanningen nodig zijn om EU-burgers bewuster te 

maken van hun rechten en om te verzekeren dat deze rechten in de hele EU op uniforme 

wijze gehandhaafd worden, waarbij de aandacht wordt gevestigd op het feit dat bij de EU 

horen grote kansen meebrengt; onderstreept dat onderwijsinstellingen bijdragen aan het 
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vergroten van de bekendheid met EU-burgerrechten onder jongeren en het bevorderen van 

actief burgerschap; verzoekt de Commissie in dit verband te voorzien in een 

gemeenschappelijk kader voor onderwijs over de EU op school en spoort de lidstaten aan 

adequate maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat een dergelijk kader op 

doeltreffende wijze in het schoolprogramma wordt opgenomen; deelt bovendien het 

standpunt van de Commissie dat samenwerking op Europees, nationaal, regionaal en 

lokaal niveau nodig is om meer bekendheid te geven aan de rechten die voortvloeien uit 

EU-burgerschap; benadrukt in deze context dat er op elk niveau adequate en specifieke 

scholing moet worden geboden, met name op regionaal en lokaal niveau; 

5. is van oordeel dat onderwijsstelsels betaalbaar en inclusief moeten zijn, bijzondere 

aandacht moeten besteden aan de meest kansarme en kwetsbare groepen, en onderwijs van 

hoge kwaliteit moeten bieden dat actief burgerschap en permanente educatie aanmoedigt 

welke aansluiten bij de economische en maatschappelijke behoeften, teneinde ook 

werkelijk gelijke rechten voor alle EU-burgers te verzekeren; 

6. herinnert aan de noodzaak om docenten en ander onderwijspersoneel te helpen informatie 

over EU-rechten en -burgerschap in hun programma op te nemen; onderstreept in dit 

verband de noodzaak om onlineplatforms als de School Education Gateway, de Teacher 

Academy en Open Educational Europe nog meer te promoten en te ontwikkelen, zodat 

onderwijspersoneel toegang krijgt tot innoverend meertalig onderwijsmateriaal, 

waaronder materiaal dat is toegesneden op scholieren en studenten met bijzondere 

behoeften, teneinde docenten te helpen om scholieren en studenten te inspireren en te 

motiveren als het om kennis van de EU gaat; 

7. wijst op de rol van mobiliteit bij de persoonlijke ontwikkeling van jongeren door middel 

van onderwijs- en culturele uitwisseling, waarbij meer kennis wordt opgedaan van actief 

burgerschap en wat dit in de praktijk betekent; spoort de lidstaten aan steun te verlenen 

aan EU-programma's die mobiliteit bevorderen; 

8. erkent het belang van cultuur, kunst en wetenschap als essentiële bestanddelen van actief 

EU-burgerschap; wijst erop dat zij een grote rol spelen als het erom gaat burgers het 

gevoel te geven dat zij deel uitmaken van onze Unie, het wederzijds begrip te vergroten en 

de interculturele dialoog te stimuleren; 

9. dringt aan op meer voorlichting over Europese waarden en burgerrechten in de EU aan 

lerenden van alle leeftijden in formeel, niet-formeel en informeel onderwijs, met het doel 

het intercultureel begrip en de solidariteit in Europa te vergroten; 

10. is van mening dat het belangrijk is kennis van de Europese cultuur en de Europese 

waarden onder migranten te verspreiden om hun integratie te vergemakkelijken, de 

interculturele dialoog te stimuleren door de herkomstculturen te valoriseren en de 

essentiële burgerschapsvaardigheden onder migranten te versterken; 

11. verneemt met instemming dat de Commissie voornemens is de politieke betrokkenheid 

van burgers in het democratische leven van de EU te vergroten; dringt aan op de 

bevordering van democratische participatie door de dialoog tussen burgers te versterken, 

de kennis van de rol van EU-wetgeving in het dagelijkse leven van burgers te verbeteren 

en erop te wijzen dat zij ongeacht hun woonplaats over actief en passief stemrecht 

beschikken bij plaatselijke en Europese verkiezingen; verzoekt de Commissie in dit 
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opzicht gebruik te maken van sociale media en digitale instrumenten, met bijzondere 

aandacht voor het verhogen van de participatie van jongeren en personen met een 

handicap; dringt aan op ontwikkeling en toepassing van instrumenten voor e-democratie, 

bijvoorbeeld onlineplatforms, teneinde burgers op een meer rechtstreekse manier te 

betrekken bij het democratische leven in de EU en hen aldus aan te zetten tot meer 

engagement; 

12. herinnert eraan hoe belangrijk het is een uitgebreidere en dieper gaande gestructureerde 

dialoog met de burgers te voeren over hun rechten en daarbij de hindernissen te 

identificeren waarmee burgers te maken krijgen bij het uitoefenen van deze rechten, 

alsmede het toezicht en de doeltreffendheid van EU-programma's en -initiatieven op dit 

terrein te verbeteren; 

13. benadrukt de betekenis van de rol van de media en informatiemaatschappijdiensten en 

verzoekt de Commissie en de lidstaten dan ook een juridisch kader te ontwikkelen dat de 

pluraliteit en onafhankelijkheid van de media bevordert, evenals de toegankelijkheid van 

objectieve informatie voor de burger; 

14. verzoekt de Commissie specifieke criteria te ontwikkelen, met name voor de educatieve 

aspecten, om de uitvoering en resultaten van de Europese programma's ter bevordering 

van actief burgerschap te meten; 

15. benadrukt dat burgers met een handicap en kwetsbare burgers ten volle gebruik moeten 

kunnen maken van de rechten en kansen die aan het EU-burgerschap gekoppeld zijn; 

moedigt alle EU-lidstaten aan om een EU-gehandicaptenkaart in te voeren ter verbetering 

van de mobiliteit van personen met een handicap in de EU; onderstreept de noodzaak om 

EU-websites toegankelijker te maken voor personen met een handicap; 

16. ondersteunt de herziening van het Europees Burgerinitiatief (EBI), die tot doel heeft de 

toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren; wijst op de noodzaak om 

de werking en de bekendheid van het EBI te verbeteren teneinde het potentieel ervan om 

de deelname van burgers en het democratisch debat te stimuleren, optimaal te benutten; 

17. roept de lidstaten op om het EU-werkplan voor jeugdzaken voor 2016-2018 ten uitvoer te 

leggen door de nadruk te leggen op de bevordering van actief burgerschap, sociale 

inclusie en de deelname van jongeren aan het democratische en maatschappelijke leven in 

de EU;  

18. onderstreept dat het hoge jeugdwerkloosheidspercentage en de onzekere 

toekomstperspectieven een bron van grote ongerustheid vormen voor de jongeren in 

Europa; herinnert in dit verband aan de doelstellingen die zijn neergelegd in de verklaring 

van Bratislava en het bijbehorende stappenplan om "een veelbelovende toekomst (te) 

scheppen voor iedereen, onze levenswijze veilig (te) stellen en de jongeren betere kansen 

(te) bieden"; verzoekt de Commissie zich te blijven inspannen om jongeren te 

ondersteunen door hen nieuwe kansen te bieden op het gebied van onderwijs, opleiding en 

werkgelegenheid; 

19. vestigt de aandacht op de rol van stages en leerplaatsen als middel om scholieren, 

studenten en afgestudeerden te helpen om praktische kennis en beroepservaring op te 

doen; spreekt zich in dit verband uit voor de oprichting van één enkel centraal platform 
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voor grensoverschrijdende stages en leerplaatsen, zoals in de publieke raadpleging is 

voorgesteld; 

20. benadrukt het belang van vrijwilligerswerk als een essentieel onderdeel van programma's 

die actief burgerschap stimuleren; moedigt de ontwikkeling aan van 

onderwijsprogramma's die zowel educatieve inhoud als maatschappelijke betrokkenheid 

omvatten, evenals de erkenning van vrijwilligerswerk als activiteit die studiepunten 

oplevert; 

21. onderstreept dat vrijwilligerswerk geen vervanging vormt voor betaald werk en benadrukt 

de basisgedachte dat betaalde banen ervoor zorgen dat mensen zich thuis voelen in een 

gemeenschap, bij het maatschappelijk leven betrokken zijn en zich hierin uiteindelijk ook 

engageren; 

22. benadrukt dat sport, vooral op lokaal niveau, bijdraagt aan actief burgerschap omdat 

wederzijds begrip en respect hierdoor worden bevorderd, en EU-waarden en -beginselen 

worden gestimuleerd; moedigt de Commissie aan om ondersteuning te blijven bieden aan 

sportinitiatieven die het actief burgerschap en de maatschappelijke waarden in stand 

houden, teneinde een gedeeld gevoel van ergens thuis horen te ontwikkelen; 

23. moedigt de Commissie aan haar steun aan acties en initiatieven ter bevordering van 

burgerrechten en actief burgerschap voort te zetten; beklemtoont dat alle nieuwe 

initiatieven een aanvulling op bestaande initiatieven moeten zijn en niet van invloed 

mogen zijn op het budget van lopende programma's; 

24. is ingenomen met het initiatief van de Commissie om een e-leerinstrument voor lokale en 

regionale autoriteiten in te voeren dat de regels inzake vrij verkeer beter helpt begrijpen en 

toepassen, en een digitale toegangspoort te creëren waarlangs burgers en bedrijven op de 

interne markt van de EU online informatie kunnen verkrijgen; merkt op dat deze 

instrumenten consequente en gebruiksvriendelijke informatie over de rechten van de 

burger in de EU en de praktische toepassing daarvan zouden moeten bieden; wijst erop dat 

deze instrumenten gekoppeld zouden moeten worden aan de bestaande instrumenten op 

dit gebied, zoals Europe Direct en Uw Europa; 

25. benadrukt hoe belangrijk de uitwisseling en verspreiding van beste praktijken is om de 

kennis van de rechten van de burger in de EU en de participatie van burgers in het 

maatschappelijke en politieke leven in de hele EU te vergroten; 

26. onderstreept dat EP-leden en andere prominente Europese persoonlijkheden een 

belangrijke rol kunnen spelen bij het vergroten van de kennis omtrent de rechten van de 

burger in de EU, met name onder jongeren; 

27. ondersteunt de productie en verspreiding van pers- en multimediaproducties in alle 

officiële EU-talen, gericht op het vergroten van de kennis onder EU-burgers van hun 

rechten en het verbeteren van hun vermogen om doeltreffend gebruik te maken van deze 

rechten; 

28. sluit zich aan bij de gedachte dat het burgerschap van de EU bijdraagt aan grotere 

samenhang in de Europese samenleving alsmede aan wederzijds begrip, een interculturele 

dialoog en transnationale samenwerking. 
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ADVIES VAN DE COMMISSIE CONSTITUTIONELE ZAKEN 
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inzake het Verslag over het EU-burgerschap 2017: Versterking van de rechten van de burgers 

in een Unie van democratische verandering 

(2017/2069(INI)) 

Rapporteur voor advies: Cristian Dan Preda 

 

SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie verzoekschriften 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. verheugt zich over het feit dat de Commissie zich onafgebroken inzet om ervoor te zorgen 

dat de uit het EU-burgerschap voortvloeiende rechten geëerbiedigd worden, en moedigt de 

verdere bescherming ervan aan middels toepassing van de bepalingen van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie en van de relevante bepalingen uit de EU-

Verdragen; herinnert eraan dat een persoon die de nationaliteit van een lidstaat bezit 

volgens artikel 9 VEU en artikel 20 VWEU een burger van de EU is; is ervan overtuigd 

dat de burgers van de EU hun rechten alleen ten volle kunnen uitoefenen als zij die 

rechten kennen en als de lidstaten en de Europese instellingen zich zonder voorbehoud 

verbinden tot de bescherming ervan; verzoekt de Commissie beleidsmaatregelen evenals 

campagnes en activiteiten te blijven bevorderen om de kennis over de rechten van burgers 

en de beschikbare middelen om deze rechten af te dwingen, te vergroten; 

2. zet zich in voor het vergroten van de democratische dimensie van de Europese 

verkiezingen middels hervormingen van het huidige Europese stemrecht, met als doel de 

participatie en het vertrouwen van de burgers in het democratische systeem van de EU te 

vergroten; is van mening dat meer transparantie, meer kennis , daadwerkelijke en niet-

discriminerende toegang tot informatie, vernieuwing van de democratische praktijken, 

nieuwe stemsystemen (waaronder instrumenten voor e-democratie) en verkleining van de 

digitale kloof tussen lidstaten wat betreft digitale infrastructuur de ontwikkeling van een 

echte Europese publieke sfeer zullen bevorderen; is ervan overtuigd dat betere en meer 

gerichte informatie over Europese politiek en de impact van EU-wetgeving op het 

dagelijks leven van de burgers de opkomst bij Europese verkiezingen zou verhogen; 

herhaalt dat de participatie in Europese verkiezingen moet worden vergroot door meer 

zichtbaarheid te geven aan politieke partijen op Europees niveau, en dat de EU en de 

lidstaten samen verantwoordelijk zijn voor het versterken van het Europese karakter van 
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de verkiezingen voor het Europees Parlement; 

3. waarschuwt voor mogelijke rechtsonzekerheid, als gevolg van de terugtrekking van het 

Verenigd Koninkrijk uit de EU, omtrent de rechten van EU-burgers die in het VK wonen 

en de rechten van burgers van het VK die in de EU wonen; beschouwt het als een 

prioriteit dat alle ondeelbare rechten worden gevrijwaard in de terugtredingsovereenkomst 

met het VK en in het akkoord over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK, 

en is van mening dat er snel een akkoord moet worden bereikt over deze rechten en over 

andere rechten zoals de toegang tot gezondheidszorg; benadrukt dat om het even welk 

akkoord op het beginsel van wederkerigheid en non-discriminatie moet stoelen; wijst in 

dit verband op zijn resolutie van 5 april 2017 over onderhandelingen met het Verenigd 

Koninkrijk na de aankondiging van zijn intentie om zich uit de Europese Unie terug te 

trekken1; 

4. herinnert eraan dat de meeste klachten die de Ombudsman tussen 1 januari 2013 en 30 

juni 2016 ontvangen heeft, betrekking hadden op een vermeend gebrek aan transparantie, 

zoals de Commissie benadrukt in haar verslag van 24 januari 2017 "Over vorderingen op 

weg naar een echt EU-burgerschap 2013-2016"2; is ervan overtuigd dat volledige 

transparantie en integriteit van de kant van de EU-instellingen een noodzakelijke 

voorwaarde is om het vertrouwen van de EU-burgers te winnen en hen in staat te stellen 

hun burgerschapsrechten volledig te genieten en uit te oefenen; verzoekt alle instellingen 

en organen van de EU de resterende tekortkomingen aan te pakken, overeenkomstig de 

bepalingen van onder meer artikel 9 en artikel 10, lid 3, van het VEU, artikel 15 van het 

VWEU en de artikelen 41 en 42 van het Handvest van grondrechten van de Europese 

Unie; 

5. neemt nota van het voorstel van de Commissie om de verordening betreffende het 

Europees burgerinitiatief te herzien met als doel de werking ervan te verbeteren; verzoekt 

de Commissie in dit verband om naast de technische wijzigingen ook bepalingen voor te 

stellen ter herziening van de voorwaarden inzake juridische ontvankelijkheid en de 

vereisten voor registratie als EBI alsook van de procedures voor de behandeling daarvan, 

en hierbij de arresten van het Gerecht in de zaken "Minority SafePack" (T-646/13) en 

"Stop TTIP"(T-754/14) als uitgangspunt te nemen; gelooft stellig dat deze verordening 

een belangrijk instrument voor participatieve democratie vormt en, indien het potentieel 

ervan ten volle wordt benut, het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen kan 

opkrikken en kan bijdragen tot de totstandbrenging van een inclusievere Europese Unie; 

6. benadrukt dat de Europese instellingen, gezien de toenemende invloed van de cyberwereld 

en de sociale netwerken op het leven van de burgers, nieuwe mechanismen en 

overheidsbeleid moeten blijven ontwikkelen ter bescherming van de grondrechten van het 

individu in de digitale omgeving, en hierbij bijzondere aandacht moeten besteden aan de 

vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy en de bescherming van goede naam, 

persoonsgegevens en portretrecht, vooral in het geval van minderjarigen; 

7. beschouwt de veiligheid van de EU-burgers en de strijd tegen terrorisme als absolute 

prioriteiten voor de EU; is ingenomen met de maatregelen die de EU heeft genomen om 

de Veiligheidsunie te versterken; vraagt om een snelle concretisering van de 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0102. 
2 COM(2017) 0032 final. 
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interoperabiliteit van de EU-informatiesystemen op het vlak van veiligheid, migratie en 

grensbeheer, die allemaal in overeenstemming moeten zijn met de EU-beginselen inzake 

gegevensbescherming; wijst erop dat het belangrijk is een juist evenwicht te vinden tussen 

veiligheid en de bescherming van de grondrechten; benadrukt dat de coördinatie van het 

interne en externe optreden van de EU op het vlak van veiligheid cruciaal is voor een 

doeltreffende bescherming van de EU-bevolking en voor hun vertrouwen in het vermogen 

van de EU als hoedster van de veiligheid; herinnert eraan dat consulaire bescherming 

essentieel is om die bescherming in het buitenland te waarborgen en is van mening dat er, 

zoals de Commissie aanbeveelt, nadere stappen moeten worden ondernomen in de richting 

van harmonisering en modernisering van de regels inzake nood-reisdocumenten; 

8. dringt er bij de Commissie nogmaals op aan om het proces van toetreding van de EU tot 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens weer op gang te brengen, conform de 

verplichtingen die voortvloeien uit artikel 6 VEU, door te zoeken naar oplossingen voor 

de bezwaren die het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft geuit in zijn 

advies van 18 december 2014; is van mening dat de toetreding van de EU tot dat verdrag 

een aanmerkelijke verbetering van de bescherming van de grondrechten van EU-burgers 

zou betekenen en zou bijdragen tot de totstandbrenging van een coherent systeem voor de 

bescherming van de mensenrechten in Europa. 
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26.9.2017 

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTE VAN DE COMMISSIE 
RECHTEN VAN DE VROUW EN GENDERGELIJKHEID 

aan de Commissie verzoekschriften 

inzake het verslag over het EU-burgerschap 2017: Versterking van de rechten van de burgers 

in een Unie van democratische verandering 

(2017/2069(INI)) 

 

Rapporteur voor advies: Ángela Vallina 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 

verzoekschriften onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het voorstel voor een verordening 

van de Raad betreffende de bevoegdheid, 

de erkenning en tenuitvoerlegging van 

beslissingen in huwelijkszaken en inzake 

de ouderlijke verantwoordelijkheid, en 

betreffende internationale ontvoering van 

kinderen (herschikking) 

(COM(2016)0411), 

 

Amendement  2 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de versterking van 

de rechten van de burgers en 

democratische instellingen de bestrijding 

van discriminatie en genderongelijkheid 

omvat, in overeenstemming met de 

doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling;  

 

Amendement  3 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat de 

ondervertegenwoordiging van vrouwen in 

leidinggevende functies, vooral in de 

politiek en het bestuur van bedrijven, een 

belemmering vormt voor 

vermogensontwikkeling en ertoe leidt dat 

vrouwen in mindere mate deelnemen aan 

het democratische leven van de EU; 

 

Amendement  4 

Ontwerpresolutie 

Overweging H ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H ter. overwegende dat de deelname en 

het leiderschap van vrouwen in politieke 

besluitvorming nog steeds worden 

gehinderd door diverse obstakels, zoals 

hardnekkige genderstereotypen en de 

impact van de recente economische crisis 

en negatieve gevolgen daarvan voor 

gendergelijkheidskwesties; 
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Amendement  5 

Ontwerpresolutie 

Overweging H quinquies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H quinquies. overwegende dat er nog 

steeds sprake is van grote leemten in de 

bescherming van slachtoffers van 

gendergerelateerd geweld en huiselijk 

geweld in de EU in geval van 

grensoverschrijdende gezinsconflicten; 

 

Amendement  6 

Ontwerpresolutie 

Overweging J bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 J bis. overwegende dat de discriminatie 

van vrouwen in de hele EU een obstakel is 

voor gelijkheid; overwegende dat vrouwen 

nog altijd ondervertegenwoordigd zijn 

onder kiezers en in leidinggevende 

functies, zowel in verkozen ambten als bij 

de overheid en in de academische wereld, 

de media of de particuliere sector; 

overwegende dat de wijdverbreide 

meervoudige discriminatie van vrouwen 

en het onevenredige aantal vrouwen dat 

met armoede en sociale uitsluiting wordt 

geconfronteerd een belemmering vormen 

voor de volledige uitoefening van hun 

burgerschapsrechten; 

 

Amendement  7 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 
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Ontwerpresolutie Amendement 

1. neemt kennis van het verslag over het 

EU-burgerschap 2017 van de Commissie, 

waarin prioriteiten per activiteitsgebied 

worden opgesomd; betwijfelt of deze 

prioriteiten de bezorgdheid van burgers 

effectief zullen beantwoorden; betreurt het 

gebrek aan welomschreven, concrete 

toezeggingen voor de komende drie jaar; 

1. neemt kennis van het verslag over het 

EU-burgerschap 2017 van de Commissie, 

waarin prioriteiten per activiteitsgebied 

worden opgesomd; betwijfelt of deze 

prioriteiten de bezorgdheid van burgers 

effectief zullen beantwoorden; betreurt het 

gebrek aan welomschreven, concrete 

toezeggingen voor de komende drie jaar; is 

van oordeel dat er niet voldoende 

aandacht is besteed aan de opneming van 

gendergelijkheid als prioriteit, aangezien 

het slechts als secundair element 

aanwezig is onder het laatste thema 

"Veiligheid versterken en gelijkheid 

bevorderen"; 

 

 

Amendement  8 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. betreurt dat er nu bijna tien jaar lang 

weinig vooruitgang is geboekt bij de 

aanneming van de EU-brede 

antidiscriminatierichtlijn; roept alle EU-

instellingen op om de relevante 

onderhandelingen zo spoedig mogelijk af 

te ronden; 

4. betreurt dat er nu bijna tien jaar lang 

weinig vooruitgang is geboekt bij de 

aanneming van de EU-brede 

antidiscriminatierichtlijn; roept alle EU-

instellingen op om de relevante 

onderhandelingen zo spoedig mogelijk af 

te ronden en daarbij passende aandacht te 

besteden aan de integratie van de 

genderdimensie; 

 

Amendement  9 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. is ingenomen met het voorstel van 

de Commissie voor toetreding van de EU 

tot het Verdrag van Istanbul en de 

desbetreffende ondertekening en sluiting 

en benadrukt nogmaals dat het de 

toetreding van de EU tot het Verdrag van 

Istanbul krachtig en zonder voorbehoud 

steunt; pleit voor de verbetering van de 

verzameling van uitgesplitste gegevens 

over alle vormen van geweld die onder het 

Verdrag vallen, in samenwerking met het 

Europees Instituut voor gendergelijkheid 

(EIGE), om tot een gemeenschappelijke 

methode voor de vergelijking van 

databanken en analyses te komen; 

verzoekt alle lidstaten die dit nog niet 

hebben gedaan het Verdrag van Istanbul 

snel te ratificeren; verzoekt de Commissie 

een richtlijn betreffende geweld tegen 

vrouwen voor te stellen; 

 

Amendement  10 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 quater (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 quater. verzoekt de Raad zijn 

inspanningen op te voeren om de richtlijn 

vrouwelijke bestuurders te deblokkeren; 

 

Amendement  11 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 quinquies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 quinquies. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten specifieke maatregelen te nemen 

om te voorzien in de behoeften van 
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kwetsbare burgers die worden 

geconfronteerd met intersectionele 

meervoudige discriminatie die hen belet 

hun rechten uit te oefenen of volledig aan 

de samenleving deel te nemen, zoals 

vrouwen met een handicap, vrouwen uit 

etnische minderheden, vrouwelijke 

migranten en vluchtelingen en vrouwen 

die te maken hebben met armoede en 

sociale uitsluiting; 

 

Amendement  12 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 sexies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 sexies. herhaalt dat een holistische 

aanpak met gerichte beleidsmaatregelen – 

van intersectionele gegevensverzameling 

tot onderwijsprogramma's en maatregelen 

op het gebied van sociale inclusie – 

noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat 

vrouwen die worden geconfronteerd met 

intersectionele meervoudige discriminatie, 

zoals vrouwen en meisjes met een 

handicap, hun burgerschapsrechten 

kunnen uitoefenen; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten strategieën ter 

bestrijding van intersectionele 

discriminatie op te stellen en te 

publiceren; 

 

Amendement  13 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 septies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 septies. benadrukt dat gendergerelateerd 

geweld jegens vrouwen en meisjes en 

LGBTI in de politiek en de bredere 

publieke sfeer, met inbegrip van online 
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pesten en intimidatie, moet worden 

aangepakt; 

 

Amendement  14 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 octies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 octies. herhaalt zijn oproep aan de 

Commissie om haar Strategisch 

engagement voor gendergelijkheid 2016-

2019 in de vorm van een mededeling vast 

te stellen; herinnert eraan dat de EU 

gebaseerd is op het beginsel van 

gelijkheid tussen vrouwen en mannen, en 

dat een dergelijk beginsel alleen kan 

worden nageleefd via strategische 

integratie van de genderdimensie op alle 

EU-beleidsterreinen; 

 

Amendement  15 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 nonies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 nonies. verwelkomt de indiening door de 

Commissie van het pakket inzake het 

combineren van werk en privéleven en 

roept alle instellingen op deze 

maatregelen zo snel mogelijk ten uitvoer 

te leggen; 

 

Amendement  16 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 undecies (nieuw) 

 



 

RR\1140832NL.docx 57/65 PE606.039v03-00 

 NL 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 undecies. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten verdere samenwerking te 

bevorderen in situaties waarin 

werknemers uitkeringen ontvangen en 

bijdragen betalen in verschillende EU-

lidstaten, door de grensoverschrijdende 

gegevensuitwisseling tussen de 

verschillende socialezekerheidsorganen te 

versterken zodat alle bijdragen naar 

behoren kunnen worden meegenomen bij 

de berekening van de pensioenrechten; 

wijst op de aanhoudende loon- en 

pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 

in de EU die, in combinatie met 

bezuinigingsmaatregelen en 

bezuinigingen in de publieke sector, 

afbreuk doen aan de mogelijkheid van 

echte economische autonomie voor 

miljoenen vrouwen; 

 

Amendement  17 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 duodecies (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 duodecies. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten actief gebruik te maken van EU-

middelen als instrument om 

gendergelijkheid te bevorderen; verzoekt 

in het bijzonder om de toepassing van 

gendermainstreaming binnen het GLB en 

het cohesiebeleid op het platteland; 

 

Amendement  18 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 terdecies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 6 terdecies. dringt er bij de Commissie op 

aan voort te gaan met het integreren van 

de genderdimensie in alle EU-

beleidsterreinen door bijzondere aandacht 

te besteden aan effectbeoordelingen en 

evaluaties achteraf van wetgeving en 

beleid; 

 

Amendement  19 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten de vertegenwoordiging van 

vrouwen in leidinggevende functies 

voortdurend te bevorderen, met name in 

de politieke besluitvorming en het bestuur 

van bedrijven, en de toegang van vrouwen 

tot leiderschap te faciliteren door 

genderstereotypen weg te nemen en de 

deelname van vrouwen aan opleidingen 

op de werkplek aan te moedigen, in 

combinatie met andere 

beleidsinstrumenten die bijvoorbeeld 

gericht zijn op het evenwicht tussen werk 

en privéleven, teneinde hen in staat te 

stellen hun rechten als burger van de EU 

ten volle uit te oefenen; 

 

Amendement  20 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 ter. benadrukt dat hoogwaardige 

burgerschapseducatie voor mensen van 

alle leeftijden – of deze nu formeel, 
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informeel of niet-formeel is – van cruciaal 

belang is voor een zelfverzekerde 

uitoefening van de democratische 

burgerschapsrechten en het functioneren 

van een democratische samenleving, 

alsook om discriminatie, vooroordelen en 

genderongelijkheid het hoofd te bieden; 

wijst opnieuw op de noodzaak van 

investeringen in burgerschapseducatie en 

-vorming en onderwijs inzake 

gendergelijkheid in heel Europa; 

 

Amendement  21 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 quater (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 quater. benadrukt het belang van de 

politieke participatie van kinderen en 

jongeren, met name van meisjes en jonge 

vrouwen; verzoekt om meer maatregelen 

van de Commissie en de lidstaten om de 

rechten van het kind te waarborgen en 

hun participatie te bevorderen; 

 

Amendement  22 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten verdere maatregelen te 

bevorderen om te zorgen voor eerlijke en 

gelijke toegang van vrouwen tot alle 

aspecten van het politieke, culturele en 

sociale leven, als noodzakelijke 

voorwaarde voor de doeltreffende 

uitoefening van de burgerschapsrechten 

in de EU; 
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Amendement  23 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. is van mening dat de hervorming van 

de Verkiezingsakte op basis van het 

wetgevingsinitiatief van het Parlement een 

onmisbare kans is voor de Unie om 

democratischer te worden; wijst erop dat 

duizenden Europeanen dit standpunt delen, 

zoals blijkt uit het Europees burgerinitiatief 

"Let me Vote", dat burgers in staat wil 

stellen in hun woonplaats te stemmen; 

prijst de Commissie voor het onderzoeken 

van de mogelijkheden voor EU-burgers in 

het buitenland die gebruik hebben gemaakt 

van hun recht van vrij verkeer om te 

stemmen bij de nationale verkiezingen in 

het land waar zij wonen; dringt er bij de 

Commissie op aan een concreet actieplan 

op te stellen voor de invoering van 

elektronisch stemmen met het oog op de 

verkiezingen van het Europees Parlement 

in 2019; 

11. is van mening dat de hervorming van 

de Verkiezingsakte op basis van het 

wetgevingsinitiatief van het Parlement een 

onmisbare kans is voor de Unie om 

democratischer te worden; wijst erop dat 

duizenden Europeanen dit standpunt delen, 

zoals blijkt uit het Europees burgerinitiatief 

"Let me Vote", dat burgers in staat wil 

stellen in hun woonplaats te stemmen; 

prijst de Commissie voor het onderzoeken 

van de mogelijkheden voor EU-burgers in 

het buitenland die gebruik hebben gemaakt 

van hun recht van vrij verkeer om te 

stemmen bij de nationale verkiezingen in 

het land waar zij wonen; verzoekt de Raad 

genderevenwichtige lijsten waarop 

vrouwelijke en mannelijke kandidaten 

elkaar afwisselen op te nemen in de 

volgende herziening van de Europese 

kieswet; dringt er bij de Commissie op aan 

een concreet actieplan op te stellen voor de 

invoering van elektronisch stemmen met 

het oog op de verkiezingen van het 

Europees Parlement in 2019; 

 

Amendement  24 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. spreekt zijn overtuiging uit dat vrije 

media en toegang tot een verscheidenheid 

van stemmen in de maatschappij en in de 

media een onmisbaar onderdeel zijn van 

een gezonde democratie; onderstreept de 

noodzaak van een gedefinieerd EU-beleid 

om anti-Europese propaganda en valse 

12. spreekt zijn overtuiging uit dat vrije 

media en toegang tot een verscheidenheid 

van stemmen in de maatschappij en in de 

media een onmisbaar onderdeel zijn van 

een gezonde democratie en dat 

mediageletterdheid van cruciaal belang is 

en al op jonge leeftijd moet worden 
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informatie aan te pakken; stelt voor dat 

EU-instellingen van start gaan met de 

oprichting van een Europese 

televisiezender die in alle lidstaten 

uitzendt; 

ontwikkeld; onderstreept de noodzaak van 

een gedefinieerd EU-beleid om anti-

Europese propaganda en valse informatie 

aan te pakken; stelt voor dat EU-

instellingen van start gaan met de 

oprichting van een Europese 

televisiezender die in alle lidstaten 

uitzendt; 

 

Amendement  25 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten maatregelen ter bestrijding van 

discriminerende uitlatingen jegens 

vrouwen en van genderstereotypen te 

bevorderen; 

 

Amendement  26 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten adequate instrumenten voor 

gendermainstreaming te ontwikkelen, 

nauw samen te werken met lokale 

autoriteiten en gemeenschappen om 

schendingen te voorkomen en te 

onderzoeken en de nodige zorg en 

bijstand te verlenen aan vrouwen die het 

slachtoffer zijn geweest van seksueel 

misbruik, discriminatie en 

marginalisering op de arbeidsmarkt; 
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Amendement  27 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 ter (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 ter. pleit voor nauwere samenwerking 

tussen de lidstaten om de bescherming 

van slachtoffers van gendergerelateerd 

geweld te waarborgen en ervoor te zorgen 

dat het belang van het kind in acht wordt 

genomen in geval van 

grensoverschrijdende gezinsconflicten; 

 

Amendement  28 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 quater (nieuw) 

 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 quater. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten doeltreffende maatregelen te 

nemen om meer mogelijkheden te creëren 

voor vrouwen en meisjes om als student, 

docent of onderzoeker deel te nemen aan 

EU-programma's waarbij sprake is van 

grensoverschrijdende mobiliteit; 
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