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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie verzoekschriften 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. verheugt zich over het feit dat de Commissie zich onafgebroken inzet om ervoor te zorgen 

dat de uit het EU-burgerschap voortvloeiende rechten geëerbiedigd worden, en moedigt de 

verdere bescherming ervan aan middels toepassing van de bepalingen van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie en van de relevante bepalingen uit de EU-

Verdragen; herinnert eraan dat een persoon die de nationaliteit van een lidstaat bezit 

volgens artikel 9 VEU en artikel 20 VWEU een burger van de EU is; is ervan overtuigd 

dat de burgers van de EU hun rechten alleen ten volle kunnen uitoefenen als zij die 

rechten kennen en als de lidstaten en de Europese instellingen zich zonder voorbehoud 

verbinden tot de bescherming ervan; verzoekt de Commissie beleidsmaatregelen evenals 

campagnes en activiteiten te blijven bevorderen om de kennis over de rechten van burgers 

en de beschikbare middelen om deze rechten af te dwingen, te vergroten; 

2. zet zich in voor het vergroten van de democratische dimensie van de Europese 

verkiezingen middels hervormingen van het huidige Europese stemrecht, met als doel de 

participatie en het vertrouwen van de burgers in het democratische systeem van de EU te 

vergroten; is van mening dat meer transparantie, meer kennis , daadwerkelijke en niet-

discriminerende toegang tot informatie, vernieuwing van de democratische praktijken, 

nieuwe stemsystemen (waaronder instrumenten voor e-democratie) en verkleining van de 

digitale kloof tussen lidstaten wat betreft digitale infrastructuur de ontwikkeling van een 

echte Europese publieke sfeer zullen bevorderen; is ervan overtuigd dat betere en meer 

gerichte informatie over Europese politiek en de impact van EU-wetgeving op het 

dagelijks leven van de burgers de opkomst bij Europese verkiezingen zou verhogen; 

herhaalt dat de participatie in Europese verkiezingen moet worden vergroot door meer 

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

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

de verkiezingen voor het Europees Parlement; 

3. waarschuwt voor mogelijke rechtsonzekerheid, als gevolg van de terugtrekking van het 

Verenigd Koninkrijk uit de EU, omtrent de rechten van EU-burgers die in het VK wonen 

en de rechten van burgers van het VK die in de EU wonen; beschouwt het als een 

prioriteit dat alle ondeelbare rechten worden gevrijwaard in de terugtredingsovereenkomst 

met het VK en in het akkoord over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK, 

en is van mening dat er snel een akkoord moet worden bereikt over deze rechten en over 

andere rechten zoals de toegang tot gezondheidszorg; benadrukt dat om het even welk 

akkoord op het beginsel van wederkerigheid en non-discriminatie moet stoelen; wijst in 

dit verband op zijn resolutie van 5 april 2017 over onderhandelingen met het Verenigd 

Koninkrijk na de aankondiging van zijn intentie om zich uit de Europese Unie terug te 

trekken1; 

4. herinnert eraan dat de meeste klachten die de Ombudsman tussen 1 januari 2013 en 30 

juni 2016 ontvangen heeft, betrekking hadden op een vermeend gebrek aan transparantie, 

zoals de Commissie benadrukt in haar verslag van 24 januari 2017 "Over vorderingen op 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0102. 
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weg naar een echt EU-burgerschap 2013-2016"1; is ervan overtuigd dat volledige 

transparantie en integriteit van de kant van de EU-instellingen een noodzakelijke 

voorwaarde is om het vertrouwen van de EU-burgers te winnen en hen in staat te stellen 

hun burgerschapsrechten volledig te genieten en uit te oefenen; verzoekt alle instellingen 

en organen van de EU de resterende tekortkomingen aan te pakken, overeenkomstig de 

bepalingen van onder meer artikel 9 en artikel 10, lid 3, van het VEU, artikel 15 van het 

VWEU en de artikelen 41 en 42 van het Handvest van grondrechten van de Europese 

Unie; 

5. neemt nota van het voorstel van de Commissie om de verordening betreffende het 

Europees burgerinitiatief te herzien met als doel de werking ervan te verbeteren; verzoekt 

de Commissie in dit verband om naast de technische wijzigingen ook bepalingen voor te 

stellen ter herziening van de voorwaarden inzake juridische ontvankelijkheid en de 

vereisten voor registratie als EBI alsook van de procedures voor de behandeling daarvan, 

en hierbij de arresten van het Gerecht in de zaken "Minority SafePack" (T-646/13) en 

"Stop TTIP"(T-754/14) als uitgangspunt te nemen; gelooft stellig dat deze verordening 

een belangrijk instrument voor participatieve democratie vormt en, indien het potentieel 

ervan ten volle wordt benut, het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen kan 

opkrikken en kan bijdragen tot de totstandbrenging van een inclusievere Europese Unie; 

6. benadrukt dat de Europese instellingen, gezien de toenemende invloed van de cyberwereld 

en de sociale netwerken op het leven van de burgers, nieuwe mechanismen en 

overheidsbeleid moeten blijven ontwikkelen ter bescherming van de grondrechten van het 

individu in de digitale omgeving, en hierbij bijzondere aandacht moeten besteden aan de 

vrijheid van meningsuiting, het recht op privacy en de bescherming van goede naam, 

persoonsgegevens en portretrecht, vooral in het geval van minderjarigen; 

7. beschouwt de veiligheid van de EU-burgers en de strijd tegen terrorisme als absolute 

prioriteiten voor de EU; is ingenomen met de maatregelen die de EU heeft genomen om 

de Veiligheidsunie te versterken; vraagt om een snelle concretisering van de 

interoperabiliteit van de EU-informatiesystemen op het vlak van veiligheid, migratie en 

grensbeheer, die allemaal in overeenstemming moeten zijn met de EU-beginselen inzake 

gegevensbescherming; wijst erop dat het belangrijk is een juist evenwicht te vinden tussen 

veiligheid en de bescherming van de grondrechten; benadrukt dat de coördinatie van het 

interne en externe optreden van de EU op het vlak van veiligheid cruciaal is voor een 

doeltreffende bescherming van de EU-bevolking en voor hun vertrouwen in het vermogen 

van de EU als hoedster van de veiligheid; herinnert eraan dat consulaire bescherming 

essentieel is om die bescherming in het buitenland te waarborgen en is van mening dat er, 

zoals de Commissie aanbeveelt, nadere stappen moeten worden ondernomen in de richting 

van harmonisering en modernisering van de regels inzake nood-reisdocumenten; 

8. dringt er bij de Commissie nogmaals op aan om het proces van toetreding van de EU tot 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens weer op gang te brengen, conform de 

verplichtingen die voortvloeien uit artikel 6 VEU, door te zoeken naar oplossingen voor 

de bezwaren die het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft geuit in zijn 

advies van 18 december 2014; is van mening dat de toetreding van de EU tot dat verdrag 

een aanmerkelijke verbetering van de bescherming van de grondrechten van EU-burgers 

zou betekenen en zou bijdragen tot de totstandbrenging van een coherent systeem voor de 

                                                 
1 COM(2017) 0032 final. 
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bescherming van de mensenrechten in Europa. 
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