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SUGGESTIES 

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

Commissie verzoekschriften onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

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

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

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

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

mensenrechten, 

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

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

2015 over kiesrecht en burgerschap, 

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

van de Europese Unie en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie ("het 

Handvest"), 

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

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

2014-2020, 

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

lidstaat moet voldoen als hij wil toetreden tot de Unie (het acquis), 

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

gehouden, namelijk de samen met LIBE en EMPL georganiseerde gezamenlijke 

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

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

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

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

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

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

en JURI georganiseerde gezamenlijke openbare hoorzitting van 15 maart 2016 over 

"Burgerschap van de Unie in de praktijk: onze gemeenschappelijke waarden, rechten en 

democratische participatie", 

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

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

voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 

– gezien de studies die de Beleidsondersteunende afdeling C van het Parlement in 2016 en 

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

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

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

hun familieleden), 

– gezien de conclusies van de Raad van de Europese Unie nrs. 9166/3/11 en 9167/3/11 
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van 9 juni 2011 over de voltooiing van het evaluatieproces en de technische paraatheid 

van Bulgarije en Roemenië voor de toetreding tot het Schengengebied, 

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

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

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

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

Unie terug te trekken1, 

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

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

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

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

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

beschermingssysteem voor minderheden), 

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

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

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

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

geratificeerd, 

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

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

onbelemmerd Europa" (COM(2010)0636), 

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

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

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

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

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

Europese veiligheidsagenda ter bestrijding van terrorisme en ter voorbereiding van een 

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

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

samenwerkingsmaatregelen ter vergemakkelijking van de consulaire bescherming van 

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

Besluit 95/553/EG, 

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

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

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

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

brengen; 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0102. 
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B. overwegende dat het Verdrag betreffende Europese Unie bepaalt dat de Unie haar 

burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht biedt; 

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

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

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

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

seksuele gerichtheid, verboden is; 

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

optreden streeft naar bestrijding van iedere discriminatie op grond van geslacht, ras of 

etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid; 

overwegende dat het beginsel van non-discriminatie de primaire uiting van EU-

burgerschap is; 

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

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

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

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

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

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

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

rechtskader bestaat om hun rechten als leden van een minderheid te waarborgen en dat 

zij verschillend kunnen worden behandeld afhankelijk van de lidstaat waar zij wonen; 

overwegende dat er een verschil is tussen de bescherming van autochtone minderheden 

en antidiscriminatiebeleid; overwegende dat gelijke behandeling een grondrecht, en 

geen privilege, is van alle burgers; 

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

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

ondervinden; 

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

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

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

normen voor nationale organen voor de bevordering van gelijke behandeling die ervoor 

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

organisatorische onafhankelijkheid beschikken om hun taken uit te voeren; 

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

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

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

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

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

neergelegd, en overwegende dat dit recht behoort tot de rechten van EU-burgers die het 

meest worden gewaardeerd; 

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

EU-burgerschap; overwegende dat EU-burgers bij de uitoefening van hun recht van vrij 
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verkeer en verblijf nog steeds met een aantal hardnekkige of nieuwe belemmeringen 

kampen, zoals buitensporige documentatievoorschriften, omslachtige procedures voor 

de verkrijging van het verblijfsrecht, moeilijkheden bij de toegang tot gezondheidszorg 

en lange procedures voor het verkrijgen van toegang tot werk of erkenning van 

beroepskwalificaties; overwegende dat een aantal EU-burgers zijn uitgewezen of een 

uitwijzingsbevel hebben gekregen; 

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

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

vergroot en een van de grootste verworvenheden van het Europese integratieproces 

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

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

evaluatieproces en de technische paraatheid van Bulgarije en Roemenië voor de 

toetreding tot het Schengengebied heeft bevestigd; 

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

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

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

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

evenzo worden geëerbiedigd en beschermd; overwegende dat terrorisme een 

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

worden aangepakt om de veiligheid van de Europese burgers te waarborgen; 

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

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

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

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

10 miljoen; overwegende dat EU-burgers die wonen op het grondgebied van een niet-

EU-land waar hun lidstaat van herkomst niet is vertegenwoordigd, recht hebben op de 

bescherming van de diplomatieke en consulaire autoriteiten van elke andere lidstaat en 

onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat; 

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

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

mogelijkheid hebben de EU om maatregelen te vragen; overwegende dat het gebruik 

van het Europees burgerinitiatief organisatoren voor praktische en juridische 

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

verwachtingen heeft voldaan; 

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

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

situatie van minderheden te verbeteren; overwegende dat er op dit moment geen 

passend kader is om de naleving van deze criteria na de toetreding te waarborgen en 

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

Kopenhagen; 

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

instrumenten met een beperkte doeltreffendheid beschikt om te reageren op 

systematische en institutionele uitingen van discriminatie, racisme en 

vreemdelingenhaat jegens nationale en taalkundige minderheden in de lidstaten; 
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overwegende dat inbreukprocedures geen betrekking hebben op bedreigingen die buiten 

het toepassingsgebied van de Europese secundaire wetgeving vallen; 

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

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

hebben met meerlagige discriminatie en sociale uitsluiting; overwegende dat "zachte" 

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

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

aankomt ervoor te zorgen dat de lidstaten zich houden aan hun verplichtingen om te 

voldoen aan fundamentele mensenrechtennormen met betrekking tot de bescherming 

van minderheden, en institutionele uitingen van discriminatie aan te pakken; 

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

veel belemmeringen bij het verkrijgen van toegang tot de arbeidsmarkt, onderwijs en 

opleiding, een hoger risico op armoede en maatschappelijke uitsluiting lopen dan 

vergelijkbare burgers zonder handicap en moeite hebben om volledig aan de 

samenleving deel te nemen en hun rechten te kunnen uitoefenen; 

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

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

rechten van alle vrouwen te bevorderen en te beschermen; 

T. overwegende dat de Unie overeenkomstig artikel 25 van het Handvest "het recht van 

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

cultureel leven deel te nemen", erkent en eerbiedigt; 

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

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

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

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

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

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

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

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

EU-burgerschap kunnen krijgen of verliezen; 

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

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

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

EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen vanaf het tijdstip waarop de 

uittreding van kracht wordt; 

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

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

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

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

geconfronteerd; 

1. verzoekt de Raad van de EU en de Europese Raad alle landen die aan de noodzakelijke 
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technische criteria voldoen, de mogelijkheid te bieden lid te worden van het 

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

maken, ongehinderd door grenscontroles; 

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

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

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

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

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

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

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

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

een betere handhaving van de bestaande EU-rechtsinstrumenten op dit gebied en een 

betere informatie-uitwisseling en coördinatie tussen de lidstaten en met EU-

agentschappen; is ingenomen met de initiatieven van de Commissie om de 

veiligheidssamenwerking tussen de lidstaten te versterken en staat volledig achter betere 

informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en met EU-agentschappen; benadrukt dat het 

van belang is om bij terrorismebestrijding de grondrechten ten volle te eerbiedigen; 

benadrukt dat de harmonisering van het interne en externe optreden van de EU op het 

vlak van veiligheid essentieel is voor een doeltreffende bescherming van de EU-

burgers; 

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

effectieve en daadwerkelijke veiligheidsunie te ontwikkelen die alle aspecten van de 

terroristische dreiging aanpakt; 

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

absolute prioriteiten zijn en pleit sterk voor een versterking van specifieke 

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

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

gemeenschappen, het maatschappelijk middenveld, religieuze gemeenschappen en 

regionale overheden; is van mening dat een alomvattend beleid ter zake gepaard moet 

gaan met proactieve deradicaliseringsprocessen op de lange termijn in de justitiële sfeer; 

benadrukt dat er strategieën tegen sociale insluiting en beleid tegen discriminatie 

moeten worden ontwikkeld; verzoekt de lidstaten radicalisering op een holistische 

manier aan te pakken en gebruik te maken van de deskundigheid van het netwerk voor 

voorlichting over radicalisering dat op initiatief van de Commissie is opgericht; 

onderstreept dat het voorkomen van radicalisering eveneens kan worden ondersteund 

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

en investeringsfondsen, Horizon 2020 en Europa voor de burger; 

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

te stellen ten volle deel te nemen aan het democratisch bestel van de Unie; herinnert aan 

zijn resolutie van 25 oktober 2016, waarin het aanbeveelt om een omvattend EU-

mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten tot stand te brengen1 als 

extra instrument om de bescherming en bevordering van de mensenrechten – waaronder 

de burgerschapsrechten – te verbeteren en het vertrouwen van de burgers in de EU-

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0409. 
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instellingen te vergroten; 

7. merkt op dat EU-burgers het recht hebben om zich tot de Europese Ombudsman te 

richten, een van de belangrijkste rechten die aan Europees burgerschap verbonden zijn; 

8. herinnert eraan dat de meeste klachten die de Europese Ombudsman tussen 1 januari 

2013 en 30 juni 2016 ontvangen heeft, betrekking hadden op een vermeend gebrek aan 

transparantie, zoals de Commissie heeft benadrukt in haar verslag van 24 januari 2017 

getiteld "Over vorderingen op weg naar een echt EU-burgerschap 2013-2016" 

(COM(2017)0032); is ervan overtuigd dat de transparantie en integriteit van de EU-

instellingen een essentiële voorwaarde is om het vertrouwen van de EU-burgers te 

winnen, de burgers dichter bij de EU te brengen en hen in staat te stellen hun 

burgerschapsrechten volledig te genieten en uit te oefenen; wijst erop dat burgers in dit 

verband toegang moeten krijgen tot alle noodzakelijke informatie, en dat die informatie 

zo duidelijk en bevattelijk mogelijk moet worden gepresenteerd; verzoekt alle 

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

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

het VWEU en de artikelen 41 en 42 van het Handvest; 

9. merkt op dat burgerschapseducatie en interculturele dialoog ervoor zorgen dat burgers 

het belang van maatschappelijke en politieke participatie beter inzien, terwijl 

mensenrechteneducatie hen beter bewust maakt van hun eigen rechten en hun respect 

voor de rechten van anderen bijbrengt; moedigt de lidstaten aan om educatie over 

democratisch burgerschap en mensenrechten in de leerplannen op te nemen om lerenden 

niet alleen van kennis, inzicht en vaardigheden te voorzien, maar hen ook voldoende 

mondig te maken om in de maatschappij op te komen voor de mensenrechten, de 

democratie en de rechtsstaat; 

10. vraagt dat Richtlijn (EU) 2015/637 volledig en effectief wordt uitgevoerd om consulaire 

bescherming te waarborgen voor EU-burgers in derde landen waar hun lidstaat niet 

vertegenwoordigd is; 

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

nood-reisdocument voor niet-vertegenwoordigde EU-burgers buiten de EU wier 

paspoort gestolen, verloren, vernietigd of tijdelijk niet beschikbaar is, zodat zij effectief 

naar huis kunnen terugreizen; 

12. benadrukt dat het EBI een innovatief instrument is voor participatieve democratie in de 

Europese Unie, waardoor burgers de mogelijkheid hebben om uiting te geven aan hun 

verwachtingen en vorm te geven aan de ontwikkeling van EU-beleid; wijst er evenwel 

op dat er aanzienlijke tekortkomingen zijn in de werking van het EBI die moeten 

worden aangepakt om het doeltreffender te maken; spreekt zijn bezorgdheid uit over het 

vervolg dat de Commissie aan geslaagde initiatieven geeft; 

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

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

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

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

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

dat een toenemend aantal Europese burgers is geconfronteerd met terreuraanslagen in 
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een land dat niet hun eigen land is, en dringt er daarom op aan dat in de lidstaten 

protocollen worden vastgesteld om Europese buitenlanders te helpen in geval van een 

terreuraanslag, overeenkomstig Richtlijn (EU) 2017/541 inzake terrorismebestrijding; 

benadrukt dat er een specifieke richtlijn ter bescherming van slachtoffers van terrorisme 

moet komen; 

14. is van mening dat de EU, om inhoud te geven aan de verwijzing naar minderheden en 

naar de gelijkheid van alle EU-burgers in artikel 2, respectievelijk artikel 9 VEU, en om 

het potentieel van het EU-burgerschap beter waar te maken, meer inspanningen moet 

leveren om de fundamentele waarden van de EU en de rechten van minderheden te 

beschermen; 

15. benadrukt dat nationale, etnische, religieuze en taalkundige minderheden al eeuwenlang 

samen met of naast de traditionele meerderheidsculturen in Europa leven; is van mening 

dat de burgers zich veel sterker met het Europese project verbonden zouden voelen als 

de EU de VEU-vereiste zou naleven om de Europese culturele en taalkundige 

verscheidenheid in de EU te eerbiedigen, te waarborgen en te bevorderen, zowel tussen 

de lidstaten onderling als binnen de lidstaten; is van mening dat de EU strenge normen 

ter bescherming van minderheden moet vaststellen, te beginnen met de normen die in 

internationale rechtsinstrumenten, zoals die van de Raad van Europa, zijn gecodificeerd, 

en dat deze normen stevig moeten worden verankerd in een wettelijk kader dat de 

democratie, de rechtsstaat en grondrechten in de hele EU garandeert; moedigt alle 

lidstaten aan om het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden 

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

volledig te ratificeren en de Verdragen te goeder trouw ten uitvoer te leggen; herinnert 

er ook aan dat de beginselen die in het kader van de OVSE zijn ontwikkeld, ten uitvoer 

moeten worden gelegd; 

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

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

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

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

17. merkt op dat in de EU-verordening tot vaststelling van een programma "Rechten, 

gelijkheid en burgerschap" voor de periode 2014-2020 wordt verklaard dat het 

programma de rechten van het kind bevordert en beschermt om de doelstelling van 

artikel 3, lid 3, VEU, te verwezenlijken; 

18. is van mening dat de systematische discriminatie van Roma in hun landen van 

herkomst, en de huisuitzettingen en uitwijzingen die zij ondergaan wanneer zij gebruik 

maken van hun recht op vrij verkeer en verblijf in een andere lidstaat, in strijd zijn met 

het fundamentele recht van non-discriminatie op grond van etnische afkomst en het 

recht van vrij verkeer en verblijf in een andere lidstaat, en zo de grondslagen van de 

rechten van het EU-burgerschap op de proef stellen; verzoekt de lidstaten een niet-

discriminerend geboorteregistratiebeleid te voeren en onmiddellijk corrigerende 

maatregelen te nemen opdat al hun burgers worden geïdentificeerd, om te voorkomen 

dat leden van de Romagemeenschap de toegang tot essentiële basisvoorzieningen wordt 

ontzegd; verzoekt de lidstaten via hun lokale overheden stappen te ondernemen om 

ervoor te zorgen dat elk kind wordt geregistreerd; verzoekt de Commissie de situatie in 
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de lidstaten te beoordelen en te monitoren, best practices uit te wisselen met betrekking 

tot de identificatie en bescherming van personen wier nationaliteit niet is erkend en die 

geen toegang tot identiteitsdocumenten hebben, en bewustmakingscampagnes over het 

belang van geboorteregistratie op te zetten; 

19. is verheugd dat de Commissie in haar verslag over het EU-burgerschap 2017 met name 

het vergroten en verbeteren van de participatie van de burgers als prioriteit vermeldt; 

betreurt evenwel dat in het verslag geen gewag wordt gemaakt van het petitierecht, het 

recht om zich tot de Europese Ombudsman te wenden of het recht op toegang tot 

documenten, en niet wordt vermeld hoe deze rechten kunnen worden versterkt; 

20. veroordeelt alle vormen van discriminatie en geweld tegen lesbische, homoseksuele, 

transgender, biseksuele en interseksuele mensen (LGBTI); moedigt de Commissie en de 

lidstaten aan om wetgeving en maatregelen in te voeren om homofobie en transfobie 

tegen te gaan; moedigt de Commissie aan om met een agenda te komen die gelijke 

rechten en kansen garandeert ongeacht seksuele gerichtheid of genderidentiteit, met 

inachtneming van de bevoegdheden van de lidstaten; 

21. is van mening dat vrije media en vrije toegang tot een open internet cruciale onderdelen 

zijn van democratie; 

22. is ingenomen dat de toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa 

inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld op 

13 juni 2017 is ondertekend; betreurt echter dat de beperking tot twee gebieden – 

namelijk kwesties in verband met justitiële samenwerking in strafzaken, en asiel en non-

refoulement – zorgt voor rechtsonzekerheid met betrekking tot de reikwijdte van de 

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

ratificering en tenuitvoerlegging van het Verdrag van Istanbul te versnellen; benadrukt 

dat de maatregelen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen om doeltreffender te zijn, 

gepaard moeten gaan met maatregelen om de financiële onafhankelijkheid van vrouwen 

te bevorderen; vraagt de Commissie op gender gebaseerde economische ongelijkheden 

en de kwestie van het evenwicht tussen werk en privéleven verder aan te pakken; 

23. erkent dat de EU-wetgeving inzake gelijke behandeling vereist dat er nationale organen 

voor de bevordering van gelijke behandeling worden opgericht; vraagt de Commissie 

om de lidstaten richtsnoeren aan te reiken voor de wijze waarop deze organen dienen te 

functioneren en hoe ervoor kan worden gezorgd dat zij over de nodige 

onafhankelijkheid, doeltreffendheid, bevoegdheden en middelen – zoals Equinet – 

beschikken om discriminatie te kunnen bestrijden en gelijke behandeling te kunnen 

bevorderen; vraagt de nationale organen voor de bevordering van gelijke behandeling 

en Equinet hun taken te vervullen en nauwer samen te werken bij het bestrijden van 

discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling; herinnert eraan hoe belangrijk 

het programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap" 2014-2020 is om verder te 

voorzien in praktische steun bij het bestrijden van discriminatie op lokaal niveau; 

verzoekt de Commissie haar strategisch engagement voor gendergelijkheid in een 

mededeling vast te stellen; herinnert eraan dat de EU is gebaseerd op het beginsel van 

gelijkheid tussen vrouwen en mannen, en dat dit beginsel slechts kan worden 

gehandhaafd als het op alle beleidsgebieden van de EU wordt gemainstreamd; merkt op 

dat meervoudige discriminatie vrouwen onevenredig zwaar treft; moedigt de lidstaten 
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aan om samen te werken met regionale en lokale autoriteiten, 

rechtshandhavingsinstanties, nationale organen voor de bevordering van gelijke 

behandeling en maatschappelijke organisaties om de monitoring van de 

intersectionaliteit tussen de verschillende gronden van discriminatie uit te breiden; 

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten, als ondertekenaars van het Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap, vraagstukken in verband met toegankelijkheid, 

participatie, non-discriminatie en gelijkheid in de EU-wetgeving te mainstreamen, zodat 

Europese burgers met een handicap hun grondrechten op gelijke voet met hun 

medeburgers kunnen uitoefenen; 

25. verzoekt de Commissie en de lidstaten gebruik te maken van alle beschikbare 

financiële, wetgevings- en ondersteunende instrumenten om een leeftijdsvriendelijke 

samenleving en gezond ouder worden voor Europese burgers te bevorderen, onder meer 

via inclusieve arbeidsmarkten, innovatieve en flexibele werkregelingen, toegang tot 

opleiding, de beschikbaarheid van hoogwaardige gezondheidszorg en de uitrol van 

e-gezondheidsproducten en -diensten; 

26. neemt nota van het Europees Solidariteitskorpsinitiatief, dat jongeren kansen biedt om 

in eigen land of in het buitenland vrijwilligerswerk te verrichten of aan projecten te 

werken, en verwelkomt het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp, dat 

Europeanen de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan humanitaire hulpprogramma's 

wereldwijd; 

27. is van mening dat burgers die verhuizen naar en wonen in een andere lidstaat, de 

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

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

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

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

stemrecht bij nationale verkiezingen te laten behouden; 

28. herhaalt zijn standpunt dat het behoud van de rechten en belangen van EU-27-burgers 

die in het Verenigd Koninkrijk wonen of hebben gewoond en burgers van het Verenigd 

Koninkrijk die in de EU-27 wonen of hebben gewoond, als een absolute prioriteit moet 

worden beschouwd bij de onderhandelingen over de terugtrekkingsovereenkomst; is 

voorts van mening dat de verplichtingen voor het VK en de EU in dit verband moeten 

zijn gebaseerd op wederkerigheid, billijkheid, symmetrie, non-discriminatie, eerlijke 

behandeling en volledige eerbiediging van de integriteit van de EU-wetgeving, 

waaronder het Handvest van de grondrechten en het handhavingskader daarvan. 

 

  



 

AD\1138118NL.docx 13/14 PE607.915v02-00 

 NL 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 06.11.2017    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

44 

6 

3 

Bij de eindstemming aanwezige leden Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, 

Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, 

Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, 

Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu 

Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta 

Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit 

Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-

Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, 

Kristina Winberg, Auke Zijlstra 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, 

Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara 

Spinelli, Axel Voss 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, 

Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie 

Ward, Wim van de Camp 

 
 

  



 

PE607.915v02-00 14/14 AD\1138118NL.docx 

NL 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

44 + 

ALDE Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström 

ECR Helga Stevens 

GUE/NGL Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat 

PPE Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál 

Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara 

Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian 

Ungureanu, Wim van de Camp, Axel Voss 

S&D Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, 

Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López 

Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, 

Josef Weidenholzer  

VERTS/ALE Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes  

 

6 - 

EFDD Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg 

ENF André Elissen, Auke Zijlstra 

NI Udo Voigt 

 

3 0 

ECR Daniel Dalton, Marek Jurek, Monica Macovei 

 

Verklaring van de gebruikte tekens: 

+ : voor 

- : tegen 

0 : onthouding 

 

 


