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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden
(2008/2184(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 18 van het EG-Verdrag en artikel 45 van het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie (het Handvest van de Grondrechten),

– gelet op 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 familieleden1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 november 2007 over de toepassing van
Richtlijn 2004/38/EG2, waarin de Commissie werd gevraagd om zonder uitstel een
volledige evaluatie van de uitvoering en omzetting van de richtlijn door de lidstaten voor 
te leggen, samen met eventuele noodzakelijke voorstellen, en waarin de bevoegde 
commissie opdracht werd gegeven een evaluatie op te stellen van de problemen bij de 
omzetting van de richtlijn om de best mogelijke werkwijzen te belichten en op 
maatregelen te wijzen die discriminatie tussen Europese burgers tot gevolg kunnen 
hebben, en in te gaan op de kwestie van vrijheid van verkeer,– gezien het werkdocument 
van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van 13 juni
20083, de vragenlijst die is verzonden naar de nationale parlementen van de lidstaten en 
de daarop ontvangen feedback,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken over het bezoek aan gesloten detentiecentra voor asielzoekers en immigranten in 
België4, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 juli 2008 over de telling van Roma op grond 
van etniciteit in Italië5, het advies van zijn Juridische dienst inzake de verenigbaarheid 
van verzwarende sancties voor EU-burgers die illegaal in een EU-lidstaat verblijven en 
het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken over 
een delegatiebezoek aan Italië6,

– gezien het verslag van de Commissie van 15 februari 2008 getiteld ‘Vijfde verslag over 
het burgerschap van de Unie (1 mei 2004 – 30 juni 2007)’ (COM(2008)0085),

– gezien het 25e Jaarverslag van de Commissie van 18 november 2008 over de controle op 

                                               
1 PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.
2 PB C 282 E van 6.11.2008, blz. 428.
3 PE407.933v01-00
4 PE404.465v02-00
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0361.
6 PE414.169v02-00
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de toepassing van het gemeenschapsrecht (2007) (COM(2008)0777),

– gezien het verslag van het Europees Bureau voor de grondrechten getiteld ‘Homophobia 
and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the Member States’ (Homofobie 
en discriminatie op basis van seksuele geaardheid in de lidstaten),

– gezien het verslag van de Commissie van 10 december 2008 over de toepassing van 
Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
(COM(2008)0840) (verslag van de Commissie),

– gezien de conclusies van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 27 november 2008 
over ‘Misbruik en oneigenlijk gebruik van het recht van vrij verkeer van personen’,

– gelet op de arresten van het Europees Hof van Justitie (EHvJ) met betrekking tot vrij 
verkeer, zoals de zaken C-127/08 (zaak Metock), C-33/07 (zaak Jipa) en C-524/06 (zaak 
Huber),

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A6-0000/2009),

A. overwegende dat volgens het Vijfde verslag over het burgerschap van de Unie op 1 
januari 2006 zo’n 8,2 miljoen burgers van de Unie gebruikmaakten van hun recht om in 
een andere lidstaat te verblijven en overwegende dat miljoenen burgers van de Unie elk 
jaar binnen de Unie reizen,

B. overwegende dat vrijheid van verkeer onlosmakelijk verbonden is met het concept van
burgerschap van de Unie en een van de grondrechten van de burgers van de Unie vormt
die worden erkend door de Verdragen,

C. overwegende dat Richtlijn 2004/38/EG de in de Verdragen vastgelegde beginselen 
uitvoert door te garanderen dat de burgers van de Unie zich vrij kunnen verplaatsen door 
de gehele Unie, samen met hun familieleden, ongeacht waar zij vandaan komen,

D. overwegende dat de lidstaten verplicht waren Richtlijn 2004/38/EG uiterlijk 30 april 2006
om te zetten, en overwegende dat de Commissie haar verslag over de toepassing van de 
richtlijn uiterlijk 30 april 2008 zou presenteren,

E. overwegende dat bijna vijf jaar na de aanneming van Richtlijn 2004/38/EG eindelijk
informatie over de omzetting en praktische toepassing ervan beschikbaar komt, zij het 
met enige vertraging ten opzichte van de in de richtlijn gestelde uiterste termijnen,

F. overwegende dat het Parlement herhaaldelijk zijn bezorgdheid heeft geuit over de manier 
waarop bepaalde lidstaten de vrijheid van verkeer ten uitvoer leggen,

G. overwegende dat er onlangs een constructieve dialoog tot stand is gebracht tussen de 
Commissie, het Parlement en bepaalde lidstaten,
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H. overwegende dat deze dialoog ervoor heeft gezorgd dat de nationale wetgeving in enige 
mate is gewijzigd, om deze in overeenstemming te brengen met de EG-wetgeving,

I. overwegende dat de algehele omzetting van Richtlijn 2004/38/EG volgens het verslag 
van de Commissie tamelijk teleurstellend is, aangezien geen enkele lidstaat de richtlijn 
daadwerkelijk en correct in zijn geheel heeft omgezet en bovendien geen enkel artikel 
van de richtlijn door alle lidstaten daadwerkelijk en correct is omgezet, en in het 
bijzonder aangezien in ten minste twintig lidstaten de onjuiste omzetting betrekking heeft 
op cruciale bepalingen van de richtlijn,

J. overwegende dat in het verslag van de Commissie onder meer wordt gewezen op twee 
belangrijke voortdurende schendingen van de basisrechten van de burgers van de Unie, in 
het bijzonder het recht op binnenkomst en verblijf van familieleden uit derde landen en 
de verplichting voor burgers van de Unie om bij hun aanvraag voor een 
verblijfsvergunning aanvullende documenten te verstrekken die niet worden genoemd in 
Richtlijn 2004/38/EG,

K. overwegende dat de Commissie negentien inbreukprocedures heeft moeten inleiden tegen 
lidstaten wegens het niet melden van nationale uitvoeringsmaatregelen, die inmiddels zijn 
afgesloten; overwegende dat zij tot nu toe meer dan 1 800 individuele klachten, 40 vragen 
van het Parlement en 33 verzoekschriften heeft ontvangen en dat zij op basis daarvan 115 
klachten heeft geregistreerd en vijf inbreukprocedures heeft ingeleid wegens onjuiste
toepassing van Richtlijn 2004/38/EG,

L. overwegende dat de Commissie in haar verslag van oordeel is dat het in dit stadium niet 
nodig is Richtlijn 2004/38/EG te wijzigen, maar dat er extra inspanningen moeten worden 
verricht om de correcte tenuitvoerlegging ervan te bewerkstelligen, door middel van de 
oprichting van een groep van deskundigen, het verzamelen van informatie, gegevens en
best practices via een vragenlijst en het opstellen van richtsnoeren met betrekking tot 
problematische kwesties in 2009 om te zorgen voor correcte en volledige toepassing,

M. overwegende dat een aantal nationale parlementen de vragenlijst van de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken heeft beantwoord 1, terwijl in 
bepaalde lidstaten beide parlementaire kamers de vragenlijst hebben ingevuld2,

N. overwegende dat vertegenwoordigers van nationale parlementen de gelegenheid hebben 
gehad hun standpunten verder toe te lichten tijdens de vergadering van het Gemengd 
Comité over vooruitgang in de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid die 
plaatsvond op 19 en 20 januari 2009,

O. overwegende dat de Juridische dienst van het Parlement, die over dit onderwerp is 
geraadpleegd door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, 
heeft geconcludeerd dat nationale wettelijke bepalingen die stellen dat het met betrekking 
tot een strafbaar feit dat is gepleegd door een burger van de Unie, een verzwarende 
omstandigheid is als die burger eerder illegaal in een andere lidstaat heeft verbleven, niet 

                                               
1 Oostenrijk, België, Cyprus, Tsjechië, Griekenland, Spanje, Italië, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië, 
Slowakije
2 België, Tsjechië en Roemenië
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in overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht1,

P. overwegende dat de uitspraken van het EHvJ inzake het vrij verkeer, en in het bijzonder 
de zaken Metock, Jipa en Huber, de volgende beginselen hebben bevestigd:
– op een staatsburger van een land buiten de Gemeenschap die is getrouwd met een 

burger van de Unie en deze burger begeleidt of zich bij deze burger voegt, zijn de 
bepalingen van de richtlijn onverminderd van toepassing, ongeacht waar en wanneer 
hun huwelijk is voltrokken en hoe de echtgeno(o)t(e) de ontvangende lidstaat is 
binnengekomen2,

– hoewel artikel 18 van het EG-Verdrag en artikel 27 van Richtlijn 2004/38/EG niet in
de weg staan aan een nationale wettelijke regeling die het mogelijk maakt, het recht 
van een burger van een lidstaat om naar een andere lidstaat te reizen, te beperken, 
met name op grond dat hij daaruit eerder is uitgezet wegens ‘illegaal verblijf’, is dit 
alleen toegestaan op voorwaarde dat het persoonlijk gedrag van die burger een 
werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt die een fundamenteel 
belang van de samenleving aantast en dat de voorgenomen beperkende maatregel
geschikt is om het ermee beoogde doel te verwezenlijken en niet verder gaat dan 
nodig is voor het bereiken van dat doel, waarbij het aan de nationale rechter is om 
vast te stellen of dit in de bij hem aanhangige zaak het geval is3,

– artikel 12, lid 1 van het EG-Verdrag moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg 
staat aan de invoering door een lidstaat van een systeem van verwerking van 
persoonsgegevens speciaal voor burgers van de Unie die niet de nationaliteit van die 
lidstaat bezitten, met als doel de bestrijding van de criminaliteit4,

Q. overwegende dat volgens een verslag van een delegatie van de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken die gesloten detentiecentra voor illegale
immigranten in België heeft bezocht, burgers van de Unie in België kunnen worden 
vastgehouden wegens een eenvoudige administratieve overtreding, en een aantal burgers 
van de Unie wordt vastgehouden in detentiecentra voor illegale immigranten,

R. overwegende dat de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken in zijn eerder genoemde
conclusies van 27 november 2008 de Commissie heeft verzocht om begin 2009 
richtsnoeren voor de interpretatie van Richtlijn 2004/38/EG bekend te maken en zich te 
beraden op andere passende en noodzakelijke maatregelen,

S. overwegende dat, op basis van de verzamelde informatie, in het bijzonder de antwoorden 
van de nationale parlementen op de vragenlijst van het Parlement, die helaas niet 
uitputtend is en niet alle lidstaten omvat, en in aanvulling op het verslag van de
Commissie, de volgende belangrijke probleemgebieden zijn aangewezen:
– beperkende interpretatie door de lidstaten van de begrippen ‘familielid’ (artikel 2), 

‘andere familieleden’ en ‘partner’ (artikel 3), in het bijzonder met betrekking tot
partners van hetzelfde geslacht, en hun recht op vrij verkeer op grond van Richtlijn

                                               
1 Advies Juridische dienst SJ-0516/08
2 Zaak Metock 
3 Zaak Jipa 
4 Zaak Huber
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2004/38/EG1,

– ongerechtvaardigde administratieve lasten die worden opgelegd met betrekking tot 
de toelating en het verblijf van familieleden uit derde landen2,

– de interpretatie door de lidstaten van ‘voldoende bestaansmiddelen’ zoals bedoeld in 
artikel 7, lid 1, onder b van Richtlijn 2004/38/EG is vaak onduidelijk en 
onwelwillend, aangezien de meeste lidstaten eisen dat er bewijs wordt geleverd van 
de beschikking over voldoende bestaansmiddelen3; de betekenis van ‘onredelijke 
belasting voor het socialebijstandsstelsel van het gastland’ en of, en in welke 
gevallen, moet worden besloten een burger van de Unie die een onredelijke belasting 
is gaan vormen moet worden uitgezet (artikel 14, overweging 10), is in veel lidstaten 
eveneens onzeker,

– de interpretaties door de lidstaten van de formulering ‘ernstige redenen van openbare 
orde of openbare veiligheid’ en in welke gevallen en op welke gronden deze een 
uitzettingsbevel kunnen rechtvaardigen (artikelen 27 en 28 van de richtlijn) 
verschillen per lidstaat, zijn onduidelijk en kunnen leiden tot misbruik (gericht op 
burgers van een bepaalde lidstaat), waarbij het soms twijfelachtig is of ze in 
overeenstemming zijn met de richtlijn (bijvoorbeeld als het gaat om automatische
uitzettingsmechanismen)4,

– burgers van de Unie worden vaak verplicht aan de autoriteiten van de ontvangende 
lidstaat ongerechtvaardigde aanvullende documenten te verstrekken die niet zijn 
vastgelegd in Richtlijn 2004/38/EG5,

– het recht en de praktijk met betrekking tot misbruik van rechten en schijnhuwelijken,

                                               
1 CY, PL en SK erkennen huwelijken tussen partners van hetzelfde geslacht niet als een grond voor het recht op 
vrij verkeer, PL en SK erkennen geregistreerde partnerschappen niet, zelfs niet als ze in andere lidstaten zijn 
gecertificeerd; informatie hierover die is verstrekt door de Commissie, het Bureau voor de grondrechten en ngo’s 
vormt meer bewijs voor de rechtsonzekerheid op dit gebied; Italië erkent de rechten van koppels van hetzelfde 
geslacht op vrij verkeer niet om redenen van de openbare orde; er is sprake van een algemene tendens tegen de 
erkenning van derde/vierde echtgenoten.
2 Diverse schriftelijke klachten en verzoekschriften gericht aan de instellingen van de EU onderstrepen dat 
sommige lidstaten de rechten van familieleden uit derde landen niet volledig willen erkennen; de wetgevingen 
van het Verenigd Koninkrijk, Litouwen en Polen verbieden familieleden van buiten de EU bijvoorbeeld het land 
binnen te komen zonder visum.
3 Griekenland beschouwt de Griekse minimale ‘pensioensom’ als het vereiste inkomen, in Oostenrijk kan de 
hoogte van de bijstandsuitkeringen worden gebruikt als ijkpunt voor het berekenen van voldoende 
bestaansmiddelen, in Roemenië is het ‘minimaal gegarandeerde inkomen’ vereist en wordt de voorwaarde van 
voldoende bestaansmiddelen systematisch beoordeeld.
4 Artikel 235 van het Italiaanse wetboek van strafrecht bepaalt bijvoorbeeld dat niet-staatsburgers die worden 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar of meer, worden uitgezet. 
5 In sommige gevallen (Griekenland) is het de bevoegde autoriteiten op grond van het nationaal recht toegestaan 
EU-burgers die een verzoek tot registratie indienen, naar hun strafblad te vragen, terwijl in andere lidstaten 
(bijvoorbeeld Spanje en België) speciale identiteitskaarten en verblijfskaarten worden afgegeven voor 
staatsburgers van andere lidstaten; in sommige lidstaten (ES) krijgen EU-burgers naast het registratiebewijs een 
vreemdelingenidentiteitsnummer, dat nodig is om te kunnen werken of zich aan te kunnen melden bij het 
socialezekerheidsstelsel; in Italië zijn EU-burgers verplicht de ‘wettigheid’ van hun bestaansmiddelen aan te 
tonen.
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T. overwegende dat de uiterst gebrekkige omzetting van de richtlijn tot uitvoering van
artikel 18 van het EG-Verdrag door de lidstaten sterk veroordeeld zou moeten worden en 
overwegende dat een dergelijke situatie, zo zij al niet de richtlijn zelf ondermijnt, leidt tot 
een substantieel verzuim in de toepassing van een van de belangrijkste rechten waarop de
EU is gebaseerd en die aan de burgers van de Unie worden verleend door de Verdragen,

Toepassing van Richtlijn 2004/38/EG

1. verzoekt de lidstaten de geest en letter van artikel 18 van het EG-Verdrag en artikel 45 
van het Handvest van de Grondrechten, die de burgers van de Unie het grondrecht van 
vrij verkeer verlenen, te respecteren door Richtlijn 2004/38/EG met spoed uit te voeren 
en onverwijld de wetgeving en administratieve praktijken die in strijd zijn met de EU-
wetgeving te herzien, in het bijzonder op basis van het verslag van de Commissie en de 
jurisprudentie van het EHvJ;

2. verzoekt de lidstaten onverkort uitvoering te geven aan de rechten die worden verleend 
op grond van artikel 2 en 3 van Richtlijn 2004/38/EG, niet alleen voor echtgenoten van 
verschillend geslacht, maar ook voor geregistreerde partners, leden van het huishouden en
partners, inclusief koppels van hetzelfde geslacht en ongeacht hun nationaliteit, op basis 
van de beginselen van wederzijdse erkenning, gelijkheid, non-discriminatie, waardigheid
en privé- en gezinsleven; verzoekt de Commissie in dit verband strikte richtsnoeren op te 
stellen, voortbouwend op de analyse en conclusies in het verslag van het Bureau voor de 
grondrechten;

3. verzoekt de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van het recht op vrij verkeer de burgers van 
de Unie en hun familieleden geen ongerechtvaardigde administratieve lasten op te leggen
die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in Richtlijn 2004/38/EG, aangezien deze in strijd zijn 
met het Gemeenschapsrecht en een ongerechtvaardigde belemmering vormen voor de 
uitoefening van een vrijheid die rechtstreeks wordt verleend door het EG-Verdrag en die
niet afhankelijk is van de afronding van administratieve procedures; herinnert de lidstaten 
aan hun plicht de administratieve praktijken die gekoppeld zijn aan de uitoefening van het 
recht op vrij verkeer te vergemakkelijken;

4. nodigt de Commissie uit zorgvuldig te controleren of de wetten en praktijken van de 
lidstaten de door het EG-Verdrag en de richtlijn aan de burgers van de Unie verleende 
rechten niet schenden, in het bijzonder met betrekking tot de begrippen ‘voldoende 
bestaansmiddelen, ‘onredelijke belasting voor het socialebijstandsstelsel van het gastland’
en ‘ernstige redenen van openbare orde of openbare veiligheid’, en of materiële en
procedurele waarborgen, bescherming en rechtsmiddelen tegen uitzetting in voldoende 
mate bestaan en functioneren; herinnert eraan dat elke beperking van het grondrecht op 
vrij verkeer strikt moet worden geïnterpreteerd;

5. verzoekt de lidstaten geen wetgeving in te voeren die buitenproportionele of 
discriminerende sancties oplegt aan burgers van de Unie, zoals gevangenzetting in het 
geval van verwijdering van het grondgebied van het gastland, indien het een verzwarende 
omstandigheid is met betrekking tot een door een burger van de Unie gepleegd strafbaar 
feit als die burger eerder illegaal in een andere lidstaat heeft verbleven, of indien 
uitzetting het automatische gevolg is van een strafrechtelijke veroordeling;
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6. merkt op dat niet alle lidstaten artikel 35 van Richtlijn 2004/38/EG ten uitvoer hebben 
gelegd, dat hen in staat stelt de noodzakelijke maatregelen te nemen om rechten op vrij 
verkeer te weigeren, te beëindigen of in te trekken in het geval van misbruik van rechten 
of fraude, zoals schijnhuwelijken, op voorwaarde dat dergelijke maatregelen
proportioneel en niet-discriminerend zijn en de procedurele waarborgen worden 
gerespecteerd, en vraagt aandacht voor de mogelijkheden die dit artikel biedt;

7. verzoekt de Commissie toe te zien op naleving in de praktijk van artikel 24 van de 
richtlijn inzake gelijke behandeling en het verbod op discriminatie op basis van
nationaliteit, in verband met de overwegingen 20 en 31 en artikel 21 van het Handvest 
van de Grondrechten, die burgers van de Unie en hun familieleden die naar een andere 
lidstaat verhuizen recht geven op dezelfde behandeling als staatsburgers van die lidstaat
op alle gebieden die binnen de werkingssfeer van het EG-Verdrag vallen, en roept de 
lidstaten op de noodzakelijke maatregelen te nemen om de tekortkomingen op te lossen
en een einde te maken aan de schendingen van het Gemeenschapsrecht;

8. roept op tot herziening van de overgangsregelingen die op dit moment nog steeds 
beperkingen van het vrije verkeer van staatsburgers van de lidstaten die op 1 mei 2004 en 
op 1 januari 2007 tot de EU zijn toegetreden, mogelijk maken, en die een aanzienlijke
discriminatie tussen burgers van de Unie inhouden1; 

9. roept de Commissie en de lidstaten op de beperkingen, restricties en huidige termijnen
die in de richtlijn zijn neergelegd voor de uitoefening van het recht op vrij verkeer zoals 
bedoeld in artikel 39 van Richtlijn 2004/38/EG, te herzien en het effect te analyseren van
het afschaffen van de huidige discriminatie tussen burgers van de Unie als het gaat om 
hun volledige uitoefening van hun rechten op vrij verkeer en de burgerrechten van de
Unie zoals die zijn vastgelegd in het Verdrag; 

Methodologie om tenuitvoerlegging te garanderen

10. steunt de door de Commissie voorgestelde aanpak op basis van voortdurend en uitgebreid 
toezicht op de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/38/EG, hulp aan de lidstaten bij het 
garanderen van volledige en correcte toepassing van de richtlijn door het opstellen van 
richtsnoeren in de eerste helft van 2009 en het inleiden van procedures tegen lidstaten 
waar het nationaal recht in strijd is met de richtlijn; 

11. roept de lidstaten op procedures te starten om de richtsnoeren voor het einde van 2009 ten 
uitvoer te leggen om zo hun nationale wetgeving en praktijken aan te passen, en verzoekt 
hen deze richtsnoeren te doen toekomen aan de eventuele bevoegde autoriteiten en 
toezicht te houden op de toepassing ervan; 

12. verzoekt de Commissie een uiterste termijn vast te stellen voor de tenuitvoerlegging van 
de richtsnoeren, waarna gerechtelijke procedures zullen worden ingeleid, en wil graag 
volledig betrokken worden bij dit proces en regelmatig worden geïnformeerd over de 
ontwikkelingen hieromtrent;

                                               
1 Zie voor de laatste berichten over overgangsregelingen Memo/08/718 van de Commissie van 18 november 
2008, online op http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/comunicati/2008/rapid181108.pdf 
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13. verzoekt de Commissie met betrekking tot het vrij verkeer van mensen een wederzijds
evaluatiestelsel op te zetten dat zal worden uitgevoerd door teams van deskundigen die 
zijn aangewezen door de lidstaten en het Parlement, bijgestaan door de Commissie en het
secretariaat-generaal van de Raad (SGR), op basis van bezoeken ter plaatse en 
onverminderd de bevoegdheden die de Commissie krachtens de Verdragen heeft;

14. verzoekt de Commissie de lidstaten om gegevens te vragen met betrekking tot de vrijheid
van verkeer, bijvoorbeeld over het aantal uitzettingen dat is uitgevoerd en de redenen 
daarvoor;

15. verwelkomt het voornemen van de Commissie om de burgers van de Unie meer bewust te 
maken van hun rechten op grond van Richtlijn 2004/38/EG en een vereenvoudigde gids 
voor burgers van de Unie te verspreiden, waarbij optimaal gebruik zal worden gemaakt 
van internet, en herinnert de lidstaten aan hun plichten op grond van artikel 34 van de 
richtlijn om burgers te informeren over hun rechten met betrekking tot vrij verkeer; roept 
in dit verband de lidstaten op informatie- en hulpkantoren in te stellen met betrekking tot 
het recht op vrij verkeer;

o

o o

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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