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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat het burgerschap van de Unie, zoals vastgesteld in artikel 20 VWEU, 
naast het daarin genoemde recht om zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te 
verplaatsen en er vrij te verblijven, het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement en bij de gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waar zij 
verblijf houden, het recht op consulaire bescherming door een andere lidstaat, indien 
nodig, en het recht om verzoekschriften in te dienen en zich tot de Europese 
Ombudsman te wenden in alle verdragstalen, ook verdere implicaties heeft en rechten 
met zich meebrengt op het gebied van democratische participatie, op basis van de 
artikelen 11 VEU en 24 VWEU, hoofdstuk V van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en andere rechtsgrondslagen;

2. is van mening dat de EU-instellingen meer inspanningen moeten leveren om de 
handhaving van de kiesrechten van de burgers van de Unie doeltreffender te maken met 
het oog op het effectief aanpakken van het probleem van een steeds lagere opkomst; 
benadrukt dat de kieswetten in veel lidstaten nog steeds ingewikkeld en discriminerend 
zijn en in sommige gevallen de uitoefening van het kiesrecht zeer bemoeilijken of 
zonder meer verhinderen, met name in het geval van EU-burgers die gebruik hebben 
gemaakt van hun recht op vrij verkeer, in totaal naar schatting 15 miljoen mensen; roept 
de Commissie op om follow-up te geven aan het verlies van stemrecht van EU-burgers 
die ingezetene zijn van een andere lidstaat en om concrete maatregelen voor te stellen 
ter bescherming van hun politieke rechten; dringt er bij de Commissie op aan de 
lidstaten te verzoeken om de beste praktijken die burgers helpen krachtens artikel 22, lid 
2, VWEU te stemmen voor de Europese verkiezingen en zich ervoor kandidaat te 
stellen, actief te handhaven, waaronder de publicatie van kieswetten ten minste één jaar 
voor de Europese verkiezingen, de bestrijding van fake news en alle populistische 
retoriek, en de bevordering van pluralisme in de media; is van oordeel dat de 
standpunten van de leden van het Europees Parlement door de publieke en private 
media zodanig moeten worden weergegeven dat objectiviteit en pluralisme worden 
gewaarborgd;

3. herinnert eraan dat het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft 
bijgedragen aan de progressieve ontwikkeling van het begrip burgerschap, zodanig dat 
bepaalde aspecten een relatieve autonomie hebben gekregen bezien vanuit de Europese 
constitutionele situatie; herinnert eraan dat artikel 20 VWEU zich verzet tegen nationale 
maatregelen die tot gevolg hebben dat burgers van de Unie het effectieve genot wordt 
ontzegd van de belangrijkste aan hun status van burger van de Unie ontleende rechten1;

4. herinnert eraan dat volgens artikel 17 VEU bij de benoeming van de voorzitter van de 
Commissie rekening moet worden gehouden met de verkiezingen voor het Europees 
Parlement; onderstreept het politieke belang en de symbolische waarde van deze figuur 
voor het EU-burgerschap en is van mening dat de voorzitter van de volgende 
Commissie door de Europese Raad moet worden gekozen uit de "Spitzenkandidaten" 

                                               
1 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 maart 2011, Gerardo Ruiz Zambrano / Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124.
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(topkandidaten) die in totaal meer steun krijgen binnen de verschillende fracties van het 
Europees Parlement;

5. is er van overtuigd dat het beginsel van non-discriminatie een hoeksteen is van 
Europees burgerschap en een algemeen beginsel en fundamentele waarde van de EU-
wetgeving in overeenstemming met artikel 2 VEU; benadrukt in het bijzonder dat 
artikel 10 VWEU discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid verbiedt bij de 
bepaling en uitvoering van het beleid en optreden van de Unie; herinnert eraan dat ook 
artikel 21 van het Handvest van de grondrechten discriminatie op deze gronden verbiedt 
maar ook op grond van genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, 
politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, 
of geboorte; herinnert eraan dat de richtlijn inzake rassengelijkheid (2000/43/EG)2 het 
verbod heeft ingevoerd van discriminatie op grond van ras of etnische afstamming in de 
context van arbeid; wijst erop dat de richtlijn gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bij de toegang tot goederen en diensten (2004/113/EG)3 en de richtlijn gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen (2006/54/EG)4 gelijke behandeling alleen in 
verband met sociale zekerheid waarborgen; vindt het spijtig dat de richtlijnen meer dan 
tien jaar na de uiterste datum voor hun omzetting nog steeds niet ten uitvoer worden 
gelegd;

6. betreurt het feit dat de anti-discriminatierichtlijn die het beginsel van gelijke 
behandeling buiten de arbeidsmarkt toepast en bescherming tegen discriminatie 
uitbreidt met een horizontale benadering tien jaar na de publicatie van het voorstel van 
de Commissie nog steeds door de Raad wordt geblokkeerd; gelooft dat de toekomstige 
voorzitters van de Raad ernaar moeten streven om voor het einde van het mandaat een 
positie over de richtlijn te formuleren;

7. herhaalt de resultaten van de openbare hoorzitting van de Commissie verzoekschriften 
in juni 2017 over het herstellen van het vertrouwen van burgers in het Europees project, 
waarin onder meer wordt benadrukt dat het EU-besluitvormingsproces en de 
instellingen voor alle burgers van de Unie meer open en transparant moeten worden 
gemaakt; gelooft dat de directe participatie van burgers en volledige transparantie in alle 
fasen van het EU-besluitvormingsproces essentieel zijn om de democratische rechten 
van de burgers te versterken en het democratisch tekort op EU-niveau aan te pakken; 
benadrukt dat door de strijd tegen corruptie geloofwaardig te leiden de Unie een 
cruciale stap zou zetten, niet alleen voor het garanderen van een goed functionerend 
bestuur in alle lidstaten en het beschermen van het algemeen belang van de 
belastingbetaler, maar ook voor de verbetering van haar imago in de ogen van EU-
burgers; is van mening dat de EU een voorbeeld moet stellen en de hoogste normen 
moet toepassen om belangenverstrengeling te vermijden, ook met betrekking tot 
benoemingen voor relevante posten in de EU-instellingen en -agentschappen; betreurt 

                                               
2 Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming (PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22).
3 Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (PB L 373 van 
21.12.2004, blz. 37).
4 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (PB L 204 van 
26.7.2006, blz. 23).
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het dat er recent sprake was van draaideurconstructies voor commissarissen, wat het 
aanzien van de Unie door de publieke opinie schaadt;

8. herinnert eraan dat de Commissie, om een doeltreffende tenuitvoerlegging te 
waarborgen van het Unierecht door de lidstaten met betrekking tot alle uit de Verdragen 
voortvloeiende burgerschapsrechten en met name het recht op vrije verplaatsing, haar 
verplichtingen uit hoofde van de artikelen 258 tot en met 260 VWEU als hoedster van 
de Verdragen volledig moet blijven nakomen; dringt er bij de Commissie op aan alle 
haar ter beschikking staande instrumenten en mechanisme hiervoor te gebruiken; 
benadrukt het belang om de besluitvormings- en handhavingsactiviteiten van de Unie 
doeltreffender en zichtbaarder te maken om ervoor te zorgen dat de burgers van de Unie 
een beter geïnformeerd beeld hebben van de EU;

9. verwijst naar 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 verandering5, waarin onder meer wordt benadrukt dat deze in het 
Verdrag vastgelegde rechten en verplichtingen niet op ongerechtvaardigde wijze door 
de lidstaten kunnen worden beperkt; onderstreept dat de succesvolle uitoefening van 
burgerschapsrechten pas kan plaatsvinden wanneer alle in het EU-Handvest van de 
grondrechten vastgelegde rechten en vrijheden door de lidstaten worden gewaarborgd;

10. nodigt alle Europese instellingen uit om het fenomeen "geef Brussel de schuld" te 
bestrijden, waarmee de lidstaten de verantwoordelijkheid voor beslissingen die ze zelf 
hebben genomen als leden van de Raad afschuiven op de Europese Unie; roept de Raad 
op tot meer transparantie van het besluitvormingsproces;

11. roept op tot het opnemen van gendermainstreaming en een genderperspectief in alle 
evaluatie- en beoordelingsprocessen in verband met actuele wetsteksten en toekomstige 
voorstellen betreffende het burgerschap;

12. herinnert aan dat de politieke partijen op Europees niveau "bijdragen tot de vorming van 
een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de 
Unie" (artikel 10, lid 4 VEU); stelt daarom voor dat individuele burgers van de EU de 
mogelijkheid moeten hebben om direct lid te worden van een politieke partij op 
Europees niveau;

13. is van mening dat de uitoefening van het kiesrecht op gemeentelijk niveau door burgers 
van de Unie krachtens artikel 22, lid 1, VWEU onlosmakelijk verbonden is aan het recht 
op vrij verkeer en EU-burgerschap; meent dat participerende democratie op EU-niveau 
effectiever zou zijn met een echt democratisch bestuur dat in staat is om volledige 
transparantie, effectieve bescherming van grondrechten, directe betrokkenheid van 
burgers in het EU-besluitvormingsproces en de opname van de prioriteiten van EU-
burgers in de politieke agenda van de EU te garanderen; gelooft dat hulpmiddelen van 
participerende en directe democratie moeten worden versterkt om ook de politieke 
betrokkenheid van burgers in lokale en nationale gemeenschappen te vergroten; dringt 
er in dit verband bij de Commissie op aan beste praktijken ook ter bevordering van een 
hogere opkomst bij gemeentelijke en lokale verkiezingen in de hele Unie te stimuleren, 
met name door onderwijs, meer aandacht voor het belang van lokale verkiezingen, 

                                               
5 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 11.
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voorlichting over de rechten van EU-burgers op dit gebied en rechtstreekse bevordering 
van deelname aan dergelijke verkiezingen; erkent dat de huidige situatie waarin burgers 
van sommige lidstaten hun recht om te stemmen in nationale verkiezingen in hun land 
van herkomst verliezen, terwijl ze ook niet mogen stemmen in de nationale 
verkiezingen van hun land van verblijf, moet worden verbeterd; meent dat deze 
ontzegging van het kiesrecht van EU-burgers niet strookt met hun recht uit hoofde van 
het Verdrag om volledig deel te nemen aan het democratische leven van de Unie;

14. herinnert eraan dat het recht om overeenkomstig 227 VWEU een verzoekschrift in te 
dienen voor burgers een formeel kanaal is om rechtstreeks met de EU-instellingen te 
communiceren, om de tekortkomingen en inconsistenties van EU-wetgeving te 
belichten met het oog op het doel de economische, sociale en culturele rechten volledig 
te beschermen, en de onjuiste toepassing of omzetting van Unierecht door nationale 
autoriteiten te melden; wijst erop dat burgers in de hele Unie weliswaar op de hoogte 
zijn van het recht om een verzoekschrift in te dienen, maar dat de EU-instituties van een 
aanhoudend gebrek aan efficiëntie getuigen in het aanspreken en oplossen van 
problemen waarop burgers hen door middel van verzoekschriften opmerkzaam hebben 
gemaakt; vraagt de EU-instituties om een effectieve strategie vast te stellen die erop 
gericht is de volledige bescherming van de grondrechten van burgers te waarborgen en 
de samenwerking met nationale, regionale en lokale autoriteiten te verbeteren, vooral op 
beleidsdomeinen in verband waarmee het grootste aantal verzoekschriften wordt 
ingediend, namelijk milieu, grondrechten (meer bepaald stemrechten en kinderrechten), 
het vrij verkeer van personen, sociale zaken en werkgelegenheid, discriminatie en 
immigratie;

15. benadrukt dat het recht om een verzoekschrift in te dienen bij het Europees Parlement 
een fundamenteel onderdeel vormt van het burgerschap van de Unie; herhaalt dat artikel 
227 VWEU en artikel 44 van het Handvest van de grondrechten, het recht erkennen van 
iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of 
statutaire zetel in een lidstaat om een verzoekschrift in te dienen; herinnert aan het 
belangrijke verband tussen de verzoekschriftenprocedure en de toezichts- en 
handhavingsactiviteiten van de Commissie op grond van de artikelen 258 tot en met 260 
VWEU; dringt er bij alle EU-instellingen en de lidstaten op aan het verstrekken van 
informatie en onderwijs over het recht om verzoekschriften in te dienen onder alle 
burgers van de Unie te bevorderen als een instrument voor het stimuleren van 
participerende democratie en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid; 
benadrukt dat volledige toegankelijkheid van EU-instituties en de inhoud van hun 
beleid, ook met digitale middelen en voor personen met beperkingen, absoluut 
noodzakelijk is;

16. onderstreept het belang van het recht van iedere burger van de Unie en iedere 
natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat 
overeenkomstig de artikelen 24 en 228 VWEU om een klacht bij de Europese 
Ombudsman in te dienen over gevallen van wanbeheer bij de werkzaamheden van de 
instellingen van de Europese Unie, met name wat betreft het recht op toegang tot 
openbare documenten; verzoekt zowel de EU-instellingen als de lidstaten alle burgers 
van de Unie over dit recht meer voor te lichten; merkt op dat het gebruik van een open, 
efficiënt en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat van essentieel belang blijft 
voor de effectieve uitoefening van dit recht, in overeenstemming met artikel 41 van het 
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Handvest van de grondrechten; brengt artikel 1 van de VEU in herinnering dat bepaalt 
dat beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger moeten worden genomen; herinnert aan 
de cruciale bijdrage van het bureau van de Europese Ombudsman aan het vergroten van 
de algehele transparantie en openheid van de besluitvorming en wetgevingsprocedures 
van de EU, waardoor de actieve participatie daarin van de burgers van de Unie wordt 
ondersteund en hun vertrouwen wordt vergroot; staat in dit verband volledig achter de 
aanbevelingen van het strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017/TE ten 
aanzien van de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties 
van de Raad van de EU;

17. stelt een herziening voor van Verordening (EG) nr. 1049/20016 inzake de toegang van 
het publiek tot documenten teneinde dit door EU-burgers en het maatschappelijk 
middenveld uitgeoefende recht te versterken;

18. is er van overtuigd dat transparantie een essentieel bestanddeel is van de rechtsstaat, en 
het waarborgen van transparantie tijdens het gehele wetgevingsproces van invloed is op 
de effectieve verwezenlijking van het stemrecht, het recht op verkiesbaarheid en andere 
rechten, zoals het recht op vrije meningsuiting, en met name het aspect van de 
uitingsvrijheid en het recht op informatie; is ook van mening dat voor de bevordering 
van een actief Europees burgerschap ruimte moet zijn voor openbare controle, 
herziening en evaluatie van het proces en de mogelijkheid om de uitkomst van dat 
proces aan te vechten; onderstreept dat dit ertoe zou bijdragen dat EU-burgers 
geleidelijk vertrouwd worden met basisbegrippen van het wetgevingsproces en de 
participerende aspecten zou bevorderen van het democratische leven in de Unie;

19. overweegt dat meertaligheid binnen de instellingen en in hun interactie met burgers een 
essentieel aspect is om de notie van EU-burgerschap te versterken; roept op tot meer 
inspanningen om zoveel mogelijk te garanderen dat officiële documenten beschikbaar 
worden gemaakt in meer dan de drie werktalen;

20. moedigt lidstaten aan te zorgen voor meer politieke vorming in EU-aangelegenheden, 
onder andere over EU-burgerrechten in hun schoolprogramma's, en de opleiding van 
leraren dienovereenkomstig aan te passen;

21. neemt kennis van de koppeling tussen burgerschapsrechten van de Unie en de Europese 
pijler van sociale rechten; benadrukt dat het recht om in de Unie vrij te reizen en te 
werken alleen kan worden versterkt door middel van meer wetgevingsmaatregelen die 
gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden en sociale 
bescherming en integratie in de hele EU waarborgen; verzoekt de Commissie concrete 
maatregelen te nemen om de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten te 
bevorderen; roept lidstaten ertoe op om Verordening (EG) nr. 987/20097 tot vaststelling 
van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels volledig en effectief om te zetten om de 
overdraagbaarheid van sociale uitkeringen (bijv. nationale pensioenen, 

                                               
6 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang 
van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 
31.5.2001, blz. 43);
7 PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1.
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ziektekostenverzekering, werkloosheidsuitkeringen en gezinstoelagen) te waarborgen;

22. benadrukt de noodzaak om af te zien van bezuinigingsmaatregelen en efficiënt en 
consistent beleid op EU-niveau vast te stellen om volledige werkgelegenheid en 
adequate sociale bescherming, de hoogste niveaus van onderwijs en opleiding en het 
hoogste beschermingsniveau van menselijke gezondheid en het milieu te kunnen 
garanderen;

23. betreurt de bestaande opt-outs van sommige lidstaten ten aanzien van onderdelen van de 
EU-verdragen, die de rechten van burgers ondermijnen en de facto verschillen in de 
rechten van burgers teweegbrengen die volgens de EU-verdragen gelijk verondersteld 
worden te zijn;

24. is van mening dat de herziening van het rechtskader voor het Europees burgerinitiatief 
(EBI) een kans biedt om deelname van burgers aan EU-beleidsvorming te vergroten 
door het instrument minder bureaucratisch, toegankelijker en effectiever te maken; 
onderstreept dat de Unie voldoende infrastructuur en ondersteuning beschikbaar moet 
stellen voor de uitvoering van de volledige EBI-procedure; herinnert eraan dat 
burgerinitiatieven adequate aandacht verdienen van de EU-instellingen, zoals benadrukt 
wordt in de recente jurisprudentie van het HvJ-EU (zaak T-646/13, Bürgerausschuss für 
die Bürgerinitiative Minority SafePack – one million signatures for diversity in 
Europe/Europese Commissie); benadrukt de noodzaak om uitgebreidere regels en betere 
praktijken te ontwikkelen met betrekking tot de politieke en juridische follow-up van 
geslaagde Europese burgerinitiatieven;

25. erkent dat de brexit de eerste keer zal zijn dat EU-burgers hun EU-burgerschap en de 
daarbij behorende rechten, privileges en bescherming wordt ontnomen; herinnert eraan 
dat, wanneer EU-burgerschap eenmaal is verleend, we ervoor moeten zorgen dat 
diegenen die gebruik hebben gemaakt van zijn voorrechten niet in een juridisch vacuüm 
terecht komen wanneer het wordt afgenomen, in het bijzonder wanneer dit tegen hun 
wil gebeurt, zoals we hebben gezien bij de terugtrekking van het VK uit de Unie; roept 
ertoe op om burgerrechten zeker te stellen in een afzonderlijke overeenkomst in het 
kader van de lopende brexit-onderhandelingen om ze van het politieke proces los te 
koppelen en hun bescherming zelfs in een "no-deal"-scenario te kunnen garanderen; 
overweegt de mogelijkheid van levenslang EU-burgerschap of een vorm van 
geassocieerd burgerschap voor diegenen wier EU-burgerschap is afgenomen;

26. gelooft dat de Solvit-dienst verder moet worden gemainstreamd en aanvullende 
bevoegdheden moet worden toegekend om kwesties in verband met het recht op vrije 
verplaatsing, inclusief het recht op binnenkomst, alsook kwesties in verband met 
verblijf en discriminatie, efficiënter aan te kunnen pakken, voordat er enige 
gerechtelijke of bestuurlijke oplossing wordt gezocht, wat de burger de tijd en de 
noodzaak bespaart om van zijn rechtsmiddelen gebruik te maken, en tijdig op hun 
problemen in te kunnen gaan;

27. gelooft dat het EU-burgerschapsprogramma's zoals "Erasmus+" of "Europa voor 
burgers", samen met andere initiatieven die tot doel hebben de democratische 
participatie in het leven van de Unie te bevorderen, zoals crowdsourcing, cruciale 
elementen zijn die moeten worden vernieuwd en bevorderd binnen het aanstaande 
meerjarig financieel kader;
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28. overweegt dat het Handvest van de grondrechten, dat deel uitmaakt van het Verdrag van 
Lissabon, het meest essentiële stuk wetgeving is voor EU-burgerschap, zowel wat de 
symboliek als wat de inhoud betreft; betreurt het dat artikel 51 van het Handvest, in 
combinatie met een herhaaldelijk restrictieve interpretatie daarvan, de toepassing ervan 
onmogelijk maakt;

29. overweegt dat ondanks de inspanningen van de Europese instellingen, de 
bewustwording van rechten in veel lidstaten nog steeds tekortschiet en dit het grootste 
obstakel vormt voor het volledige genot van de rechten die uit de status van Europees 
burger voortvloeien;

30. benadrukt dat het geheel van rechten en verplichtingen dat voortvloeit uit het Unie-
burgerschap niet op ongerechtvaardigde wijze kan worden beperkt;

31. roept de lidstaten op de Europese burgers beter te informeren over hun rechten en 
plichten, en een gelijke toegang tot deze rechten in zowel hun land van herkomst als in 
andere lidstaten te bevorderen;

32. herinnert eraan de het Verdrag van Lissabon de procedure voor zijn eigen herziening 
bevat, zoals vastgesteld in artikel 48 van het Verdrag van de Europese Unie;
onderstreept dat dit een waardevol hulpmiddel is om de mogelijkheden van EU-
burgerschap te bevorderen; merkt op dat er tien jaar zijn verstreken sinds de laatste 
verdragsherziening, een van de langste periodes in de afgelopen decennia waarin geen 
herziening heeft plaatsgevonden; is van mening dat de realiteit van brexit een goede 
reden en unieke aanleiding is om een nieuw herzieningsproces te starten; stelt in dit 
verband voor een nieuwe Europese Conventie op te richten.
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