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BEGRUNDELSE – RESUMÉ AF FORHOLDENE OG KONKLUSIONER

Indledning

I overensstemmelse med artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 20 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har enhver, der er statsborger i 
en medlemsstat, også unionsborgerskab. Unionsborgerskabet er et supplement til det nationale 
statsborgerskab uden at erstatte det og består af en kombination af rettigheder og pligter, der 
er knyttet til dem, som følger af statsborgerskab i en medlemsstat.

Europæisk medborgerskab har aldrig været i stand til fuldt ud at tage højde for den rolle, som 
de europæiske borgere spiller i forbindelse med andre aspekter af opbygningen af Europa, og 
det har meget begrænsede konkrete virkninger for gennemsnitsborgeren. 

Europæisk medborgerskab er en konstruktion, som ikke har noget modstykke andre steder i 
verden. Dets indførelse er et resultat af det europæiske projekt, men det er ubestrideligt, at det 
ikke har nået sit fulde potentiale. Denne betænkning om gennemførelsen af traktatens 
bestemmelser om unionsborgerskab har til formål at vurdere effektiviteten af de begreber, der 
findes i traktaterne. Formålet er også at fremsætte henstillinger til EU-institutionerne med 
henblik på at forbedre deres gennemførelse og deres omfang og effektivitet for at mindske 
kløften mellem den europæiske integrationsproces og det potentiale, som findes i europæisk 
medborgerskab.

Undersøgelsesaktiviteter

Som led i udarbejdelsen af betænkningen er der blevet gennemført følgende 
undersøgelsesaktiviteter:

- tekniske møder med Kommissionen, GD JUST, C3 – Unionsborgerskab og fri 
bevægelighed 

- analyse af den akademiske litteratur om fri bevægelighed, bekæmpelse af 
forskelsbehandling, statsløshed, erhvervelse af statsborgerskab og undersøgelser 
foretaget af Temaafdeling C om hindringer for retten til fri bevægelighed og ophold 
for EU-borgere og deres familier (september 2016) og af Europa-Parlamentets 
Forskningstjeneste om programmet Europa for Borgerne 2014-2020 (juli 2016) 

- analyse af rapporten fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder med titlen "Making 
EU citizens' rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and 
related rights" (august 2018)

- gennemgang af retspraksis vedrørende især fri bevægelighed og anvendelse af direktiv 
2004/38/EU, navnlig Zhu og Chen (C-200/02), Ruiz Zambrano (C-34/09), Rottmann 
(C-135/08), McCarthy (C-434/09), Dereci (C-256/11), O et al. (C-356/11 og C-
357/11) Iida (Iida, C-40/11), Alimanovic (C-67/14).

Tvetydig status for unionsborgerskabet

Selve begrebet "europæisk borger" indeholder visse tvetydigheder, selv om Lissabontraktaten 
definerer EU som en union af stater og borgere.
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En stor tvetydighed skyldes, at udøvelsen af en række af disse rettigheder hænger direkte 
sammen med det indre marked gennem traktatens bestemmelser om den frie bevægelighed og 
vedrører derfor kun mobile borgere: De omfatter valgrettigheder og forbud mod 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet. Et begrænset antal borgerrettigheder kan 
udøves af EU-borgere uafhængigt, f.eks. ved at støtte et europæisk borgerinitiativ (artikel 24 i 
TEUF), aktindsigt (artikel 11 i TEU) og ret til at indgive andragender, ret til at henvende sig 
til ombudsmanden og ret til at henvende sig til EU-institutionerne på et hvilket som helst 
officielt sprog (artikel 24) og i en vis udstrækning retten til konsulær beskyttelse (artikel 23 i 
TEUF). Udøvelsen heraf er endnu mere kompleks, idet unionsborgerskabet også indgår i et 
samspil med en række andre bestemmelser, navnlig EU's charter om grundlæggende 
rettigheder.

EU's retsinstanser har i høj grad bidraget til udviklingen af unionsborgerskabet under den 
forudsætning, at "unionsborgerskabets formål er at være den grundlæggende status, som 
tilkommer medlemsstaternes statsborgere"1. De gjorde dette ved for det første at præcisere 
antallet af begreber, som er fastsat i lovgivningen om fri bevægelighed, og som senere blev 
konsolideret i direktiv 2004/38/EU om unionsborgerskab. For det andet præciserede EU-
Domstolen gennem en gradvis proces forholdet mellem nationale foranstaltninger og 
unionsborgerskabet. Den udviklede navnlig sin retspraksis, ifølge hvilken artikel 20 i TEUF 
"er til hinder for nationale foranstaltninger, der har den virkning, at unionsborgere reelt 
fratages den effektive nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, som de er tildelt ved deres 
status som unionsborgere"2; 

Politiske rettigheder

Politisk set afspejler statsborgerskabets natur borgernes tilhørsforhold til et politisk samfund i 
forbindelse med centrale elementer såsom legitimitet af beslutningstagning og 
enkeltpersoners deltagelse i politiske tiltag. De politiske rettigheder har til formål at styrke 
borgernes aktive deltagelse i den politiske proces og bidrage til en sund forvaltning.

Artikel 15 i TEUF (aktindsigt), artikel 22 i TEUF (retten til at stemme ved europæiske og 
lokale valg i bopælsmedlemsstaten) og artikel 24 (retten til at indgive andragender) i TEUF er 
veletablerede og udgør kernen i de politiske rettigheder, som europæisk medborgerskab giver. 
Selv om den gennemsnitlige deltagelse i valget til Europa-Parlamentet i 2014 lå på 42,6 %, 
var de unge europæere (i alderen 18-24 år) den gruppe, der var mest tilbøjelig til at undlade at 
stemme. Ifølge den seneste Eurobarometerundersøgelse kendte kun 19 % af de adspurgte 
europæere datoen for det næste valg til Europa-Parlamentet. 31 % svarede forkert, og 50 % 
svarede "ved ikke". 

Med Lissabontraktatens ikrafttræden blev artikel 15, stk. 3, i TEUF retsgrundlaget for 
aktindsigt. Ifølge denne nye bestemmelse er offentlighedens ret til aktindsigt udvidet til at 
omfatte dokumenter fra alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, men der 
er stadig ingen udsigt til, at der vedtages en ny forordning om tilpasning af ordningen for 
aktindsigt i traktatens dokumenter. 

En af de grundlæggende rettigheder, der er fastsat i traktaterne, har været de bestemmelser om 
bekæmpelse af forskelsbehandling, der er blevet indført med hjemmel i artikel 19 i TEUF. 

1 Sag Grzelczyk (C-184/99).
2 Sag Ruiz Zambrano (C-34/09).
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Selv om der er blevet vedtaget flere sektordirektiver, er der desværre ikke opnået enighed 
siden 2008 om det horisontale direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling. 

I lyset af sagerne om misbrug af personoplysninger blev det også et offentligt anliggende at 
garantere valgets sikkerhed og integritet. Det er vigtigt at anerkende Kommissionens 
værdifulde bidrag til at øge sikkerheden i forbindelse med gennemførelsen af det kommende 
valg til Europa-Parlamentet1.

Det europæiske borgerinitiativ (artikel 24 i TEUF) er et centralt instrument for borgernes 
demokratiske deltagelse, som i øjeblikket er ved at blive revideret. Siden 2012 har kun fire 
initiativer været en succes: "Right2Water", "One of Us", "Stop Vivisection" og "Stop 
Glyphosate". Forordningen om det europæiske borgerinitiativ er i øjeblikket ved at blive 
revideret med det fælles mål at styrke EU-borgernes unikke ret til at tage aktiv del i EU's 
politiske liv. 

"Europa for Borgerne" er et EU-program, der har til formål at fremme europæisk 
medborgerskab ved at tilskynde til borgernes aktive deltagelse i EU's demokratiske liv. 
Kommissionen fremlagde i år et forslag til et opfølgningsprogram, nemlig programmet for 
rettigheder og værdier2.

Det er værd at bemærke, at disse programmer lægger stor vægt på uddannelse. Selv om EU 
har begrænsede beføjelser på dette område, er potentialet i EU-traktaterne, og navnlig i artikel 
165 i TEUF, sjældent blevet anvendt som retsgrundlag til at fremme den europæiske 
dimension af borgernes uddannelse. 

Vi er nødt til at minde os selv om, at borgere, der fuldt ud udøver deres demokratiske 
rettigheder i overensstemmelse med retsstatsprincippet, er borgere, som vil være knyttet til det 
demokrati, de er ved at opbygge, og at demokrati og retsstatsprincippet er Den Europæiske 
Unions værdier i henhold til artikel 2 i TEU. 

Fri bevægelighed

Fri bevægelighed og opholdsret (artikel 21 i TEU), forbuddet mod forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet (artikel 18 i TEU) og arbejdskraftens frie bevægelighed (artikel 45 i 
TEU) er formentlig de aspekter af europæisk medborgerskab, der er tættest på borgerne, 
eftersom der er tale om frihedsrettigheder, der kan nydes hver dag3 – også måske fordi der er 
tale om frihedsrettigheder, som i sagens natur er baseret på tillid, solidaritet og europæisk 
samhørighed.

Vi er dog nødt til at gøre opmærksom på, at fri bevægelighed kun opnås, når de europæiske 
borgere flytter (ifølge Eurostat lever mere end 16 millioner europæere i en anden 

1 Kommissionens henstilling af 12. september om valgsamarbejdsnetværk, gennemsigtighed online, beskyttelse 
mod cybersikkerhedshændelser og bekæmpelse af desinformationskampagner i forbindelse med valg til Europa-
Parlamentet.
2 COM(2018)0383.
3 "Europæiseringen" af hverdagen for en stor procentdel af de europæiske borgere er større, end vi har tendens til 
at forestille os. For eksempel kommunikerer mere end 50 % af europæerne regelmæssigt via telefon, internet, post 
eller e-mail med familie og/eller venner i udlandet, har besøgt mindst én anden medlemsstat inden for de seneste 
to år, ser tv på et fremmedsprog eller er bekendt med ét andet EU-land (se EUCROMSS, et undersøgelsesprojekt, 
der finansieres af EU).
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medlemsstat). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 
unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område (direktivet om borgernes rettigheder)1 blev udformet til at strømline 
udøvelsen af disse rettigheder og mindske administrative formaliteter. Der er imidlertid 
konsekvent blevet fremhævet mangler i dets gennemførelse i undersøgelser og rapporter fra 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og andre EU-organer og -agenturer2. Researchen viste, at 
en række medlemsstater har betydelige vanskeligheder med at identificere den retspraksis, der 
er relevant for de nationale myndigheders og de nationale domstoles praksis. Der er også 
blevet rapporteret om forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, som ikke er direkte 
relateret til unionsborgerskabsdirektivet, men som er relevant for udøvelsen af den frie 
bevægelighed i tilfælde, der vedrører adgang til beskæftigelse og forskellige tjenester (leje, 
bankvæsen, uddannelse) samt med hensyn til beskatning. Endelig er det fortsat problematisk 
at lette retten til indrejse og ophold for familiemedlemmer til EU-borgere, der er 
tredjelandsstatsborgere, i en række medlemsstater – de nægtes ofte adgang til fremskyndede 
procedurer for udstedelse af visa og udsættes for overdrevne administrative krav ved 
grænserne. 

Fri bevægelighed er et af de vigtigste spørgsmål i forbindelse med forhandlingerne om 
brexitprocessen. Unionsborgerskabsstatus for mere end 4,5 millioner mennesker (3,5 
millioner europæere, der bor i Det Forenede Kongerige, og mere end en million britiske 
borgere, der bor i andre medlemsstater) er stadig ikke afgjort. 

Rettigheder i udlandet

Retten til konsulær beskyttelse, der er sikret i henhold til artikel 23 i TEU, skyldes den 
omstændighed, at ikke alle medlemsstater opretholder ambassader eller konsulære 
repræsentationer i alle lande verden over (mens 14 tredjelande kun har en enkelt ambassade i 
en EU-medlemsstat).

Bevidstheden om – og udøvelsen af – disse rettigheder er fortsat begrænset, og det er derfor 
berettiget at foretage en vurdering af gennemførelsen af disse. Det er værd at overveje, 
hvordan EU-delegationernes rolle kan styrkes yderligere, navnlig i betragtning af at direktiv 
2016/679 giver mulighed for fleksibilitet med hensyn til arbejdsdelingen mellem dem og 
medlemsstaternes repræsentationer. 

Kendskab til og udøvelse af unionsborgerskabsrettigheder

Kendskab til og forståelse af de rettigheder, der følger af unionsborgerskabet, synes at være et 
af de horisontale problemer, der præger alle de aspekter af medborgerskab, der er gennemgået 
ovenfor. De seneste Eurobarometer3-undersøgelser om unionsborgerskab viste, at kun 54 % af 
respondenterne har et vist kendskab til deres rettigheder som unionsborgere, mens 45 % ikke 
gør, og 67 % af respondenterne vil gerne vide mere om dem. Både bedre og mere præcise 
oplysninger om disse rettigheder og en klar og ajourført fortolkning af, hvordan de kan 
udøves, er af afgørende betydning for, at unionsborgerskabet bliver en succes.

1 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
2 Se eksempelvis det seneste bidrag fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, som har titlen "Making EU 
citizens' rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related rights" (2018).
3 Eurobarometer-rapport fra foråret 89/2018 om unionsborgerskab.
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Potentiale i artikel 25 i TEUF

Der opfordres dog til, at unionsborgerskab nu skal operere i en ny og kompleks dimension, 
som ikke udtrykkeligt er fastsat i traktaterne – som medunderskriver af den europæiske 
arkitektur. Artikel 25 i TEUF rummer et unikt potentiale til at afspejle de nye dimensioner af 
den fremtidige udvikling af EU-borgernes rettigheder. I henhold til den procedure, der er 
fastlagt for at udvide og styrke disse rettigheder, ligger denne ambition formentlig hos 
medlemsstaterne og hos Kommissionen. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab
(2018/2111(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 21 og 23 i traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og til artikel 8, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 45, 46, 47, 48, 153 og 
165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til artikel 10 og 11 i TEU og til erklæringen i artikel 10, stk. 3, om at 
"enhver borger har ret til at deltage i Unionens demokratiske liv",

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

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til den flerårige finansielle ramme 2020-2027,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 
30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 
om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse 
af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 
75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF2,

– der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af 
programmet "Europa for Borgerne"3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 
2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 
2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til 
mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af 
forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/20135,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 
2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer6,

1 EUT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
2 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
3 EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3.
4 EUT L 141 af 27.5.2011, s. 1.
5 EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1.
6 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 
2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer1 og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde 
ved hjælp af informationssystemet for det indre marked2,

– der henviser til forslag til Rådets direktiv om oprettelse af et EU-nødpas og om 
ophævelse af afgørelse 96/409/FUSP (COM (2018)0358),

– der henviser til Rådets direktiv (EU) 2015/637 af 20. april 2015 om koordinations- og 
samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede 
unionsborgere i tredjelande og om ophævelse af afgørelse 95/553/EF,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier (COM(2018)0383),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om retningslinjer for en 
bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område 
(COM(2009)0313),

– der henviser til Kommissionens rapport af 24. januar 2017 med titlen "Styrkelse af 
borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer – 2017-rapport om 
unionsborgerskab" (COM(2017)0030),

– der henviser til Kommissionens henstilling af 12. september 2018 om 
valgsamarbejdsnet, gennemsigtighed online, beskyttelse mod cybersikkerhedshændelser 
og bekæmpelse af desinformationskampagner i forbindelse med valg til Europa-
Parlamentet (C(2018)5949),

– der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 om forbedring af Den Europæiske 
Unions funktionsmåde på grundlag af Lissabontraktatens potentiale3,

– der henviser til sin beslutning af 28. oktober 2015 om det europæiske borgerinitiativ4 og 
til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske 
borgerinitiativ (COM(2017)0482),

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2014 om EU-borgerskab til salg5,

– der henviser til sin beslutning af 12. april 2016 om EU-undervisning i skolen6,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 2. marts 2017 om gennemførelse af 
Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet 
"Europa for Borgerne" for perioden 2014-20207,

1 EUT L 354 af 28.12.2013, s. 132.
2 EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1.
3 EUT C 252 af 18.7.2018, s. 215.
4 EUT C 355 af 20.10.2017, s. 17.
5 EUT C 482 af 23.12.2016, s. 117.
6 EUT C 58 af 15.2.2018, s. 57.
7 EUT C 263 af 25.7.2018, s. 28.
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– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2017 om hindringer for EU-borgeres ret til at 
flytte og arbejde frit på det indre marked1,

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 31. januar 2013 om styrkelse af 
unionsborgerskabet: fremme af EU-borgernes valgrettigheder,

– der henviser til de undersøgelser, som Parlamentets Temaafdeling C offentliggjorde i 
2016, med titlen "Hindringer for retten til fri bevægelighed og ophold for EU-borgere 
og deres familier",

– der henviser til rapporten fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder med titlen 
"Making EU citizens' rights a reality: national courts enforcing freedom of movement 
and related rights",

– der henviser til resultaterne fra Eurobarometer 89/2018,

– der henviser til sin beslutning af 7. februar 2018 om Europa-Parlamentets 
sammensætning2,

– der henviser til sin henstilling af 4. juli 2018 om udkast til Rådets afgørelse om ændring 
af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet knyttet til 
Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976 ("valgloven")3,

– der henviser til sin afgørelse af 7. februar 2018 om revision af rammeaftalen om 
forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen4,

– der henviser til sin beslutning af 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-
2027 og egne indtægter5,

– der henviser til sin beslutning af 14. november 2018 om den flerårige finansielle ramme 
2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale6,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. september 2018 til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget med titlen "Sikring af frie og retfærdige valg til Europa-Parlamentet" 
(COM(2018)0637),

– der henviser til forretningsordenens artikel 52 og til artikel 1, stk. 1, litra e), og bilag 3 
til afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for 
tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser 
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget 
for Andragender (A8-0041/2019),

1 EUT C 263 af 25.7.2018, s. 98.
2 EUT C 463 af 21.12.2018, s. 83.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0282.
4 EUT C 463 af 21.12.2018, s. 89.
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0226.
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0449.
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A. der henviser til, at unionsborgerskabet og de dermed forbundne rettigheder, som 
oprindeligt blev indført i 1992 ved Maastricht-traktaten og yderligere styrket gennem 
Lissabon-traktaten, som trådte i kraft i december 2009, men som kun er blevet delvist 
gennemført;

B. der henviser til, at de rettigheder, værdier og principper, som Unionen bygger på, og 
som er fremhævet i artikel 2 og 6 i TEU, sætter borgerne helt i centrum for det 
europæiske projekt; der henviser til, at debatten om Europas fremtid derfor også 
indebærer en overvejelse om styrken af vores fælles identitet;

C. der henviser til, at principperne om EU-institutionernes gennemsigtighed, integritet og 
ansvarlighed og om beslutningsprocesserne, der følger af artikel 10 og 11 i TEU samt 
artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, er 
væsentlige elementer i begrebet unionsborgerskab og er nødvendige for at opbygge og 
styrke troværdigheden af og tilliden til Unionen som helhed; der henviser til, at 
anvendelsen af ad hoc-baserede og mellemstatslige ordninger og instrumenter på flere 
EU-politikområder, samt af uformelle besluttende organer, der omgår og 
afinstitutionaliserer den almindelige lovgivningsprocedure, risikerer at underminere 
disse principper i alvorlig grad;

D. der henviser til, at EU har haft problemer med at håndtere talrige kriser med store 
socioøkonomiske konsekvenser, som har ført til fremkomsten af populistiske og 
nationalistiske ideologier baseret på eksklusive identiteter og racistiske kriterier, der er i 
modstrid med europæiske værdier;

E. der henviser til, at den utilfredsstillende håndtering af de forskellige kriser har øget 
borgernes skuffelse over nogle af resultaterne af det europæiske integrationsprojekt; der 
henviser til, at det er afgørende at sikre, at unionsborgerskabet betragtes som et værdsat 
privilegium blandt borgerne, bl.a. ved at genoprette tilliden til EU-projektet og 
prioritere fremme af alle borgerrettigheder, herunder borgerlige, politiske og sociale 
rettigheder, forbedring af kvaliteten af demokratiet inden for Unionen, den praktiske 
udøvelse af grundlæggende rettigheder og friheder og muligheden for, at alle borgere 
kan deltage i Unionens demokratiske liv, samtidig med at der sikres en større 
inddragelse af civilsamfundet i beslutnings- og gennemførelsesprocesserne;

F. der henviser til, at den nuværende revision af det europæiske borgerinitiativ har til 
formål at forbedre dets effektivitet og styrke deltagelsesdemokrati og aktivt 
medborgerskab;

G. der henviser til, at adgangen til unionsborgerskab sker gennem besiddelse af 
statsborgerskab i en medlemsstat, hvor vilkårene er fastlagt i national lovgivning; der 
samtidig henviser til, at de rettigheder og pligter, som følger af unionsborgerskabet, er 
fastsat i EU-retten og ikke afhænger af medlemsstater og derfor ikke kan begrænses 
urimeligt af disse;

H. der påpeger, at medlemsstaterne i forbindelse med adgang til statsborgerskab bør være 
underlagt EU-rettens principper såsom princippet om proportionalitet, retssikkerhed og 
ikkeforskelsbehandling, der er udførligt defineret i Den Europæiske Unions Domstols 
retspraksis;
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I. der henviser til, at udsigten til brexit har fremhævet vigtigheden af unionsborgernes 
rettigheder, navnlig blandt unge europæere, og deres rolle i tilværelsen for millioner af 
EU-borgere, og har desuden øget bevidstheden i EU om det potentielle tab af sådanne 
rettigheder på begge sider;

J. der henviser til, at den gennemsnitlige valgdeltagelse ved valget til Europa-Parlamentet 
i 2014 var 42,6 %; der henviser til, at ifølge den seneste Eurobarometerundersøgelse, 
som blev offentliggjort i maj 2018, kendte kun 19 % af de adspurgte europæere datoen 
for det næste valg til Europa-Parlamentet;

K. der henviser til, at EU-borgerne næsten ikke har kendskab til Europe Direct-kontorerne 
på trods af, at de først og fremmest har til opgave at stille oplysninger til rådighed;

L. der henviser til, at der findes over 400 Europe Direct-informationscentre i hele EU, som 
hjælper Kommissionen med at formidle information om Den Europæiske Unions 
politikker, der er af direkte interesse for borgerne, med det formål at engagere borgerne 
på lokalt og regionalt plan;

M. der henviser til, at begrebet unionsborgerskab definerer forholdet mellem borgere med 
et politisk fællesskab, herunder deres rettigheder, pligter og ansvar; der henviser til, at 
artikel 20 i TEFU giver unionsborgerne valgret og valgbarhed ved valg til Europa-
Parlamentet og ved kommunale valg i den medlemsstat, hvor de har bopæl, på samme 
betingelser som statsborgere i denne stat;

N. der henviser til, at de europæiske borgere er direkte repræsenteret i Europa-Parlamentet, 
og at alle borgere skal have lige stor opmærksomhed fra EU-institutionerne; der 
henviser til, at artikel 8 i TEUF knæsætter princippet om integrering af 
ligestillingsaspektet med erklæringen om, at Unionen "i alle sine aktiviteter tilstræber at 
fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder";

O. der henviser til, at Den Europæiske Unions Domstol (CJEU) i en række sager har 
fastslået, at de rettigheder, der følger af unionsborgerskabet, også kan påberåbes af en 
medlemsstats statsborgere over for den samme stat1;

P. der henviser til, at flere medlemsstater tilbyder såkaldte "gyldne visumprogrammer" og 
investorordninger som et middel til at opnå statsborgerskab;

Q. der henviser til, at fri bevægelighed giver EU-borgere mulighed for at rejse, studere, 
arbejde og bo i andre EU-lande; der henviser til, at mere end 16 millioner europæere har 
ret til at bosætte sig i et andet EU-land;

R. der henviser til, at retten til fri bevægelighed er et centralt element i unionsborgerskabet 
og supplerer de øvrige friheder i EU's indre marked; der henviser til, at unge europæere 
især værdsætter fri bevægelighed, der anses for at være EU's mest positive resultat 

1 Eksempelvis Domstolens dom af 8. marts 2011, Gerardo Ruiz Zambrano mod Office national de l'emploi 
(ONEM), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124, Domstolens dom af 2. marts 2010, Janko Rottman mod Freistaat 
Bayern, C-135/08, ECLI:EU:C:2010:104, Domstolens dom af 5. maj 2011, Shirley McCarthy mod Secretary of 
State for the Home Department, C-434/09, ECLI:EU:C:2011:277, og Domstolens dom af 15. november 2011, 
Murat Dereci m.fl. mod Bundesministerium für Inneres, C-256/11, ECLI:EU:C:2011:734.



RR\1175327DA.docx 13/40 PE631.784v02-00

DA

næstefter sikring af fred i Europa;

S. der henviser til, at man i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2004/38 er stødt på 
praktiske vanskeligheder, og at europæerne stadig kan finde det vanskeligt at flytte til 
eller bo i en anden medlemsstat på grund af forskelsbehandling som følge af krav om 
statsborgerskab, indrejse og ophold; der henviser til, at der er en omfattende retspraksis 
fra Domstolens side, der har til formål at præcisere centrale begreber for mobile EU-
borgere;

T. der henviser til, at retten til konsulær beskyttelse er garanteret i henhold til artikel 20 og 
23 i TEUF, og at EU-borgere derfor – på et tredjelands område, hvor den medlemsstat, 
hvori de er statsborgere, ikke er repræsenteret – har ret til beskyttelse fra enhver anden 
medlemsstat på samme vilkår som statsborgere i den pågældende stat; der henviser til, 
at katastrofer, naturkatastrofer eller hændelser såsom terrorangreb kan påvirke 
europæiske borgere, som er fra en medlemsstat uden repræsentation i det pågældende 
tredjeland;

U. der henviser til, at Kommissionen i rapporten om unionsborgerskab 2017 har givet 
udtryk for sin tilslutning til at organisere en EU-dækkende informations- og 
bevidstgørelseskampagne om unionsborgerskab for at give borgerne et bedre kendskab 
til deres rettigheder; der henviser til, at dette ansvar for at holde EU's borgere bedre 
orienteret om deres rettigheder og pligter skal deles af medlemsstaterne og 
civilsamfundet;

V. der henviser til, at et stigende antal mennesker siden 2012 ifølge Kommissionens 2017-
rapport om unionsborgerskabet har oplevet en eller anden form for forskelsbehandling;

W. der henviser til, at oprettelsen af Schengenområdet og integrationen af 
Schengenreglerne i EU-retten i høj grad har styrket den frie bevægelighed inden for EU 
og er en af de største bedrifter i den europæiske integrationsproces;

X. der henviser til, at indførelsen af unionsborgerskabet er et resultat af det europæiske 
projekt, som endnu ikke har udnyttet sit fulde potentiale; understreger, at det er en 
enestående konstruktion, som ikke ses noget andet sted i verden;

1. mener, at ikke alle bestemmelserne om unionsborgerskab er blevet gennemført, så de 
kan opfylde deres fulde potentiale, selv om dette ville gøre det muligt at konsolidere en 
europæisk identitet; fremhæver, at oprettelsen af unionsborgerskabet har bevist, at en 
form for borgerskab, som ikke udspringer af nationalitet, kan eksistere, og at det danner 
grundlag for et politisk område, hvoraf der udspringer rettigheder og forpligtelser, som 
er fastsat i EU's lovgivning og ikke statens; opfordrer EU-institutionerne til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at forbedre gennemførelsen af, anvendelsesområdet for 
og effektiviteten af traktatens bestemmelser om statsborgerskab og af de tilsvarende 
bestemmelser, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder; påpeger, at de europæiske borgere ikke fuldt ud er bevidste om deres 
rettigheder, der følger af unionsborgerskabet;

2. minder om, at unionsborgerskab er et supplement til statsborgerskab i en medlemsstat; 
understreger, at unionsborgerskabet gør det muligt at supplere borgernes mange 
identiteter, og at ekskluderende nationalisme og populistiske ideologier undergraver 



PE631.784v02-00 14/40 RR\1175327DA.docx

DA

denne kapacitet; er af den opfattelse, at udøvelse af aktivt medborgerskab og 
tilskyndelse til aktivt medborgerskab er afgørende for at styrke følelsen af at tilhøre et 
politisk projekt med henblik på at fremme udviklingen af en fælles følelse af europæisk 
identitet, gensidig forståelse, interkulturel dialog og tværnationalt samarbejde og for at 
opbygge åbne, inklusive, sammenhængende og modstandsdygtige samfund;

3. mener, at EU's institutioners, organers, kontorers og agenturers fulde gennemførelse af 
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den aktive indsats for 
at fremme de rettigheder og principper, der er nedfældet i chartret, er en nødvendig 
faktor for at sikre effektiv involvering af borgerne i EU's demokratiske proces og for at 
konkretisere bestemmelserne i artikel 20 i TEUF;

4. understreger, at den samling af rettigheder og forpligtelser, der udspringer af 
unionsborgerskabet, ikke kan begrænses uberettiget; opfordrer i denne forbindelse 
indtrængende medlemsstaterne til at gøre brug af deres beføjelser til at tildele 
statsborgerskab i en ånd præget af loyalt samarbejde, herunder i sager om børn af EU-
borgere, der har problemer med at opfylde kriterierne for statsborgerskab i henhold til 
nationale regler; understreger, at en vellykket udøvelse af borgerskabsrettigheder 
forudsætter, at alle rettigheder og friheder, der er nedfældet i chartret om 
grundlæggende rettigheder, beskyttes og fremmes, herunder for personer med handicap, 
som bør kunne udøve deres grundlæggende rettigheder på samme måde som alle andre 
borgere, og at integrering af ligestillingsaspektet gennemføres med henblik på at sikre, 
at kvinder fuldt ud kan udøve de rettigheder, der er knyttet til unionsborgerskabet;

5. minder om, at unionsborgerskabet også har vidtrækkende konsekvenser og tillægger 
rettigheder inden for demokratisk deltagelse som afledt af artikel 10 og 11 i TEU; 
understreger, at for at kunne udøve retten til at deltage i Unionens demokratiske liv bør 
beslutninger træffes i åbenhed og så tæt på borgeren som muligt, og at den derfor er 
grundlæggende for at tilvejebringe relevante garantier for gennemsigtighed i 
beslutningsprocessen og for at bekæmpe korruption;

6. beklager, at nogle medlemsstater for tiden står uden for dele af traktaterne, hvilket 
underminerer og skaber de facto-forskelle i borgernes rettigheder, som skulle være lige i 
henhold til traktaterne;

7. bemærker, at programmet Erasmus+, programmet for rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab og programmet "Europa for Borgerne" giver EU-borgerne, og især de 
unge, store fordele ved at øge deres bevidsthed om deres status som EU-borgere og øge 
deres kendskab til de rettigheder, der følger af denne status og dets underliggende 
værdier; er af den opfattelse, at europæiske frivillige programmer såsom den 
europæiske volontørtjeneste og det europæiske solidaritetskorps også er en integrerende 
del af opbygningen af unionsborgerskabet; understreger den afgørende betydning af 
sådanne programmer, navnlig blandt unge, og opfordrer til, at disse programmer styrkes 
finansielt;

Politiske rettigheder

8. er bekymret over tendensen til, at valgdeltagelsen falder ved både nationale valg og valg 
til Europa-Parlamentet, især blandt unge; er overbevist om, at styrkelsen af det 
offentlige rum i EU og fuld indførelse af europæisk medborgerskab har potentiale til at 
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bidrage til at vende dette fald ved at øge borgernes følelse af at tilhøre et europæisk 
samfund og fremme repræsentativt demokrati;

9. minder om, at tværnationale lister har potentiale til at styrke det offentlige rum i EU 
inden for rammerne af valg til Europa-Parlamentet ved at fremme en debat i hele EU 
baseret på EU-relaterede politikker i stedet for at udforme valgkampagnen på basis af 
national emner;

10. anerkender Kommissionens indsats for at promovere programmer, der fremmer 
europæisk medborgerskab og øger borgernes bevidsthed om deres politiske rettigheder; 
bemærker imidlertid de begrænsede fremskridt, der er gjort med hensyn til 
gennemførelsen af artikel 165 i TEUF som retsgrundlag for at fremme den europæiske 
dimension i borgernes uddannelse; anser det for afgørende at fremme borgernes 
deltagelse i EU's demokratiske liv og mener, at udviklingen af europæiske læseplaner i 
uddannelsessystemerne bør være en prioritet for fortsat at bygge videre på 
unionsborgerskabets potentiale;

11. beklager endnu en gang, at nogle EU-borgere mister deres stemmeret i den 
medlemsstat, hvor de er statsborgere, og ikke kan deltage i nationale parlamentsvalg i 
deres bopælsmedlemsstat; understreger, at tab af valgrettigheder, der skyldes ophold i 
en anden medlemsstat, kan afholde borgere fra at flytte til en anden medlemsstat og 
derfor kan udgøre en potentiel overtrædelse af artikel 18 i TEUF;

12. mener, at det i et system med repræsentativt demokrati er nødvendigt at sikre, at EU's 
institutioner fungerer rigtigt for at beskytte alle politiske rettigheder for unionsborgerne; 
understreger vigtigheden af, at der er adgang til information om unionsborgerskab og de 
opnåede rettigheder derved på alle Unionens officielt sprog for at styrke begrebet 
europæisk medborgerskab; beklager, at efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse er artikel 
15, stk. 3, i TEUF, som blev retsgrundlaget for aktindsigt, og som udvider reglerne om 
adgang til alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, endnu ikke fuldt 
gennemført; mener, at udviklingen med hensyn til vedtagelsen af den nye forordning 
konsekvent er blevet besværliggjort af medlemsstaterne;

Fri bevægelighed

13. glæder sig over de fordele, som fri bevægelighed medfører for EU-borgerne og 
medlemsstaternes økonomier; påpeger, at de rettigheder, der følger af direktiv 
2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område, ikke altid er kendt og respekteret, hvilket 
medfører hindringer for unionsborgernes og deres familiers frie bevægelighed og 
ophold samt til forskelsbehandling af dem; minder om medlemsstaternes forpligtelse til 
at beskytte rettighederne til fri bevægelighed, bl.a. familiesammenføring, for ægtefæller 
af samme køn;

14. er bekymret over, at nationale domstoles fortolkning af visse bestemmelser og 
betingelser i direktiv 2004/38/EF ikke alene varierer på tværs af medlemsstaterne, men 
undertiden også inden for den samme jurisdiktion; noterer sig med bekymring, at 
nationale myndigheder ikke altid er helt klar over de rettigheder og forpligtelser, som er 
fastsat i henhold til direktiv 2004/38/EF;
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15. understreger problemet med manglen på information eller tilvejebringelsen af forkert 
eller forvirrende information om visumkrav for familiemedlemmer eller om 
opholdsrettigheder; insisterer på, at medlemsstaterne bør sikre, at unødvendige barrierer 
fjernes for indrejse-/opholdsret, især for tredjelandsstatsborgere, som er 
familiemedlemmer til unionsborgere;

16. er foruroliget over de vanskeligheder, som borgere oplever i forbindelse med at få 
anerkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer i Europa; mener, at direktivet om 
erhvervsmæssige kvalifikationer og den europæiske referenceramme for kvalifikationer 
har bidraget til at lette anerkendelsen blandt medlemsstaterne; mener også, at 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er afgørende for at sikre en højere grad 
af mobilitet for både studerende og fagfolk; opfordrer Kommissionen til at fortsætte 
tendensen med at fremme anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer så meget 
som muligt;

17. er stærkt bekymret over resultaterne af den research, der er udført af Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, som har konstateret, at der finder 
forskelsbehandling sted, når det kommer til at finde beskæftigelse, få adgang til 
forskellige tjenester såsom leje af en bil eller en lejlighed eller til visse banktjenester 
samt på uddannelses- og beskatningsområdet; understreger, at forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet kan skabe hindringer for unionsborgeres frie bevægelighed; 
opfordrer EU og medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på at overvåge 
sådanne tilfælde af forskelsbehandling og træffe afgørende foranstaltninger for at 
forhindre dette;

18. understreger den rolle, som mobilitet spiller for unges personlige udvikling ved at styrke 
erhvervelsen af viden og kulturelle udvekslinger og derved forbedre forståelsen af aktivt 
medborgerskab, og hvordan det praktiseres; tilskynder medlemsstaterne til at støtte EU-
programmerne til fremme af mobilitet;

19. anerkender betydningen af kultur, kunst og videnskab som integrerende aspekter af et 
aktivt unionsborgerskab; understreger deres rolle i styrkelsen af borgernes fælles 
tilhørsforhold til Unionen, styrkelse af den gensidige forståelse og fremme af 
interkulturel dialog;

Konsulær beskyttelse

20. bemærker, at næsten syv millioner EU-borgere i øjeblikket bor i lande uden for EU, og 
at dette tal forventes at stige til mindst 10 mio. i 2020;

21. mener, at retten til konsulær beskyttelse er til gavn for alle EU-borgere, og minder om, 
at direktiv 2015/637 af 20. april 2015 om konsulær beskyttelse1 fortolker konsulær 
beskyttelse i videst muligt omfang, dvs. som enhver form for konsulær beskyttelse; 
understreger, at bevidstheden om disse rettigheder fortsat er begrænset;

22. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en vurdering af gennemførelsen af direktiv 
(EU) 2015/637 og til at indlede overtrædelsesprocedurer, hvor det er relevant; opfordrer 
medlemsstaterne til at udvikle nødprotokoller, hvor ikkerepræsenterede borgere tages i 

1 EUT L 106 af 24.4.2015, s. 1.
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betragtning, med henblik på at forbedre kommunikationen i nødsituationer i samarbejde 
med andre medlemsstaters repræsentationer og EU-delegationer; minder om sit 
mangeårige krav om en styrkelse af EU-delegationernes rolle i tredjelande og 
fremhæver merværdien fra EU's diplomatiske netværk på stedet;

Andragender til Europa-Parlamentet og klager til Den Europæiske Ombudsmand

23. understreger betydningen af retten til at indgive andragender som fastlagt i henholdsvis 
artikel 227 i TEUF og artikel 44 i chartret om grundlæggende rettigheder og retten til at 
klage til Unionens Ombudsmand som nedfældet i artikel 228 i TEUF og artikel 43 i 
chartret om grundlæggende rettigheder; roser Ombudsmandens arbejde med hensyn til 
at bekæmpe fejl eller forsømmelser i EU's institutioner, organer og agenturer, navnlig 
for så vidt angår gennemsigtighed; understreger vigtigheden af gennemsigtighed med 
henblik på at opnå en demokratisk funktionsmåde og deltagelse i Unionen, der skaber 
tillid blandt dens borgere; støtter i denne henseende henstillingerne fra Den Europæiske 
Ombudsmand i hendes nylige særberetning om gennemsigtighed i Rådets 
lovgivningsmæssige proces;

Henstillinger

24. henstiller, at Kommissionen udøver sine beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF til at 
anmode Domstolen om at træffe afgørelse om, hvorvidt fratagelse af stemmerettigheder 
på grund af bopæl i en anden EU-medlemsstat bør betragtes som en krænkelse af retten 
til fri bevægelighed og opholdsretten; opfordrer atter medlemsstaterne til at gennemføre 
Venedigkommissionens kodeks for god praksis i forbindelse med valgspørgsmål, 
herunder ophævelsen af fratagelse af valgretten for udstationerede ved valg til nationale 
parlamenter;

25. foreslår, at Kommissionen gennem den procedure, der er fastlagt i artikel 25 i TEUF, 
udvider de rettigheder, der er anført i artikel 20, stk. 2, i TEUF, for at give EU-borgerne 
mulighed for at vælge, om de vil stemme i den medlemsstat, hvor de er statsborgere 
eller har bopæl, og at dette udvides til at omfatte alle valg i overensstemmelse med de 
forfatningsmæssige muligheder i de enkelte medlemsstater;

26. opfordrer medlemsstaterne til at indføre e-demokratiske værktøjer på lokalt og nationalt 
plan og til at integrere dem på rette vis i den politiske proces for at fremme både 
borgeres og indbyggeres demokratiske deltagelse;

27. er af den opfattelse, at revisionen af de retlige rammer for det europæiske borgerinitiativ 
giver mulighed for at øge borgernes deltagelse i EU's politiske beslutningsproces ved at 
gøre instrumentet mindre bureaukratisk og mere tilgængeligt;

28. opfordrer Kommissionen til at udvikle mere robuste praksisser for så vidt angår den 
politiske og juridiske opfølgning af europæiske borgerinitiativer;

29. insisterer på, at der skal investeres flere ressourcer i etableringen af yderligere 
programmer og initiativer, der har til formål at fremme et offentligt rum i EU, hvor 
udøvelsen af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, social velfærd og 
opnåelsen af europæiske værdier bliver modellen for en borgeridentitet; glæder sig over 
programmet for rettigheder og værdier som et vigtigt eksempel på Unionens aktive 
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støtte af dens værdier og rettigheder som følge af unionsborgerskab og som nedfældet i 
traktaterne, herunder ved at støtte civilsamfundsorganisationer, der fremmer og 
beskytter disse rettigheder og værdier; understreger vigtigheden af at bevare det 
nuværende budget til programmet for rettigheder og værdier; modsætter sig kraftigt 
nedskæringer i den nye flerårige finansielle ramme for 2021-2027 som foreslået af 
Kommissionen;

30. opfordrer kraftigt EU's politiske partier og deres partimedlemmer til at sikre 
kønsmæssig balance i repræsentationen af kandidater ved hjælp af kvotelister eller 
andre tilsvarende metoder;

31. foreslår, at synligheden af Europe Directs kontorer højnes markant; understreger, at 
disse kontorer bør fungere som formidlere, der samarbejder med medlemsstaternes 
offentlige myndigheder og civilsamfundet (herunder fagforeninger, 
erhvervsorganisationer og offentlige og private organer) for aktivt at informere de 
europæiske borgere om deres rettigheder og forpligtelser og for at fremme borgernes 
deltagelse på lokalt plan i Den Europæiske Unions demokratiske liv; opfordrer 
medlemsstater og enheder på regionalt og lokalt plan til aktivt at samarbejde med disse 
kontorer; understreger, at disse kontorer bør skabe synergi med programmer som f.eks. 
Europa for Borgerne; anmoder Kommissionen om at sikre, at disse kontorer 
centraliserer den relevante information, der sætter EU-borgere i stand til at udøve deres 
rettigheder, og om at gøre det lettere at udøve EU-borgerskabsrettigheder; mener, at 
Solvit-tjenesten bør strømlines yderligere, så den fungerer mere effektivt med hensyn til 
at beskytte EU-borgernes rettigheder, inden de benytter sig af retsmidler eller 
administrative midler;

32. opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at fremsætte et forslag, der styrker både 
Europe Direct-kontorernes rolle og udøvelsen af unionsborgerskabet med udgangspunkt 
i de rettigheder, der tilkommer arbejdstagere i forbindelse med anvendelsen af direktiv 
2014/54, herunder EU-borgernes ret til beskyttelse mod forskelsbehandling, udøvelse af 
deres stemmeret i henhold til artikel 22 i TEUF og retten til fri bevægelighed i henhold 
til artikel 21 i TEUF og direktiv 2004/38 EU og retten til fri bevægelighed for 
medlemmerne af deres familier;

33. opfordrer Kommissionen til at gribe ind systematisk over for medlemsstaternes 
overtrædelser af direktiv 2004/38/EF og anmoder om en revideret EU-vejledning for 
anvendelse og fortolkning af lovgivning, der påvirker EU-borgere, med henblik på at 
medtage den seneste udvikling fra EU-Domstolen og dermed sikre, at EU-retten er fuldt 
ud effektiv;

34. opfordrer til konsekvent gennemførelse af integrering af ligestillingsaspektet i alle EU-
aktiviteter, navnlig ved vedtagelse af lovgivning eller gennemførelse af politik, der er 
forbundet med unionsborgerskab;

35. minder om, at Parlamentet siden 2014 og ved flere lejligheder har givet udtryk for 
bekymring over, at enhver national ordning, der indebærer direkte eller indirekte salg af 
unionsborgerskab, undergraver selve begrebet europæisk medborgerskab; anmoder 
Kommissionen om at overvåge sådanne ordninger og udarbejde en rapport om nationale 
ordninger for tildeling af unionsborgerskab til investorer, således som det er omhandlet i 
rapporten om unionsborgerskab fra 2017;
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36.  beklager, at Kommissionen i sin 2017-rapport om unionsborgerskab overhovedet ikke 
nævner Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, retten til at 
indgive andragender, retten til at klage til Den Europæiske Ombudsmand, retten til 
aktindsigt eller retten til at støtte et europæisk borgerinitiativ; opfordrer Kommissionen 
til at rette hele sin opmærksomhed mod bestemmelserne i chartret og rette op på disse 
mangler i den næste evaluering;

37. understreger, at et stigende antal EU-borgere har været udsat for terrorangreb i et land, 
som ikke er deres hjemland, og opfordrer derfor kraftigt til, at der etableres protokoller i 
medlemsstaterne for at hjælpe EU-borgere fra andre medlemsstater i tilfælde af et 
terrorangreb i henhold til direktiv (EU) 2017/541 om bekæmpelse af terrorisme;

38. foreslår medlemsstaterne, at de gør den 9. maj til europæisk helligdag med henblik på at 
styrke en europæisk følelse af samhørighed og skabe plads til samfundsbevægelser og 
aktiviteter;

39. gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremsætte et forslag til gennemførelse 
af Parlamentets henstillinger om en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder;

40.  er overbevist om, at princippet om ikkediskrimination er en hjørnesten i 
unionsborgerskabet og både et generelt princip og en grundlæggende værdi i EU-retten i 
henhold til artikel 2 i TEU; opfordrer indtrængende Rådet til at afslutte 
vedtagelsesprocessen for EU's horisontale direktiv om ikkeforskelsbehandling med 
henblik på at sikre yderligere grundlæggende rettigheder i Unionen gennem vedtagelse 
af konkret EU-lovgivning, hvilket til fulde ville gennemføre artikel 18 og 19 i TEUF i 
en horisontal tilgang; beklager, at direktivet om bekæmpelse af forskelsbehandling 
stadig er blokeret af Rådet, ti år efter offentliggørelsen af Kommissionens forslag;

41. minder om forpligtelsen i traktaterne til at tiltræde den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK); 
opfordrer Kommissionen til at tage de nødvendige skridt til at afslutte Unionens 
tiltrædelse af EMRK og til at tiltræde den europæiske socialpagt;

42. understreger, at folkeoplysning af høj kvalitet for alle aldre (formel og uformel) er 
afgørende for en tillidsfuld udøvelse af borgernes demokratiske rettigheder og for et 
velfungerende demokratisk samfund; bemærker, at kun en vedvarende 
oplysningsindsats kan sikre øget valgdeltagelse på europæisk plan og styrke den 
interkulturelle forståelse og solidaritet i Europa samt bekæmpe forskelsbehandling, 
fordomme og ulighed mellem kønnene; henstiller, at artikel 165, 166 og 167 i TEUF 
anvendes som retsgrundlag for at undersøge potentialet i uddannelses-, 
erhvervsuddannelses- og ungdomspolitik;

43. minder om bidraget fra politiske partier på europæisk plan "til at skabe en europæisk 
politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje" (artikel 10, stk. 4, 
i TEU); opfordrer derfor til, at unionsborgerne får mulighed for at ansøge direkte om 
medlemskab i politiske partier på europæisk plan;

44. minder om behovet for at fremme den europæiske dimension af valget til Europa-
Parlamentet med henblik på at bidrage til Parlamentets potentielle fremtidige arbejde 
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ved at udøve sin initiativret i henhold til artikel 225 i TEUF; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at styrke indsatsen for at fremme borgerrettigheder blandt 
europæiske borgere, herunder i relation til stemmerettigheder; understreger, at bedre og 
mere målrettet oplysning om europæisk politik og EU-lovgivningens indflydelse på 
borgernes dagligdag vil forbedre valgdeltagelsen ved valg til Europa-Parlamentet; 
minder om behovet for at fremme deltagelse ved valget til Europa-Parlamentet ved at 
gøre EU's politiske partier mere synlige; gentager, at borgerne, medlemsstaterne og EU 
har et fælles ansvar for at fremme deltagelsen ved valg til Europa-Parlamentet; 
fremhæver behovet for at informere borgerne om den seneste reform af valgloven, 
herunder processen med spidskandidater; understreger den politiske vigtighed af og 
symbolik ved denne rolle med hensyn til at styrke unionsborgerskabet;

45. minder om, at Europa-Parlamentet er parlament for hele Unionen, og at det spiller en 
afgørende rolle med hensyn til at sikre legitimiteten af EU's politiske institutioner ved at 
holde dem ansvarlige ved hjælp af behørig parlamentarisk kontrol; insisterer derfor på, 
at Parlamentets lovgivende myndighed og kontrolrettigheder garanteres, konsolideres 
og styrkes;

46. minder om Kommissionens retningslinjer for anvendelsen af EU's 
databeskyttelseslovgivning i forbindelse med afholdelsen af valg og i sin meddelelse af 
12. september 2018 om sikring af frie og retfærdige valg i Europa (COM(2018)0637); 
opfordrer til, at der gøres alt for at sikre, at valg er frie for enhver form for uberettiget 
indblanding; understreger behovet for en veldefineret EU-politik til bekæmpelse af 
antieuropæisk propaganda og målrettet misinformation;

47. opfordrer Kommissionen til at øge indsatsen for at fremme den demokratiske deltagelse 
ved at styrke dialogen med borgerne, forbedre borgernes forståelse af EU-lovgivningens 
rolle i deres hverdag og understrege deres ret til at stemme og stille op til valg på lokalt 
og nationalt plan og til Europa-Parlamentet;

48. opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at benytte sig af sociale medier og 
digitale redskaber med særligt henblik på at øge unges og handicappedes deltagelse; 
opfordrer til udvikling og anvendelse af e-demokratiske redskaber såsom 
onlineplatforme for at inddrage borgerne mere direkte i EU's demokratiske liv og 
dermed fremme deres engagement;

49. støtter produktionen og udbredelsen af presse- og multimediemateriale på alle officielle 
EU-sprog, der har fokus på at øge EU-borgernes bevidsthed om deres rettigheder og 
styrke deres evne til at udøve disse rettigheder effektivt i hver medlemsstat;

50. mener, at de europæiske institutioner i lyset af de sociale mediers stigende indvirkning 
på borgernes tilværelse bør fortsætte med at udvikle nye mekanismer og offentlige 
politikker, der er udformet til at beskytte den enkeltes grundlæggende rettigheder i den 
digitale verden; understreger behovet for sikker, retfærdig og gennemsigtig udveksling 
af borgernes oplysninger; understreger, at en fri presse og adgang til pluralistiske 
holdninger er en uundværlig del af et sundt demokrati, og at mediedannelse er 
afgørende og bør udvikles fra en tidlig alder;

51. opfordrer til, at artikel 25 i TEUF anvendes til at træffe foranstaltninger, der vil kunne 
fremme udøvelsen af europæisk statsborgerskab i hverdagen;
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52. anmoder Kommissionen om i henhold til artikel 25 i TEUF at tage hensyn til 
udviklingen af unionsborgerskabet i sekundær lovgivning og retspraksis i den næste 
rapport om unionsborgerskab og om at foreslå en køreplan for at samle alle disse 
fremskridt med henblik på formelt at tage hensyn til Unionens udvikling på dette 
område;

53. understreger, at det endelige mål med denne øvelse efter proceduren i artikel 25 i TEUF 
vil være at tage konkrete initiativer til konsolidering af borgerspecifikke rettigheder og 
frihedsrettigheder i henhold til en EU-statut for borgerskab svarende til den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, herunder de grundlæggende rettigheder og friheder, der er 
nedfældet i chartret om grundlæggende rettigheder, sammen med de sociale rettigheder, 
der er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, og de værdier, der er 
fastsat i artikel 2 i TEU som en definition af elementer i det europæiske "offentlige 
rum", herunder bl.a. den styringsmodel, der er relevant for det offentlige rum, 
værdighed, frihed, retsstatsprincippet, demokrati, pluralisme, tolerance, retfærdighed og 
solidaritet, lighed og ikke-forskelsbehandling, som der vil blive taget hensyn til i en 
fremtidig eller eventuel reform af traktaterne;

°

° °

54. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne.
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE 
OG INDRE ANLIGGENDER

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab
(2018/2111(INI))

Ordfører for udtalelse: Martina Anderson

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til Kommissionens rapport af 24. januar 2017 med titlen "Styrkelse af 
borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer – 2017-rapport om 
unionsborgerskab" (COM(2017)0030),

– der henviser til sin beslutning af 12. december 2017 om 2017-rapporten om 
unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske 
forandringer1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF2 af 29. april 2004 
om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område,

– der henviser til Rådets konklusioner af 9. juni 2011 om afslutning af evalueringen af, 
om Bulgarien og Rumænien er forberedt på at gennemføre Schengenreglerne 
(henholdsvis 9166/3/11 og 9167/3/11),

– der henviser til Det Forenede Kongeriges meddelelse om Det Forenede Kongeriges 
ønske om at udtræde af Den Europæiske Union afgivet af den britiske premierminister 
til Det Europæiske Råd den 29. marts 2017 i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i 

1 EUT C 369 af 11.10.2018, s. 11.
2 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
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traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til sin beslutning om minimumsstandarder for mindretal i EU1,

– der henviser til sin beslutning af 7. februar 2018 om beskyttelse og ikkediskrimination 
af EU-borgere tilhørende mindretal i EU-medlemsstaterne2,

A. der henviser til, at Den Europæiske Union i henhold til artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU) bygger på respekt for den menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne;

B. der henviser til, at EU's charter om grundlæggende rettigheder samler alle de personlige, 
borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder, som unionsborgerne er 
omfattet af; der henviser til, at sigtet med chartret er at beskytte de europæiske borgere 
mod forskelsbehandling på grund af f.eks. køn, race, farve, etnisk eller social 
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politisk eller anden overbevisning, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, ejendom, fødsel, handicap, alder eller seksuel 
orientering; der henviser til, at artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) forbyder al forskelsbehandling på grundlag af nationalitet;

C. der henviser til, at en konsolidering af borgernes og de demokratiske institutioners 
rettigheder også indebærer bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling og ulighed 
mellem kønnene;

D. der henviser til, at en vellykket udøvelse af borgerskabsrettigheder forudsætter, at 
medlemsstaterne respekterer alle rettigheder og friheder, der er nedfældet i chartret om 
grundlæggende rettigheder;

E. der henviser til, at unionsborgerskab opnås gennem statsborgerskab i en medlemsstat og 
klart er et supplement til det nationale statsborgerskab, jf. artikel 9 i TEU; der henviser 
til, at unionsborgerskab er et supplement til og ikke træder i stedet for det nationale 
statsborgerskab; der henviser til, at medlemsstaterne bør gøre brug af deres beføjelser til 
at tilkende statsborgerskab i en ånd præget af loyalt samarbejde i overensstemmelse 
med traktaterne, hvori rettighederne og garantierne i forbindelse med unionsborgerskab 
er blevet konsolideret, hvorved chartret om grundlæggende rettigheder er blevet 
retskraftigt; der henviser til, at Nordirland er et særligt tilfælde, hvor borgerne i henhold 
til den fælles aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige fra december 2017 bør 
kunne nyde, have adgang til og udøve deres rettigheder som unionsborgere, hvor de bor; 
der henviser til, at det i artikel 20 i TEUF hedder, at unionsborgerskab har enhver, der er 
statsborger i en medlemsstat, og at unionsborgerne har de rettigheder og er underlagt de 
pligter, der er indeholdt i traktaterne og chartret;

F. der henviser til, at retten til ligebehandling er et af de grundlæggende principper i Den 
Europæiske Union og en fundamental menneskerettighed for alle; der henviser til, at 
artikel 9 i TEU, hvori unionsborgerskabet fastsættes, udtrykkeligt tilkendegiver, at 
Unionen skal overholde princippet om lighed mellem sine borgere, der skal nyde lige 
stor opmærksomhed fra EU-institutionernes, -organernes, -kontorernes og -agenturernes 

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0447.
2 EUT C 463 af 21.12 2018, s. 21.
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side;

G. der henviser til, at ca. 8 % af unionsborgerne tilhører et nationalt mindretal, og at ca. 
10 % taler et regionalt sprog eller et mindretalssprog; der henviser til, at Unionen stadig 
ikke har udviklet en fælles EU-ramme til sikring af deres rettigheder, som vil kunne 
omfatte benchmarks og sanktioner;

H. der henviser til, at et stigende antal mennesker siden 2012 ifølge Kommissionens 2017-
rapport om unionsborgerskabet har oplevet en eller anden form for forskelsbehandling;

I. der henviser til, at fri bevægelighed er en af de fire grundlæggende frihedsrettigheder i 
EU, en hjørnesten i den europæiske integration og en af unionsborgernes mest 
påskønnede rettigheder; der henviser til, at retten til fri bevægelighed og udøvelse heraf 
er et centralt princip i unionsborgerskabet; der henviser til, at unionsborgere stadig kan 
opleve vedvarende eller nye barrierer i udøvelsen af deres ret til fri bevægelighed og 
ophold, herunder omfattende dokumentationskrav, besværlige procedurer for opnåelse 
af opholdstilladelse, problemer med adgang til sundhedsydelser eller langvarige 
procedurer for adgang til arbejde eller godkendelse af erhvervskvalifikationer; der 
henviser til, at nogle unionsborgere er blevet udsat for udvisninger eller 
udvisningsordrer inden for Unionen;

J. der henviser til, at oprettelsen af Schengenområdet og integrationen af 
Schengenreglerne i EU-retten har skabt stor bevægelsesfrihed i Unionen og er et af de 
vigtigste resultater af den europæiske integrationsproces; der henviser til, at Rådet i sine 
konklusioner af 9. juni 2011 (9166/3/11 og 9167/3/11) fastslog, at evalueringsprocessen 
var afsluttet med positivt resultat, og at Bulgarien og Rumænien i teknisk henseende var 
forberedt til at tiltræde Schengenområdet;

K. der henviser til, at Europa-Parlamentet er den eneste direkte valgte EU-institution; der 
henviser til, at principperne om et repræsentativt demokrati, ansvarlighed og 
gennemsigtighed er bærende søjler for Europa-Parlamentet;

L. der henviser til, at de europæiske borgere er direkte repræsenteret i Europa-Parlamentet 
og har en demokratisk ret til at stille op og stemme ved valg til Europa-Parlamentet 
uanset de særlige ordninger for visse medlemsstater, der er fastsat i traktaterne; der 
henviser til, at disse rettigheder bør respekteres også i forbindelse med borgere, der er 
bosat på en anden medlemsstats område; der henviser til, at unionsborgere i henhold til 
artikel 22 i TEUF og artikel 10 i TEU har valgret og er valgbare ved valg til Europa-
Parlamentet;

M. der henviser til, at fri bevægelighed er et af de vigtigste principper i Den Europæiske 
Union; der henviser til, at europæiske borgere, der har udøvet deres ret til fri 
bevægelighed, kan opleve tab af stemmeret eller hindringer for stemmeafgivelse ved 
europæiske og lokale valg i værtsmedlemsstater, hvor denne ret ikke bliver befordret og 
fremmet på passende vis;

N. der henviser til, at Nordirland risikerer at blive særlig hårdt ramt af Brexit; der henviser 
til, at en hård grænse til Republikken Irland er et særligt problem, der vil påvirke den 
frie bevægelighed og unionsborgerskabsrettigheder;
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O. der henviser til, at indførelsen af unionsborgerskabet er et resultat af det europæiske 
projekt, men endnu ikke har nået sit fulde potentiale; understreger, at det er en 
enestående konstruktion, som ikke ses noget andet sted i verden;

1. understreger, at Unionen har pligt til at beskytte mindretal og garantere deres rettigheder 
i samme omfang, som den gør det for flertallet; bemærker, at artikel 2 i TEU danner 
ramme om beskyttelse af mindretal som en af EU's grundlæggende værdier; bemærker 
endvidere, at artikel 21 (om ikke-forskelsbehandling) og artikel 22 (om kulturel, religiøs 
og sproglig mangfoldighed) i chartret om grundlæggende rettigheder har opnået juridisk 
bindende form i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF); 
bemærker, at alle de nuværende rettigheder, der gælder i henhold til chartret og den 
europæiske menneskerettighedskonvention, sammen med det tilsyn og den beskyttelse, 
som EU-Domstolen yder, har afgørende betydning for borgerne i Nordirland i 
forbindelse med gennemførelsen af Langfredagsaftalen;

2. understreger, at oprindelige nationale, etniske eller sproglige mindretal udgør et særligt 
bidrag til europæisk mangfoldighed og kultur; minder om, at bevarelse og fremme af 
kulturel og sproglig mangfoldighed i og mellem medlemsstaterne er en grundlæggende 
værdi i og samtidig en vigtig opgave for Den Europæiske Union;

3. påpeger, at unionsborgerne ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på deres rettigheder, 
der følger af unionsborgerskabet, herunder retten til at stemme ved europæiske og 
lokale valg og til at modtage konsulær beskyttelse fra andre medlemsstaters 
ambassader; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme borgernes 
deltagelse i det demokratiske liv ved at holde dem fuldt informeret om deres 
stemmerettigheder og fjerne hindringer for deres deltagelse og behandle spørgsmål om 
tilgængelighed, deltagelse, ikke-forskelsbehandling og ligestilling, således at alle 
unionsborgere, herunder personer med handicap, kan udøve deres grundlæggende 
rettigheder på samme måde som andre borgere;

4. bemærker, at der er medlemsstater, som ikke indrømmer deres egne statsborgere, som 
også er unionsborgere, stemmeret ved valg til Europa-Parlamentet, hvilket begrænser 
mangfoldigheden af synspunkter i Parlamentet og mindsker EU-institutionernes ansvar 
over for unionsborgerne; mener, at medlemsstaterne bør sikre, at deres statsborgere 
nyder beskyttelse af alle de økonomiske, sociale, politiske, miljømæssige og 
demokratiske rettigheder, der er knyttet til unionsborgerskabet; påpeger, at der er 
forskellig praksis i medlemsstaterne for anvendelsen af den ret, der er fastsat i artikel 
20, stk. 2, i TEUF; opfordrer medlemsstaterne til at udvide stemmeretten mest muligt;

5. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at overvåge anvendelsen af direktiv 
2004/38/EF i medlemsstaterne og træffe passende foranstaltninger til at fjerne mulige 
hindringer for den frie bevægelighed og dermed gøre det muligt for alle unionsborgere 
at nyde fri bevægelighed fuldt ud uden at støde på hindringer i form af grænsekontrol;

6. opfordrer Rådet og Det Europæiske Råd til at tillade alle lande, der opfylder de 
nødvendige tekniske kriterier, at blive medlemmer af Schengenområdet og derved give 
alle unionsborgere mulighed for at kunne nyde retten til fri bevægelighed uhindret af 
grænsekontrol;

7. bemærker, at næsten 7 mio. unionsborgere i øjeblikket bor i lande uden for Unionen, og 
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at dette tal forventes at stige til mindst 10 mio. i 2020; understreger nødvendigheden af, 
at medlemsstaterne støtter en bred demokratisk deltagelse ved det næste europæiske 
valg i 2019; opfordrer til fuld og effektiv gennemførelse af direktiv (EU) 2015/637 for 
at sikre unionsborgere konsulær beskyttelse i tredjelande, hvor deres medlemsstat ikke 
er repræsenteret;

8. udtrykker bekymring over den praksis, der anvendes i nogle medlemsstater, i form af 
f.eks. "gyldne visa", der indebærer, at tredjelandsstatsborgere tildeles statsborgerskab 
alene til gengæld for investeringer og på grundlag af minimumskriterier; understreger, 
at unionsborgerskabet ikke bør reduceres til en handelsvare; anmoder medlemsstaterne 
om at indstille salget af opholdstilladelser og statsborgerskab via gyldne visa og 
investorprogrammer på grund af den store risiko for korruption og misbrug af 
Schengenområdet til kriminelle formål; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med 
dens forslag nøje at overveje "nationale ordninger for tildeling af unionsborgerskab til 
investorer" og lægge vægt på procedurer, som medlemsstaterne skal følge ved 
udøvelsen af deres beføjelser til at tildele statsborgerskab i fuld overensstemmelse med 
EU-retten;

9. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tage hensyn til den særlige situation for 
børn af unionsborgere, som udøver deres traktatfæstede rettigheder, idet disse børn kan 
få problemer med at opfylde kriterierne for statsborgerskab under nationale regler, 
navnlig når et krav til statsborgerskab måtte omfatte påvisning af en tæt tilknytning til 
det pågældende land;

10. bemærker med bekymring, at retten til et familieliv for mange unionsborgere, der er gift 
eller i et fast forhold med statsborgere fra lande uden for Unionen, kan blive bragt i fare 
på grund af national lovgivning eller mangelfuld gennemførelse heraf, og at det samme 
gælder deres mulighed for at udøve deres traktatfæstede rettigheder, når de rejser inden 
for Unionen;

11. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udvise proportionalitet i enhver afgørelse 
om udsendelse af udenlandske unionsborgere fra deres område og minder om, at 
sådanne afgørelser skal vedrøre den pågældende person, først kan træffes efter en 
grundig undersøgelse af omstændighederne og skal respektere de grundlæggende 
rettigheder;

12. opfordrer Agenturet for Grundlæggende Rettigheder til at begynde at behandle anti-
regional diskrimination og diskrimination af mindretalssprog på lokalt, regionalt og 
nationalt plan i sit arbejdsprogram;

13. mener, at Unionen for at give substans til henvisningerne til mindretal og 
ligebehandling af alle unionsborgere i artikel 2 og 9 i TEU og for bedre at kunne 
virkeliggøre potentialet ved unionsborgerskabet bør tage skridt til at garantere 
beskyttelsen af Unionens grundlæggende værdier og af mindretals rettigheder; gentager, 
at der er behov for en omfattende EU-beskyttelsesordning for oprindelige nationale, 
etniske og sproglige mindretal, der indarbejder eksisterende folkeretlige instrumenter og 
følger bedste praksis i Unionen; mener, at en sådan ramme bør have sine egne høje 
standarder og ledsages af en solid overvågningsmekanisme;

14. fordømmer kraftigt det stigende antal tilfælde af racisme, fremmedhad, diskrimination 
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og tilskyndelse til had og tilfælde af vold, som begås af neofascistiske og nynazistiske 
organisationer i en række EU-medlemsstater;

15. understreger, at beskyttelsen af rettigheder og interesser for de EU-27-borgere, der bor 
eller har boet i Det Forenede Kongerige, og for de britiske statsborgere, der bor eller har 
boet i EU-27, skal behandles som en absolut prioritet i forhandlingerne om Det 
Forenede Kongeriges udtrædelse; er yderst bekymret over den aktuelle situation i 
forhandlingerne om Det Forenede Kongeriges udtrædelse af EU og over de katastrofale 
konsekvenser, som et scenarie uden en aftale vil kunne få for over fem millioner 
menneskers liv; opfordrer den britiske og den irske regering til at sikre, at de 
rettigheder, der er fastsat i EU-traktaterne og de relevante internationale aftaler for 
unionsborgere, der bor i Storbritannien og Nordirland, beskyttes efter Brexit;

16. opfordrer Kommissionen til hurtigt og bestemt af medlemsstaterne at forlange alle 
relevante data og kontroller for at sikre, at Schengensystemets integritet og sikkerhed 
ikke kompromitteres.
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UDTALELSE FRA UDVALGET FOR ANDRAGENDER

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om gennemførelsen af traktatbestemmelserne vedrørende unionsborgerskab
(2018/2111(INI))

Ordfører for udtalelse: Notis Marias

FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at unionsborgerskabet i henhold til artikel 20 i TEUF, ud over at tildele de 
deri nævnte rettigheder med hensyn til retten til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område, valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet og 
ved kommunale valg i den medlemsstat, hvor borgerne har bopæl, retten til konsulær 
beskyttelse i andre medlemsstater, hvis det er nødvendigt, og retten til at indgive 
andragender og til at henvende sig til Den Europæiske Ombudsmand på et af 
traktaternes sprog, også har omfattende konsekvenser og giver rettigheder på området 
for demokratisk deltagelse, jf. blandt andre retsgrundlag artikel 11 i TEU og 24 i TEUF 
og kapitel V i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

2. mener, at EU-institutionerne bør øge indsatsen for at gøre håndhævelsen af 
unionsborgernes valgrettigheder mere effektiv med henblik på effektivt at løse 
problemet med faldende valgdeltagelse; understreger, at valglovgivningen i mange 
medlemsstater fortsat er kompleks eller diskriminerende og lejlighedsvis lægger store 
byrder i vejen for udøvelsen af stemmeretten eller direkte forhindrer den, navnlig i 
tilfælde af at unionsborgerne har udøvet deres ret til fri bevægelighed, hvilket skønnes 
at gælde for 15 mio. mennesker; opfordrer Kommissionen til at følge op på fratagelsen 
af valgretten for unionsborgere, der bor i en anden medlemsstat, og til at foreslå 
konkrete foranstaltninger til beskyttelse af deres politiske rettigheder; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at opfordre medlemsstaterne til aktivt at opretholde 
bedste praksis, som hjælper EU-borgerne med at stemme ved og stille op til valg til 
Europa-Parlamentet i henhold til artikel 22, stk. 2, i TEUF, herunder offentliggørelse af 
valglovgivningen mindst et år før EU-valget, bekæmpelse af falske nyheder og alle 
former for populistisk retorik og fremme af uddannelse og mediepluralisme; mener, at 
offentlige og private medier bør udsende parlamentsmedlemmers synspunkter på en 
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måde, der sikrer objektivitet og pluralisme; 

3. minder om, at EU-Domstolen har bidraget til den gradvise udvikling af begrebet 
unionsborgerskab i en sådan grad, at visse aspekter har opnået en relativ selvstændighed 
set gennem EU's forfatningsmæssige rammer; minder om, at artikel 20 i TEUF er til 
hinder for nationale foranstaltninger, der har den virkning, at unionsborgere reelt 
fratages den effektive nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, som de er tildelt ved 
deres status som unionsborgere1;

4. minder om, at der ved udpegelsen af Kommissionens formand i henhold til artikel 17 i 
TEU skal tages højde for valget til Europa-Parlamentet; fremhæver dette forholds 
politiske betydning og symbolik med hensyn til unionsborgerskabet og mener, at Det 
Europæiske Råd bør foreslå den næste formand for Kommissionen blandt de 
spidskandidater, der overordnet set kan opnå mest støtte inden for de forskellige grupper 
i Europa-Parlamentet;

5. er overbevist om, at princippet om ikkediskrimination er en hjørnesten i 
unionsborgerskabet og både et generelt princip og en grundlæggende værdi i EU-retten i 
henhold til artikel 2 i TEU; understreger navnlig, at artikel 10 i TEUF forbyder 
diskrimination på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering ved udformningen og gennemførelsen af politikker og 
aktiviteter; minder om, at artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder også 
forbyder forskelsbehandling på dette grundlag samt på grund af genetiske anlæg, sprog, 
religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt 
mindretal, formueforhold eller fødsel; minder om, at racelighedsdirektivet 
(2000/43/EF)2 indførte forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af race eller 
etnicitet på beskæftigelsesområdet; minder om, at direktivet om ligebehandling af 
kvinder og mænd med hensyn til varer og tjenesteydelser (2004/113/EF)3 og 
ligestillingsdirektivet (2006/54/EF)4 kun garanterer ligebehandling i forbindelse med 
social sikring; beklager, at direktivet stadig ikke er ved at blive gennemført mere end ti 
år efter gennemførelsesfristen;

6. beklager, at direktivet om bekæmpelse af forskelsbehandling, der gennemfører 
princippet om ligebehandling uden for arbejdsmarkedet og udvider beskyttelsen mod 
forskelsbehandling med en horisontal tilgang, ti år efter offentliggørelsen af 
Kommissionens forslag stadig er blokeret af Rådet; mener, at de kommende 
rådsformandsskaber bør tilstræbe at afgive en holdning til direktivet inden mandatets 
udløb;

7. henviser endnu en gang til resultatet af den offentlige høring, som Udvalget for 
Andragender afholdt i juni 2017 om genoprettelse af borgernes tillid til det europæiske 

1 Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. marts 2011, Gerardo Ruiz Zambrano mod Office national de l'emploi 
(ONEm), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124.
2 Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset 
race eller etnisk oprindelse, EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
3 Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd 
og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37.
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv, EUT L 204 af 
26.7.2006, s. 23.
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projekt ("Restoring Citizens’ Trust and Confidence in the European Project"), der bl.a. 
understregede behovet for at gøre EU's beslutningsproces og EU-institutionerne mere 
åbne og gennemsigtige for alle unionsborgere; mener, at borgernes direkte deltagelse og 
fuld gennemsigtighed på alle niveauer af EU's beslutningsprocesser er afgørende for at 
fremme borgernes demokratiske rettigheder og modvirke det demokratiske underskud 
på EU-plan; insisterer på, at EU ved på troværdig vis at gå forrest i bekæmpelsen af 
korruption tager et afgørende skridt, ikke kun med hensyn til at sikre en god forvaltning 
i alle medlemsstater og beskytte skatteydernes almene interesser, men også med hensyn 
til at styrke sit image som sådant i unionsborgernes øjne; mener, at EU bør fremstå som 
et eksempel ved at anvende de højeste standarder for at forhindre interessekonflikter, 
også med hensyn til udpegningen til relevante poster i EU-institutioner og -agenturer; 
beklager nylige episoder med "svingdøre" for så vidt angår kommissærer, som 
underminerer offentlighedens opfattelse EU;

8. minder om, at det med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af EU-retten i 
medlemsstaterne med hensyn til alle de unionsborgerskabsrettigheder, der følger af 
traktaterne, navnlig retten til fri bevægelighed, påhviler Kommissionen fuldt ud at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 258-260 i TEUF som traktaternes vogter; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at anvende alle de værktøjer og mekanismer, 
den har til rådighed, med henblik herpå; understreger betydningen af at gøre Unionens 
beslutningstagnings- og håndhævelsesaktiviteter mere effektive og synlige for at sikre, 
at EU-borgernes opfattelse af EU bygger på et mere informeret grundlag;

9. henviser til sin beslutning af 12. december 2017 om 2017-rapporten om 
unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske 
forandringer1, som bl.a. understreger, at disse rettigheder og pligter som nedfældet i 
traktaten ikke ubegrundet kan begrænses af medlemsstaterne; understreger, at en 
vellykket udøvelse af unionsborgerskabsrettigheder forudsætter, at alle rettigheder og 
friheder, der er nedfældet i chartret om grundlæggende rettigheder, respekteres af 
medlemsstaterne;

10. opfordrer alle EU-institutioner til at bekæmpe fænomenet "skyd skylden på Bruxelles", 
hvor medlemsstaterne giver EU ansvaret for beslutninger, de selv har taget som 
medlemmer af Rådet; opfordrer Rådet til at udvise større gennemsigtighed med hensyn 
til beslutningsprocesserne;

11. opfordrer til integration af kønsaspektet og et kønsperspektiv i alle evaluerings- og 
vurderingsprocedurer i forbindelse med aktuelle lovgivningstekster og fremtidige 
forslag vedrørende unionsborgerskab;

12. minder om bidraget fra politiske partier på europæisk plan "til at skabe en europæisk 
politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje" (artikel 10, stk. 4, 
i TEU); opfordrer derfor til, at unionsborgerne får mulighed for at ansøge direkte om 
medlemskab i politiske partier på europæisk plan;

13. finder, at unionsborgeres udøvelse af valgrettigheder på kommunalt plan i henhold til 
artikel 22, stk. 1, i TEUF er afgørende forbundet med retten til fri bevægelighed og 
unionsborgerskabet; fastholder, at deltagelsesdemokratiet på EU-plan vil blive gjort 

1 EUT C 369 af 11.10.2018, s. 11.
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mere effektivt, ved at der vedtages en virkelig demokratisk regeringsførelse, effektiv 
beskyttelse af grundlæggende rettigheder, borgernes direkte engagement i EU's 
beslutningsproces og medtagelse af unionsborgernes prioriteter i EU's politiske 
dagsorden; mener, at deltagerbaserede værktøjer og værktøjer vedrørende direkte 
demokrati skal styrkes for også at øge borgernes politiske engagement i 
lokalsamfundene og nationalt; opfordrer i den forbindelse indtrængende Kommissionen 
til at fremme bedste praksis, også med henblik på at arbejde for en større valgdeltagelse 
ved kommunal- og lokalvalg i hele Unionen, navnlig gennem uddannelse, 
bevidstgørelse om betydningen af lokale valg, oplysninger om EU-borgernes rettigheder 
på dette område og direkte fremme af deltagelsen i sådanne valg; anerkender, at den 
nuværende situation, hvor borgere i nogle medlemsstater mister deres ret til at stemme 
ved nationale valg i deres oprindelsesland og samtidig ikke har ret til at stemme ved de 
nationale valg i deres opholdsland, skal afhjælpes; fastholder, at denne fratagelse af 
valgretten for unionsborgere er uforenelig med borgernes traktatmæssige ret til fuldt ud 
af at deltage i Unionens demokratiske liv;

14. minder om, at retten til at indgive andragender i henhold til artikel 227 i TEUF udgør en 
formel kanal for borgerne til at kommunikere direkte med EU-institutionerne, henvise 
til mangler og uoverensstemmelser i forbindelse med EU-retten med hensyn til målet 
om at sikre, at økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder beskyttes fuldt ud, og gøre 
opmærksom på en ukorrekt anvendelse eller gennemførelse af EU-retten fra de 
nationale myndigheders side; bemærker, at borgerne i hele Unionen ganske vist er 
opmærksomme på retten til at indgive andragender, men at EU-institutionerne stadig 
ikke er effektive nok med hensyn til at tackle og løse de problemer, som de bliver gjort 
opmærksom på af borgerne via andragender; opfordrer EU-institutionerne til at vedtage 
en effektiv strategi, der skal sikre fuld beskyttelse af borgernes grundlæggende 
rettigheder og forbedre samarbejdsbestræbelserne med nationale, regionale og lokale 
myndigheder, navnlig inden for de politikområder, hvor der er flest andragender, dvs. 
miljø, grundlæggende rettigheder (navnlig stemmeret og børns rettigheder), fri 
bevægelighed for personer, sociale anliggender og beskæftigelse, diskrimination og 
indvandring;

15. understreger, at retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet er et 
grundlæggende element i unionsborgerskabet; gentager, at enhver unionsborger samt 
enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat i henhold 
til artikel 227 i TEUF og artikel 44 i chartret om grundlæggende rettigheder er berettiget 
til at indgive andragender; minder om den vigtige forbindelse mellem proceduren for 
andragender og Kommissionens overvågnings- og håndhævelsesaktiviteter i henhold til 
artikel 258-260 i TEUF; opfordrer alle EU-institutioner og medlemsstaterne til at 
fremme formidling af information og uddannelse vedrørende retten til at indgive 
andragender blandt alle EU-borgere som et redskab til at fremme deltagelsesdemokrati 
og øge aktivt medborgerskab; understreger, at det er vigtigt med fuld adgang til EU-
institutionerne og indholdet i deres politikker, også ved brug af digitale hjælpemidler og 
for personer med handicap;

16. understreger vigtigheden af, at enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk 
person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til i henhold til artikel 24 og 
228 i TEUF at indgive klager til Den Europæiske Ombudsmand over tilfælde af fejl 
eller forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af EU-institutionerne, navnlig 
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med hensyn til retten til aktindsigt i offentlige dokumenter; opfordrer til større 
bevidstgørelse af alle EU-borgere om denne ret, både fra EU-institutionernes og 
medlemsstaternes side; bemærker, at adgang for borgerne til en åben, effektiv og 
uafhængig EU-forvaltning fortsat er afgørende for en effektiv udøvelse af denne ret i 
overensstemmelse med artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder; gør 
opmærksom på artikel 1 i TEU, hvori det hedder, at beslutningerne skal træffes så tæt 
på borgerne som muligt; minder om det afgørende bidrag, som Den Europæiske 
Ombudsmand yder for at øge den overordnede gennemsigtighed og åbenhed i EU's 
beslutnings- og lovgivningsprocesser og derved støtte unionsborgernes aktive deltagelse 
heri og øge deres tillid; tilslutter sig i denne forbindelse fuldt ud Ombudsmandens 
henstillinger i den strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de 
lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske 
Union;

17. foreslår en revision af forordning 1049/20011 om aktindsigt for at styrke denne rettighed 
for unionsborgerne og civilsamfundet;

18. er af den faste overbevisning, at gennemsigtighed er et grundlæggende element ved 
retsstatsprincippet, og at respekten for dette princip i hele lovgivningsprocessen 
påvirker en effektiv udøvelse af stemmeretten og retten til stille op til valg samt en 
række andre rettigheder såsom ytringsfriheden og herunder navnlig talefriheden og 
retten til at modtage information; mener desuden, at sikring af et aktivt europæisk 
medborgerskab forudsætter, at der er plads til offentlig kontrol, gennemgang og 
evaluering af processen og mulighed for at anfægte resultatet; understreger, at dette ville 
bidrage til en gradvis tilvænning til lovgivningsprocessens basisbegreber og fremme 
aspekterne af deltagelse i EU's demokratiske liv;

19. mener, at flersprogethed i institutionerne og i deres interaktion med borgere er et 
væsentligt aspekt af styrkelsen af begrebet unionsborgerskab; opfordrer til, at der gøres 
en større indsats for i videst muligt omfang at sikre tilgængeligheden af officielle 
dokumenter ud over på de tre arbejdssprog;

20. tilskynder medlemsstaterne til at lægge større vægt på politisk undervisning i EU-
anliggender, bl.a. i unionsborgernes rettigheder, i deres skolers læseplaner og tilpasse 
lærernes uddannelse tilsvarende;

21. noterer sig forbindelsen mellem unionsborgerskabsrettighederne og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder; understreger, at retten til at færdes og arbejde frit i Unionen 
kun kan styrkes gennem yderligere lovgivningsmæssige foranstaltninger, der sikrer lige 
muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår og social beskyttelse 
og inklusion i hele EU; opfordrer Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger 
til at fremme gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder; opfordrer 
medlemsstaterne til fuldstændig og effektivt at gennemføre forordning (EF) nr. 
987/20092 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale sikringsordninger for at sikre retten til at overføre sociale 
rettigheder (herunder statslige pensioner, sygeforsikring, arbejdsløshedsunderstøttelse 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter, EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
2 EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.
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og familieydelser);

22. understreger behovet for at opgive spareforanstaltninger og vedtage effektive og 
konsekvente politikker på EU-plan for at garantere fuld beskæftigelse og passende 
social beskyttelse, de højeste uddannelsesniveauer og det højeste niveau af beskyttelse 
af menneskers sundhed og af miljøet;

23. beklager, at nogle medlemsstater for tiden står uden for dele af traktaterne, hvilket 
underminerer og skaber de facto-forskelle i borgernes rettigheder, som skulle være lige i 
henhold til traktaterne;

24. er af den opfattelse, at revisionen af de retlige rammer for det europæiske borgerinitiativ 
giver mulighed for at øge borgernes deltagelse i EU's politiske beslutningsproces ved at 
gøre instrumentet mindre bureaukratisk og mere tilgængeligt og mere effektivt; 
understreger, at Unionen skal tilvejebringe ressourcer til tilstrækkelig infrastruktur og 
støtte til gennemførelsen af hele processen med det europæiske borgerinitiativ; minder 
om, at borgerinitiativer fortjener tilstrækkelig opmærksomhed fra EU's institutioner som 
fremhævet i EU-Domstolens seneste retspraksis (sag T-646/13, Minority SafePack - one 
million signatures for diversity in Europe mod Kommissionen); understreger behovet 
for at udvikle mere omfattende regler og bedre praksisser for så vidt angår den politiske 
og juridiske opfølgning af vellykkede europæiske borgerinitiativer.

25. anerkender, at brexit vil være første gang, unionsborgere har fået frataget deres 
unionsborgerskab og de dermed forbundne rettigheder, privilegier og former for 
beskyttelse; minder om, at når først unionsborgerskab er blevet tildelt, skal det sikres, at 
de, der har udnyttet dets fordele, ikke efterlades i retlig uvished, når det fjernes, navnlig 
når dette sker mod deres egen vilje, som man har set det i forbindelse med Det Forenede 
Kongeriges udtrædelse af EU; opfordrer til at sikre borgernes rettigheder i en særskilt 
aftale uden om de igangværende forhandlinger om brexit og at fjerne dem fra den 
politiske proces og sikre deres beskyttelse selv i et scenarie uden en aftale; overvejer 
muligheden for et livslangt unionsborgerskab eller en form for associeret borgerskab for 
dem, der har fået frataget deres unionsborgerskab;

26. mener, at SOLVIT-tjenesten bør integreres yderligere og med henblik på at blive mere 
effektiv tillægges supplerende beføjelser til at behandle spørgsmål vedrørende retten til 
fri bevægelighed, herunder retten til indrejse samt spørgsmål om bopæl og 
forskelsbehandling, inden der benyttes retsmidler eller administrative midler, for at 
spare borgerne for tid og nødvendigheden af at gå rettens vej og reagere rettidigt på 
deres problemer;

27. mener, at programmer for unionsborgerskaber som f.eks. "Erasmus+" eller "Europa for 
borgerne" sammen med andre initiativer, der sigter mod fremme af deltagelse i EU's 
demokratiske liv, f.eks. crowdsourcing, er afgørende elementer, der skal fornys og 
fremmes inden for den kommende flerårige finansielle ramme;

28. mener, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er indarbejdet 
i Lissabontraktaten som det vigtigste stykke lovgivning, såvel symbolsk som med 
hensyn til indhold, der danner ramme for unionsborgerskabet; beklager, at dens artikel 
51, kombineret med en tilbagevendende restriktiv fortolkning deraf, ofte medfører 
ugyldig anvendelse;
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29. mener, at der, på trods af de europæiske institutioners indsats, stadig mangler 
bevidsthed om rettigheder i mange medlemsstater, hvilket har vist sig at være den mest 
fremherskende hindring for, at man kan drage fuld fordel af de rettigheder, der 
udspringer af EU-borgernes status;

30. understreger, at den samling af rettigheder og forpligtelser, der udspringer af 
unionsborgerskabet, ikke kan begrænses uberettiget;

31. opfordrer medlemsstaterne til at oplyse EU-borgerne bedre om deres rettigheder og 
pligter og til at gøre det nemmere at få ret til, at disse rettigheder respekteres på lige vis 
i både oprindelseslandet og en hvilken som helst anden medlemsstat;

32. minder om, at Lissabontraktaten fastsætter proceduren for sin egen revision, jf. artikel 
48 i TEU; understreger, at dette er et værdifuldt redskab med henblik på at fremme 
unionsborgerskabets muligheder yderligere; bemærker, at der er gået ti år siden sidste 
revision af traktaten, en af de længste perioder uden en revision i de seneste årtier; 
mener, at brexit udgør en klar begrundelse og en enestående udløsende faktor for at 
iværksætte en ny revisionsproces; foreslår, at der iværksættes et nyt EU-konvent til 
dette formål;
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