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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de inoverwegingneming en 
eerbiediging van democratische uitingen van burgers: eerbiediging van het Zwitsers 
referendum over de beperking van immigratie

Het Europees Parlement,

– gezien het Zwitsers burgerinitiatief van 9 februari 2014 "Tegen massa-immigratie",

– gezien zijn resolutie van 7 september 2010 (2009/2176(INI)),

– gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat een meerderheid van de Zwitsers bij het burgerinitiatief van 2014 
heeft gevraagd dat het land "de immigratie van buitenlanders autonoom beheert" door 
jaarlijks quota vast te stellen in functie van de economische behoeften "met eerbiediging 
van het beginsel van nationale bevoordeling";

B. overwegende dat de Commissie gereageerd heeft en "kennis neemt van het resultaat", 
maar "de Europese Unie niettemin vraagt voet bij stuk te houden wat betreft de naleving 
van het grondbeginsel van het vrije verkeer van personen";

C. overwegende dat Zwitserland geen lidstaat van de Europese Unie is en niet verplicht is 
zich te schikken naar de regels van de Unie;

1. vraagt dat de uitslag van het Zwitser referendum door de Unie in overweging wordt 
genomen;

2. vraagt de Commissie elke poging om Zwitserland te sanctioneren of te chanteren te 
staken;

3. vraagt dat aan de EVA-overeenkomsten een vermelding wordt toegevoegd dat deze 
ruimte strikt economisch blijft en dat politieke inmenging niet wordt aanvaard.


