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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

– gezien het verslag van de Commissie van 24 januari 2017, getiteld "Versterking van de 
rechten van de burgers in een Unie van democratische verandering – Verslag over het 
EU-burgerschap 2017" (COM(2017)0030),

– gezien zijn resolutie van 12 december 2017 over het verslag over het EU-
burgerschap 2017: Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van 
democratische verandering1,

– gezien Richtlijn 2004/38/EG2 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 conclusies van de Raad van 9 juni 2011 over de voltooiing van het 
Schengenevaluatieproces inzake de mate waarin Bulgarije en Roemenië gereed zijn om 
uitvoering te geven aan alle bepalingen van het Schengenacquis (9166/3/11 resp. 
9167/3/11), 

– gezien de kennisgeving van 29 maart 2017, waarin het Verenigd Koninkrijk 
overeenkomstig artikel 50, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) 
aan de Raad kennis heeft gegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug te 
trekken,

– gezien zijn resolutie van 13 november 2018 over minimumnormen voor minderheden in 
de EU3,

– gezien zijn resolutie van 7 februari 2018 over de bescherming en non-discriminatie ten 
aanzien van minderheden in de EU-lidstaten4,

A. overwegende dat de Europese Unie volgens artikel 2 VEU berust op eerbied voor de 
menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten;

B. overwegende dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie alle 
persoonlijke, burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten die mensen in de 
EU hebben, verenigt; overwegende dat het Handvest ten doel heeft Europese burgers te 
beschermen tegen elke vorm van discriminatie, bijvoorbeeld op grond van geslacht, ras, 
huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuiging, politieke of andere opvattingen, het behoren tot een nationale minderheid, 

                                               
1 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 11.
2 PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0447.
4 PB C 463 van 21.12.2018, blz. 21.
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vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid; overwegende dat 
artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) elke 
discriminatie op grond van nationaliteit verbiedt;

C. overwegende dat het consolideren van de rechten van burgers en democratische 
instellingen ook inhoudt dat alle vormen van discriminatie en genderongelijkheid 
bestreden moeten worden;

D. overwegende dat burgerschapsrechten pas op doeltreffende wijze kunnen worden 
uitgeoefend, als de lidstaten alle in het Handvest van de grondrechten neergelegde 
rechten en vrijheden eerbiedigen;

E. overwegende dat het burgerschap van de Unie wordt verkregen middels de nationaliteit 
van een lidstaat en dat het burgerschap van de Unie duidelijk naast het nationale 
burgerschap komt, zoals blijkt uit artikel 9 VEU; overwegende dat het burgerschap van 
de Unie een aanvulling op het nationale burgerschap vormt, maar niet in de plaats 
daarvan treedt; overwegende dat de lidstaten gebruik moeten maken van hun 
bevoegdheden om het staatsburgerschap toe te kennen in een geest van loyale 
samenwerking, een en ander in overeenstemming met de Verdragen, waarin de rechten 
en waarborgen van het burgerschap van de Unie zijn geconsolideerd, waarmee het 
Handvest van de grondrechten rechtskracht heeft gekregen; overwegende dat Noord-
Ierland een bijzondere positie inneemt, omdat de burgers op grond van de gezamenlijke 
overeenkomst van de EU en het VK van december 2017 in hun verblijfplaats hun 
rechten als EU-burgers moeten kunnen genieten en uitoefenen; overwegende dat in 
artikel 20 VWEU is bepaald dat een ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit 
tevens burger van de Unie is, en dat de burgers van de Unie de rechten genieten en 
plichten hebben die zijn neergelegd in de Verdragen en het Handvest; 

F. overwegende dat het recht op gelijke behandeling een van de basisbeginselen van de 
Europese Unie is, en een grondrecht is van alle mensen; overwegende dat in artikel 9 
met betrekking tot het burgerschap van de Unie uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Unie 
het beginsel van gelijkheid van haar burgers moet eerbiedigen en dat de burgers gelijke 
aandacht moeten genieten van de instellingen, organen en instanties van de Unie;

G. overwegende dat ongeveer 8 % van alle EU-burgers tot een nationale minderheid 
behoort en dat ongeveer 10 % een regionale of minderheidstaal spreekt; overwegende 
dat de EU nog steeds geen gemeenschappelijk EU-kader, bijvoorbeeld benchmarks en 
sancties, heeft ontwikkeld om de rechten van deze burgers te beschermen;

H. overwegende dat uit het verslag over het EU-burgerschap 2017 van de Commissie blijkt 
dat sinds 2012 steeds meer mensen aangeven te maken te hebben gehad met enige vorm 
van discriminatie;

I. overwegende dat de vrijheid van verkeer een van de vier fundamentele vrijheden van de 
EU is, een hoeksteen is van de Europese integratie, en een van de rechten is die door 
EU-burgers het meest worden gewaardeerd; overwegende dat het recht op vrij verkeer 
en de uitoefening van dat recht centraal staan in het EU-burgerschap; overwegende dat 
EU-burgers bij de uitoefening van hun recht op vrij verkeer en verblijf nog altijd met 
een aantal hardnekkige belemmeringen en soms met nieuwe belemmeringen kampen, 
zoals buitensporige documentatievereisten, omslachtige procedures voor de verkrijging 
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van verblijfsrechten, moeilijkheden bij de toegang tot gezondheidszorg en lange 
procedures voor het verkrijgen van toegang tot werk of erkenning van 
beroepskwalificaties; overwegende dat diverse Europese burgers binnen de EU zijn 
uitgewezen of een uitwijzingsbevel hebben gekregen;

J. overwegende dat de totstandbrenging van het Schengengebied en de integratie van het 
Schengenacquis in het EU-kader een grote bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid van 
verkeer in de EU, en dat dit een van de grootste verworvenheden van het Europese 
integratieproces vormt; overwegende dat de Raad in zijn conclusies van 9 juni 2011 
(9166/3/11 en 9167/3/11) de geslaagde voltooiing van het evaluatieproces en de 
technische paraatheid van Bulgarije en Roemenië voor toetreding tot het 
Schengengebied heeft bevestigd;

K. overwegende dat het Europees Parlement de enige EU-instelling is die rechtstreeks 
wordt gekozen; overwegende dat de beginselen van representatieve democratie, 
controleerbaarheid en transparantie fundamentele pijlers zijn van het Europees 
Parlement;

L. overwegende dat Europese burgers rechtstreeks vertegenwoordigd worden in het 
Europees Parlement, en een democratisch recht hebben om actief en passief aan de 
Europese verkiezingen deel te nemen, onverminderd enkele specifieke in de Verdragen 
neergelegde regelingen die voor een aantal lidstaten gelden; overwegende dat deze 
rechten geëerbiedigd dienen te worden, ook als burgers op het grondgebied van een 
andere lidstaat woonachtig zijn; overwegende dat EU-burgers overeenkomstig artikel 22 
VWEU en artikel 10 VEU het recht moeten hebben om actief en passief aan de 
verkiezingen voor het Europees Parlement deel te nemen;

M. overwegende dat het recht op vrij verkeer een van de grootste verworvenheden van de 
Unie is; overwegende dat het voorkomt dat Europese burgers die gebruik hebben 
gemaakt van hun recht op vrij verkeer, bij Europese en lokale verkiezingen niet kunnen 
stemmen of belemmerd worden om te gaan stemmen, namelijk in lidstaten die de 
uitoefening van dit recht niet op passende wijze faciliteren en bevorderen;

N. overwegende dat Noord-Ierland de grootste gevolgen zal ondervinden van de brexit; 
overwegende dat de invoering van een harde grens met de Republiek Ierland een groot 
punt van zorg is, omdat invoering van een harde grens gevolgen heeft voor het recht op 
vrij verkeer en voor EU-burgerschapsrechten;

O. overwegende dat de invoering van het Europees burgerschap een verworvenheid van het 
Europese project is die nog niet ten volle wordt benut; overwegende dat het Europees 
burgerschap een uniek concept is, dat zijn gelijke in de wereld niet kent;

1. benadrukt dat de EU de plicht heeft minderheden gelijke bescherming te bieden en de 
rechten van minderheden in dezelfde mate te beschermen als de rechten van niet-
minderheden; wijst erop dat in artikel 2 VEU is bepaald dat de bescherming van 
minderheden behoort tot de waarden waarop de Unie berust; merkt voorts op dat de 
artikelen 21 (inzake non-discriminatie) en 22 (inzake culturele, religieuze en 
taalkundige verscheidenheid) van het Handvest van de grondrechten bij de 
inwerkingtreding van het VWEU juridisch bindend zijn geworden; merkt op dat alle 
rechten die momenteel gewaarborgd worden krachtens het Handvest van de 
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grondrechten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, alsook het 
rechterlijk toezicht en de bescherming door het Hof van Justitie van de Europese Unie, 
voor burgers in Noord-Ierland van fundamenteel belang zijn voor de tenuitvoerlegging 
van het Goede Vrijdagakkoord;

2. benadrukt dat autochtone nationale, etnische en taalkundige 
minderheidsgemeenschappen een bijzondere bijdrage leveren aan de Europese 
diversiteit en cultuur; herinnert eraan dat het behoud en de bevordering van culturele en 
taalkundige diversiteit binnen en tussen lidstaten niet alleen een fundamentele waarde 
is, maar ook een belangrijke taak van de Europese Unie;

3. wijst erop dat de burgers van de Unie onvoldoende bekend zijn met hun rechten uit 
hoofde van het burgerschap van de Unie, waaronder het recht om een stem uit te 
brengen bij Europese en lokale verkiezingen en het recht op consulaire bescherming van 
de ambassades van andere lidstaten; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan 
om de deelname van burgers aan het democratische leven te bevorderen door burgers 
ten volle te informeren over hun stemrechten en belemmeringen voor deelname aan het 
democratische leven weg te nemen, en kwesties op het gebied van toegankelijkheid, 
deelname, non-discriminatie en gelijkheid aan te pakken, om ervoor te zorgen dat alle 
EU-burgers, ook burgers met een handicap, hun grondrechten gelijkelijk kunnen 
uitoefenen;

4. stelt met bezorgdheid vast dat enkele lidstaten hun onderdanen, die Europese burgers 
zijn, geen stemrecht bieden voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, een 
praktijk die ten koste gaat van de diversiteit van de standpunten in het Parlement en die 
afbreuk doet aan de verantwoordingsplicht van de Europese instellingen jegens de 
Europese burgers; stelt zich op het standpunt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat 
hun onderdanen alle economische, sociale, politieke, milieu- en democratische rechten 
genieten die samenhangen met het burgerschap van de Unie; wijst erop dat er in de 
lidstaten op verschillende wijze toepassing wordt gegeven aan het recht dat is 
neergelegd in artikel 20, lid 2, VWEU; spoort de lidstaten aan om een zo ruim 
mogelijke toepassing te geven aan het stemrecht;

5. verzoekt de Commissie om stelselmatig toezicht te houden op de toepassing van 
Richtlijn 2004/38/EG in de lidstaten en om passende maatregelen te nemen om 
eventuele belemmeringen van het recht op vrij verkeer weg te nemen, zodat alle EU-
burgers hun recht op vrij verkeer ten volle kunnen uitoefenen, zonder onderworpen te 
worden aan grenscontroles;

6. verzoekt de Raad en de Europese Raad om alle landen die aan de vereiste 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;

7. merkt op dat momenteel bijna 7 miljoen EU-burgers in landen buiten de EU woonachtig 
zijn en dat dit aantal naar verwachting zal stijgen tot ten minste 10 miljoen in 2020; 
benadrukt dat de lidstaten een brede democratische deelname bij de komende Europese 
verkiezingen van 2019 moeten bevorderen; dringt erop aan dat Richtlijn (EU) 2015/637 
volledig en doeltreffend wordt uitgevoerd, om consulaire bescherming te waarborgen 
voor EU-burgers in derde landen waar hun lidstaat niet vertegenwoordigd is;



AD\1173338NL.docx 7/10 PE628.589v02-00

NL

8. is bezorgd over bepaalde praktijken die in sommige lidstaten plaatsvinden, zoals de 
toekenning van "gouden visa", d.w.z. het toekennen van burgerschapsrechten aan 
onderdanen van derde landen louter in ruil voor investeringen en op basis van minimale 
vereisten; benadrukt dat het EU-burgerschap niet gereduceerd mag worden tot 
handelswaar; dringt er bij deze lidstaten op aan te stoppen met de verkoop van 
verblijfsvergunningen via gouden visa en programma's voor investeerders, en ervoor te 
zorgen dat hun nationaliteit niet te koop is, gezien het grote risico van corruptie, 
schending en misbruik van het Schengengebied voor criminele doeleinden; verzoekt de 
Commissie om in het kader van haar voorstel zorgvuldig te kijken naar de nationale 
regelingen voor de verlening van het Unieburgerschap aan investeerders, en daarbij te 
benadrukken dat de lidstaten het EU-recht volledig in acht moeten nemen wanneer zij 
gebruikmaken van hun bevoegdheid om het burgerschap te verlenen;

9. dringt er bij de lidstaten op aan rekening te houden met de bijzondere situatie van 
kinderen van EU-burgers die hun Verdragsrechten uitoefenen, wanneer het gevaar 
bestaat dat die kinderen niet aan de criteria voor burgerschap uit hoofde van nationale 
regels voldoen, met name wanneer voor de verkrijging van het burgerschap moet 
worden aangetoond dat zij een nauwe band hebben met het betrokken land;

10. stelt met bezorgdheid vast dat het recht op een gezinsleven van veel EU-onderdanen die 
getrouwd zijn of een vaste relatie hebben met een onderdaan van een derde land, kan 
worden aangetast als gevolg van nationale wetgeving of van de slechte uitvoering ervan, 
wat ook geldt voor hun vermogen om hun Verdragsrechten uit te oefenen wanneer zij 
binnen de EU reizen;

11. dringt er bij de lidstaten op aan het evenredigheidsbeginsel in acht te nemen in 
beslissingen inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen van hun 
grondgebied en herinnert eraan dat dergelijke beslissingen verband moeten houden met 
de persoon in kwestie, alleen genomen mogen worden na grondig onderzoek van de 
omstandigheden, en de grondrechten moeten eerbiedigen;

12. roept het Bureau voor de grondrechten op om in zijn werkprogramma een begin te 
maken met de bestrijding op lokaal, regionaal en nationaal niveau van discriminatie op 
grond van regionale of minderheidstalen;

13. 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 te benutten, stappen moet zetten om de 
fundamentele waarden van de EU en de rechten van minderheden te beschermen; 
herhaalt de noodzaak om een omvattend EU-systeem voor de bescherming van 
autochtone nationale, etnische en taalkundige minderheden op te zetten door bestaande 
instrumenten van het internationaal recht te integreren en bewezen beste praktijken in 
de EU te volgen; meent dat een dergelijk kader moet voorzien in eigen hoge normen en 
vergezeld moet gaan van een solide monitoringmechanisme;

14. veroordeelt in krachtige bewoordingen de toename van het aantal gevallen van racisme, 
xenofobie, discriminatie en aanzetten tot haat, en de geweldsuitingen van 
neofascistische en neonazistische organisaties in een aantal lidstaten van de EU;

15. benadrukt dat het waarborgen van de rechten en belangen van EU-27-burgers die in het 
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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 brexit; is uiterst bezorgd over de 
huidige stand van de onderhandelingen over de uittreding van het VK uit de EU en over 
de desastreuze gevolgen die een scenario zonder overeenkomst zal hebben voor het 
leven van meer dan vijf miljoen mensen; verzoekt de Britse en de Ierse regering om 
ervoor te zorgen dat de uit hoofde van de Verdragen en relevante internationale 
overeenkomsten geldende rechten van in Groot-Brittannië en Noord-Ierland wonende 
EU-burgers, na de brexit worden beschermd;

16. verzoekt de Commissie om snel en kordaat op te treden en van de lidstaten te verlangen 
dat zij alle relevante gegevens aanleveren en alle relevante controles uitvoeren, zodat de 
integriteit en veiligheid van het Schengensysteem niet in gevaar komen.
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