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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 15 december 2010 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen "over de 
situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2009) - effectieve tenuitvoerlegging na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon" (P7_TA(2010)0483). In deze resolutie 
vraagt het Europees Parlement aan de Commissie om 2013 uit te roepen "tot Europees Jaar 
van het burgerschap, met als doel het debat over het Europees burgerschap aan te wakkeren 
en de Europese burgers in te lichten over hun rechten, met name de nieuwe rechten die 
voortvloeien uit de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon".
De Commissie beantwoordt het verzoek van het Parlement door middel van onderhavig 
voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van 
de burger (2013) (COM(2011)489 def).
Rechtsgrondslag
De Commissie stelt artikel 21, lid 2, VWEU voor als rechtsgrondslag voor haar voorstel. Dit 
artikel bepaalt dat, indien een optreden van de Unie noodzakelijk blijkt om deze doelstelling 
(het recht van iedere burger van de Unie om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen 
en te verblijven) te verwezenlijken, het Europees Parlement en de Raad bepalingen kunnen 
vaststellen die de uitoefening van deze rechten vergemakkelijken. Een dergelijk besluit moet 
volgens de gewone wetgevingsprocedure worden genomen. Andere artikelen in de Verdragen 
bieden niet een dergelijke rechtstreekse mogelijkheid tot optreden, of als zij die mogelijkheid 
wel bieden, zoals bijvoorbeeld artikel 25 VWEU, alleen met gebruikmaking van een 
bijzondere wetgevingsprocedure.
Het probleem met de door de Commissie gekozen rechtsgrondslag is echter dat het optreden 
gericht moet zijn op het recht van vrij verkeer, hetgeen ten koste zou kunnen gaan van de 
overige burgerrechten, met name de rechten die voortvloeien uit het Verdrag van Lissabon, 
zoals het Parlement die in zijn resolutie aanhaalt. In het besluit moet daarom verduidelijkt 
worden dat het recht op vrij verkeer niet ten volle kan worden uitgeoefend als dat niet 
gekoppeld wordt aan de overige rechten van de Europese burgers: de politieke, economische 
en sociale rechten.
Activiteiten
Het actieprogramma zou een ruimere werkingssfeer moeten krijgen en alle aan het 
burgerschap verbonden rechten moeten omvatten en actief en participerend burgerschap 
moeten bevorderen.
Het Europees Jaar van de burger zou zich niet alleen moeten richten op het informeren van de 
burgers over hun rechten, maar zou burgers tevens de gelegenheid moeten bieden hun punten 
van zorg te uiten en ideeën naar voren te brengen, bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwe 
rechten die zij noodzakelijk achten. Op die manier kan een bijdrage worden geleverd aan het 
versterken van actief en participerend burgerschap op alle niveaus en in iedere fase van het 
besluitvormingsproces. Met het oog daarop, en met het oog op het bereiken van duurzame 
resultaten, zou er in het kader van het Jaar nagedacht moeten worden over de ontwikkeling 
van een gestructureerd kader voor een Europese civiele dialoog, de ontwikkeling van een 
holistische opvatting van het concept burgerschap, en de oprichting van permanent kantoor 
voor een speciale vertegenwoordiger voor burgerparticipatie in de Europese Unie, met als 
taken onder andere het volgen van en rapporteren over de opvattingen van de staat en de 
burgers over hun betrokkenheid en participatie en het doen van voorstellen voor verdere 
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verbeteringen.
Via de op internet gebaseerde media is interactieve communicatie tussen de burgers en 
beleidsmakers mogelijk, maar daarnaast is er behoefte aan rechtstreeks contact.
Maatschappelijke organisaties fungeren bij het organiseren van dergelijke activiteiten en 
initiatieven op Europees, nationaal en lokaal niveau als uitstekende partners.
Voor het welslagen van het Europees Jaar van de burger is de inzet van de lidstaten 
belangrijk. Alle betrokken partijen zouden moeten deelnemen aan de voorbereidingen en de 
tenuitvoerlegging van het Jaar. Jongeren moeten een speciale doelgroep vormen.
Het feit dat het Jaar vlak voor de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden wordt, 
maakt dat het extra belangrijk is de burgers te wijzen op hun kiesrechten. Het is daarbij echter 
niet voldoende dat kiezers op de hoogte zijn van hun recht om te stemmen. Zij moeten ook 
beseffen dat hun stem hun leven kan beïnvloeden. Campagnes ter zake zouden georganiseerd 
moeten worden in samenwerking met het Europees Parlement en de Europese politieke 
partijen.

AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 20, lid 1, van het Verdrag stelt 
een burgerschap van de Unie in als 
aanvulling op het nationale burgerschap 
van de respectieve lidstaten en bepaalt dat 
iedereen die onderdaan is van een lidstaat 
ook een burger van de Unie is. Artikel 20, 
lid 2, bepaalt dat burgers van de Unie de 
rechten genieten en de plichten hebben die 
bij de Verdragen zijn bepaald en dat zij
(onder andere) het recht hebben om zich 
vrij op het grondgebied van de lidstaten te 
verplaatsen en er vrij te verblijven. Het 
recht van burgers van de Unie om vrij te 
reizen en te verblijven is verder vastgelegd 
in artikel 21 van het Verdrag.

(1) Artikel 20, lid 1, van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) stelt een burgerschap van de 
Unie in als aanvulling op het nationale 
burgerschap van de respectieve lidstaten en 
bepaalt dat iedereen die onderdaan is van 
een lidstaat ook een burger van de Unie is.
Artikel 20, lid 2, bepaalt dat burgers van de 
Unie de rechten genieten en de plichten 
hebben die bij de Verdragen zijn bepaald 
en dat zij het recht hebben om zich vrij op 
het grondgebied van de lidstaten te 
verplaatsen en er vrij te verblijven, het 
actief en passief kiesrecht hebben bij de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement en bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat 
waar zij verblijf houden, onder dezelfde 
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voorwaarden als de onderdanen van die 
staat, recht hebben op bescherming van 
de diplomatieke en consulaire instanties 
van iedere andere lidstaat op het 
grondgebied van derde landen waar de 
lidstaat waarvan zij onderdaan zijn, niet 
vertegenwoordigd is, onder dezelfde 
voorwaarden als de onderdanen van die 
lidstaat, en het recht hebben om 
verzoekschriften tot het Europees 
Parlement te richten, zich tot de Europese 
ombudsman te wenden, alsook zich in een 
van de talen van de Verdragen tot de 
instellingen en de adviesorganen van de
Unie te richten en in die taal antwoord te 
krijgen. De uit het burgerschap van de 
Unie voortvloeiende rechten zijn verder 
neergelegd in de artikelen 21, 22, 23 en 24 
VWEU.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Krachtens artikel 25 VWEU is de 
Commissie gehouden om de drie jaar 
verslag uit te brengen over de toepassing 
van de bepalingen van het VWEU inzake 
het burgerschap van de Unie. Bovendien 
biedt dit artikel de wetgevers de 
mogelijkheid bepalingen ter versterking of 
aanvulling van de in artikel 20, lid 2, 
vermelde rechten vast te stellen.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon heeft de status van het 
burgerschap van de Unie versterkt en de 
daarmee verbonden rechten aangevuld,
onder andere door als nieuw recht het 
burgerinitiatief in te voeren, volgens 
hetwelk een miljoen burgers, afkomstig uit 
een aanzienlijk aantal lidstaten, de 
Commissie kunnen vragen een voorstel te 
presenteren op een van de 
bevoegdheidsgebieden van de EU.

(2) De inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon heeft de status van het 
burgerschap van de Unie versterkt en de 
daarmee verbonden rechten aangevuld, met 
name door nieuwe rechten in te voeren,
waaronder het burgerinitiatief, volgens 
hetwelk een miljoen burgers, afkomstig uit 
een aanzienlijk aantal lidstaten, de 
Commissie kunnen vragen een voorstel te 
presenteren op een van de 
bevoegdheidsgebieden van de EU.
Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
211/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 over het 
burgerinitiatief1 is het burgerinitiatief 
vanaf 1 april 2012 van toepassing.
________________
1 PB L 65 van 11.3.2011, blz. 1.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De rechten die verband houden met het 
burgerschap van de Unie zijn opgenomen 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie. Volgens de preambule 
van het Handvest stelt de Unie "de mens 
centraal in haar optreden door het 
burgerschap van de Unie in te stellen en 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
tot stand te brengen". Titel V van het 
Handvest stelt de "rechten van burgers" 

(3) De rechten die verband houden met het 
burgerschap van de Unie zijn opgenomen 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie. Volgens de preambule 
van het Handvest stelt de Unie "de mens 
centraal in haar optreden door het 
burgerschap van de Unie in te stellen en 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
tot stand te brengen". Hoofdstuk V van het 
Handvest stelt de "rechten van burgers" 
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vast, waaronder (in artikel 45) het recht 
van iedere burger van de Unie zich vrij op 
het grondgebied van de lidstaten te 
verplaatsen en er vrij te verblijven.

vast.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Een actief en participerend 
burgerschap omvat onder meer 
belangrijke beginselen als toegang tot 
informatie, transparantie, inbreng in de 
besluitvorming en democratische 
vertegenwoordiging, besluitvorming zo 
dicht mogelijk bij de burger, bescherming 
tegen alle vormen van discriminatie en 
het bevorderen van gelijkheid en 
integratie van minderheden.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Dienovereenkomstig stelt het 
programma van Stockholm de burger 
centraal waar het gaat om vrijheid, 
veiligheid en recht. De acties zijn gericht 
op het "bouwen van een Europa van de 
burger", onder andere door te garanderen 
dat burgers hun recht op vrij verkeer 
volledig kunnen uitoefenen.

(4) Dienovereenkomstig stelt het 
programma van Stockholm de burger 
centraal waar het gaat om vrijheid, 
veiligheid en recht. De acties zijn gericht 
op het "bouwen van een Europa van de 
burger".
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Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Met name het vrije verkeer van 
personen en de mobiliteit van werknemers 
helpen om de gevolgen van de 
demografische veranderingen op de 
arbeidsmarkt aan te pakken en de 
inzetbaarheid van mensen en het
concurrentievermogen van Europese 
economieën te vergroten. Tegelijkertijd 
maakt vrij verkeer – als essentiële 
voorwaarde – het uitoefenen door burgers 
van een breed scala aan rechten mogelijk 
die zij volgens het EU-recht hebben, of 
stimuleert het deze uitoefening. Daarbij 
valt te denken aan hun rechten als 
consumenten op toegang tot goederen en 
diensten of hun rechten als passagiers en 
toeristen. Vergemakkelijking van het vrije 
verkeer kan daardoor de kansen van 
burgers vergroten om volledig te profiteren 
van de eengemaakte markt, maar vormt 
ook een belangrijke drijvende kracht achter 
groei.

(7) Met name het vrije verkeer van 
personen en de mobiliteit van werknemers 
helpen om de gevolgen van de 
demografische veranderingen op de 
arbeidsmarkt aan te pakken en de 
inzetbaarheid van mensen en het 
concurrentievermogen van Europese 
economieën te vergroten. Tegelijkertijd 
maakt vrij verkeer – als essentiële 
voorwaarde – het uitoefenen door burgers 
van een breed scala aan rechten mogelijk 
die zij volgens het EU-recht hebben, of 
stimuleert het deze uitoefening. Daarbij 
valt te denken aan hun recht als consument
op toegang tot goederen en diensten of hun 
rechten als passagier, inwoner, student of 
toerist. Vergemakkelijking van het vrije 
verkeer kan daardoor de kansen van 
burgers vergroten om volledig te profiteren 
van de eengemaakte markt, maar vormt 
ook een belangrijke drijvende kracht achter 
groei.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In het Verslag over het burgerschap 
van de EU 2010 "Het wegnemen van de 
belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers", heeft de Commissie aandacht 

(10) In het Verslag over het burgerschap 
van de EU 2010 "Het wegnemen van de 
belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers", heeft de Commissie aandacht 
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besteed aan de belangrijkste 
belemmeringen die burgers nog steeds 
tegenkomen in hun dagelijks leven 
wanneer zij hun rechten als burgers van de 
Unie willen uitoefenen, met name in 
grensoverschrijdende situaties, en heeft zij 
25 concrete acties uiteengezet om deze 
belemmeringen weg te nemen. Een van de 
belemmeringen die in deze context werden 
vastgesteld, was het gebrek aan informatie.
De Commissie is in het Verslag over het 
burgerschap van de EU 2010 tot de 
conclusie gekomen dat burgers niet 
volledig van hun rechten profiteren omdat 
zij zich er onvoldoende bewust van zijn, en 
heeft aangekondigd dat zij van plan was de 
voorlichting aan burgers van de Unie over 
hun rechten te intensiveren, vooral over 
hun recht op vrij verkeer.

besteed aan de belangrijkste 
belemmeringen die burgers nog steeds 
tegenkomen in hun dagelijks leven 
wanneer zij hun rechten als burgers van de 
Unie willen uitoefenen, met name in 
grensoverschrijdende situaties, en heeft zij 
25 concrete acties uiteengezet om deze 
belemmeringen weg te nemen. Een van de 
belemmeringen die in deze context werden 
vastgesteld, was het gebrek aan informatie.
De Commissie is in het Verslag over het 
burgerschap van de EU 2010 tot de 
conclusie gekomen dat burgers niet 
volledig van hun rechten profiteren omdat 
zij zich er onvoldoende bewust van zijn, en 
heeft aangekondigd dat zij van plan was de 
voorlichting aan burgers van de Unie over
hun rechten te intensiveren, vooral over 
hun recht op vrij verkeer. Om de kennis 
van burgers over hun rechten te 
vergroten, moet ervoor gezorgd worden 
dat deze voorlichting in alle talen van de 
Unie beschikbaar is, gericht is aan alle 
burgers en voor alle burgers toegankelijk 
is, onder meer door gebruik te maken van 
digitale communicatie-instrumenten en 
sociale netwerken.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Burgers van de Unie die overwegen 
gebruik te maken van hun recht op vrij 
verkeer moeten in het bijzonder worden 
geïnformeerd over hun rechten om 
socialezekerheidsrechten te verkrijgen of te 
behouden op grond van regels van de Unie 
over de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels; deze regels 
zorgen ervoor dat zij geen negatieve 

(13) Burgers van de Unie die overwegen 
gebruik te maken van hun recht op vrij 
verkeer moeten in het bijzonder worden 
geïnformeerd over hun rechten om 
socialezekerheidsrechten te verkrijgen of te 
behouden op grond van regels van de Unie 
over de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels; deze regels 
zorgen ervoor dat zij geen negatieve 
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effecten ondervinden op het gebied van 
hun socialezekerheidsrechten wanneer zij 
ervoor kiezen ergens anders in Europa te 
gaan wonen. Verder moeten zij worden 
geïnformeerd over hun recht om erkenning 
van hun beroepskwalificaties te krijgen en 
over de sociale en 
burgerschapscompetenties die deel 
uitmaken van het Europese kader van 
"Sleutelcompetenties voor een leven lang 
leren" en die hen in staat kunnen stellen om 
volledig deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven en hun rechten 
krachtens het recht van de Unie uit te 
oefenen.

effecten ondervinden op het gebied van 
hun socialezekerheidsrechten wanneer zij 
ervoor kiezen ergens anders in Europa te 
gaan wonen. Verder moeten zij worden 
geïnformeerd over hun recht om erkenning 
van hun beroepskwalificaties te krijgen en 
over de sociale en 
burgerschapscompetenties die deel 
uitmaken van het Europese kader van 
"Sleutelcompetenties voor een leven lang 
leren" en die hen in staat kunnen stellen om 
volledig deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven en hun rechten 
krachtens het recht van de Unie uit te 
oefenen. Specifieke acties kunnen worden 
uitgevoerd om de kennis van burgers over 
hun rechten op het gebied van 
vrijwilligerswerk, studie in het buitenland, 
een stage in een andere lidstaat of 
deelname aan EU-
uitwisselingsprogramma's op 
onderwijsgebied te vergroten.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een verbeterd bewustzijn bij de 
burgers van de voordelen die deze rechten 
voor hen als individu en voor de 
maatschappij met zich meebrengen kan
ook bijdragen tot een sterker gevoel van 
betrokkenheid bij en solidariteit met de 
Unie.

(16) Een verbeterd bewustzijn ten aanzien
van de voordelen die de rechten van 
burgers voor hen als individu en voor de 
maatschappij met zich meebrengen, en een 
actieve inbreng van burgers in het 
democratisch bestel van de Unie, kunnen
ook bijdragen tot een sterker gevoel van 
betrokkenheid bij en solidariteit met de 
Unie.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Jongeren zouden tijdens het 
Europees Jaar van de burger een speciale 
doelgroep moeten vormen. Op het gebied 
van burgereducatie over de Unie is voor 
scholen een belangrijke rol weggelegd.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Een Europees Jaar van de burger 2013 
zal ook een uitgelezen kans bieden om het 
bewustzijn bij het algemene publiek over 
de rechten die voortvloeien uit het 
burgerschap van de Unie te vergroten, en 
zo bij te dragen tot de doelstelling om de 
uitoefening van het recht op vrij verkeer te 
vergemakkelijken.

(17) Een Europees Jaar van de burger 2013 
zal ook een uitgelezen kans bieden om het 
bewustzijn bij het algemene publiek over 
de rechten die voortvloeien uit het 
burgerschap van de Unie te vergroten, en
zo bij te dragen aan de totstandbrenging 
van een participerende democratie en aan 
de doelstelling om de uitoefening van de 
aan het burgerschap van de Unie 
verbonden rechten te vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Verhoging van het bewustzijn van de 
rechten van burgers, inclusief hun 
kiesrechten in de lidstaat waar zij 
verblijven, is ook van belang met het oog 

(19) Verhoging van het bewustzijn van de 
rechten van burgers, inclusief hun 
kiesrechten in de lidstaat waar zij 
verblijven, is ook van belang met het oog 
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op de verkiezingen voor het Europees 
Parlement in 2014. Het effect van 
dergelijke acties ter verhoging van het 
bewustzijn zou moeten worden verhoogd 
door nauwe samenwerking en elkaar 
wederzijds versterkende relevante acties 
van andere instellingen van de Unie, met 
name het Europees Parlement, en van de 
lidstaten in de aanloop naar deze 
verkiezingen.

op de verkiezingen voor het Europees 
Parlement in 2014. Het effect van 
dergelijke acties ter verhoging van het 
bewustzijn zou moeten worden verhoogd 
door nauwe samenwerking en elkaar 
wederzijds versterkende relevante acties 
van andere instellingen van de Unie, met 
name het Europees Parlement, van de 
Europese politieke partijen en stichtingen 
en van de lidstaten in de aanloop naar deze 
verkiezingen.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Met het oog op optimale efficiëntie en 
doeltreffendheid van de activiteiten die 
voor het jaar van uitvoering (2013) zijn 
voorzien, is het van belang om een aantal 
voorbereidende acties uit te voeren met 
volledige inachtneming van artikel 49, lid 6 
van het Financieel Reglement.

(20) Met het oog op optimale efficiëntie en 
doeltreffendheid van de activiteiten die 
voor het jaar van uitvoering (2013) zijn 
voorzien, is het van belang om een aantal 
voorbereidende acties uit te voeren met 
volledige inachtneming van artikel 49, lid 6 
van het Financieel Reglement en om alle 
betrokken partijen, waaronder de 
instellingen van de Unie, 
maatschappelijke organisaties, de sociale 
partners, nationale, regionale en lokale 
administratieve organen, alsmede scholen 
en universiteiten, bij de voorbereidingen 
te betrekken.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Dit Europees Jaar zou volledig 
gebruik moeten maken van bestaande 
participatie-instrumenten en de rechten die 
zijn vastgelegd in de artikelen 10 en 11 van 
het Verdrag van de Europese Unie om de 
burgers nader te betrekken bij het 
uitvoeringsproces van het actieplan 2013 
voor het wegnemen van belemmeringen bij 
het uitoefenen van hun rechten en, meer in 
het algemeen, bij het vaststellen van EU-
beleid dat concreet gestalte geeft aan hun 
rechten. Organisaties uit het Europees 
maatschappelijk middenveld zullen in dit 
opzicht een centrale rol vervullen.

(21) Dit Europees Jaar zou volledig 
gebruik moeten maken van bestaande 
participatie-instrumenten en de rechten die 
zijn vastgelegd in de artikelen 10 en 11 van 
het Verdrag van de Europese Unie om de 
burgers nader te betrekken bij het 
uitvoeringsproces van het actieplan 2013 
voor het wegnemen van belemmeringen bij 
het uitoefenen van hun rechten en, meer in 
het algemeen, bij het vaststellen van EU-
beleid dat concreet gestalte geeft aan hun 
rechten. In het kader van het Europees 
Jaar zou tevens onderzocht moeten 
worden op welke wijze de rechten van 
burgers en hun inbreng in het 
democratisch bestel versterkt en 
uitgebreid kunnen worden. Het Europees 
maatschappelijk middenveld in de breedste 
zin van het woord, waaronder 
maatschappelijke organisaties, zullen in 
dit opzicht een centrale rol vervullen.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Financiering door de Europese Unie 
van andere activiteiten dan die welke 
worden gefinancierd vanuit de begroting 
van het Europees Jaar kan worden verstrekt 
via bestaande EU-programma’s of de 
structuurfondsen, met name het 
programma "Europa voor de burger" en het 
programma "Grondrechten en 
burgerschap",

(25) Financiering door de Europese Unie 
van andere activiteiten dan die welke 
worden gefinancierd vanuit de begroting 
van het Europees Jaar kan worden verstrekt 
via bestaande EU-programma’s of de 
structuurfondsen, zoals het programma
"Europa voor de burger", het programma 
"een leven lang leren", het programma 
"jeugd in actie" en het programma
"Grondrechten en burgerschap",
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Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
het vergroten van het bewustzijn van de 
rechten die zijn verbonden met het 
burgerschap van de Unie, teneinde burgers 
te helpen volledig gebruik te maken van 
hun recht om zich vrij te verplaatsen en te 
verblijven op het grondgebied van de 
lidstaten. Tegen deze achtergrond zal het 
Europees Jaar zich, onder andere, richten 
op de kansen voor maatschappelijke 
participatie en toegang tot rechten voor 
burgers van de Unie die in een andere dan 
de eigen lidstaat verblijven, en voor 
studenten, werknemers, consumenten en 
aanbieders van goederen en diensten in de 
gehele Unie.

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
het vergroten van het bewustzijn en het 
bevorderen van de participatie van 
burgers ten aanzien van de rechten die zijn 
verbonden met het burgerschap van de 
Unie, teneinde burgers te helpen volledig 
gebruik te maken van hun rechten, 
bijvoorbeeld het recht om zich vrij te 
verplaatsen en te verblijven op het 
grondgebied van de lidstaten. Tegen deze 
achtergrond zal het Europees Jaar zich, 
onder andere, richten op de kansen voor 
maatschappelijke participatie en toegang 
tot politieke, sociale en economische
rechten voor burgers van de Unie, ook 
wanneer zij in een andere dan de eigen 
lidstaat verblijven, en voor studenten, 
werknemers, consumenten en aanbieders 
van goederen en diensten in de gehele 
Unie.

Hiervan uitgaand zijn de specifieke 
doelstellingen van het Europees Jaar:

Hiervan uitgaand zijn de specifieke 
doelstellingen van het Europees Jaar:

- het versterken bij burgers van de Unie 
van het bewustzijn van hun recht om zich 
vrij te verplaatsen en te verblijven binnen 
de Europese Unie en, meer in het 
algemeen, van de rechten die aan burgers 
van de Unie zijn verleend in 
grensoverschrijdende situaties, inclusief 
hun recht om deel te nemen aan het 
democratische leven van de Unie;

- het versterken bij burgers van de Unie 
van het bewustzijn van hun rechten en van 
hun vermogen deze rechten uit te oefenen, 
waaronder het recht om zich vrij te 
verplaatsen en te verblijven binnen de 
Europese Unie en, meer in het algemeen, 
van de rechten die aan burgers van de Unie 
zijn verleend, met name de nieuwe rechten 
die voortvloeien uit het Verdrag van 
Lissabon, waaronder het recht om deel te 
nemen aan het democratische leven van de 
Unie, door middel van - onder meer- het 
burgerinitiatief;
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– het versterken bij de burgers van de 
Unie van het bewustzijn hoe zij tastbaar 
kunnen profiteren van de rechten en het 
beleid van de Unie terwijl zij in een 
andere lidstaat wonen, en het stimuleren 
van hun actieve deelname aan burgerfora 
over Europese beleidsterreinen en 
aangelegenheden;

- het versterken van actief en 
participerend burgerschap op alle niveaus 
en in iedere fase van het 
besluitvormingsproces;

- het ontwikkelen van een gestructureerd 
kader voor een Europese civiele dialoog 
en het organiseren van burgerfora over 
Europese beleidsterreinen en 
aangelegenheden;

– het stimuleren van een debat over het 
effect en het potentieel van het recht op 
vrij verkeer als een onvervreemdbaar 
aspect van het EU-burgerschap, in het 
bijzonder om de maatschappelijke 
samenhang en het wederzijds begrip tussen 
EU-burgers en de band tussen burgers en 
de Unie te versterken. 

- het stimuleren van een langetermijndebat
over de betekenis, het effect en het 
potentieel van alle aspecten van het EU-
burgerschap, in het bijzonder om de 
maatschappelijke samenhang en het 
wederzijds begrip tussen EU-burgers en de 
band tussen burgers en de Unie te 
versterken;
- het ontwikkelen van een holistische 
opvatting van het concept burgerschap, 
bijvoorbeeld door middel van een 
verklaring over Europees burgerschap. 

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De maatregelen die moeten worden 
genomen om de in artikel 2 gestelde doelen 
te verwezenlijken, kunnen de volgende op 
Europees, nationaal, regionaal of lokaal 
niveau georganiseerde initiatieven in 
verband met de doelstellingen van het 
Europees Jaar behelzen:

1. De maatregelen die moeten worden 
genomen om de in artikel 2 gestelde doelen 
te verwezenlijken, kunnen de volgende op 
Europees, nationaal, regionaal of lokaal 
niveau georganiseerde initiatieven in 
verband met de doelstellingen van het 
Europees Jaar behelzen:

– informatie-, voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes gericht op het 

- informatie-, voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes gericht op het 
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algemene publiek en meer specifieke 
doelgroepen;

algemene publiek en meer specifieke 
doelgroepen, waarbij burgers ook de 
gelegenheid krijgen hun standpunten 
naar voren te brengen;

– uitwisseling van informatie, ervaringen 
en goede praktijken door nationale, 
regionale en lokale bestuursorganen en 
andere organisaties;

– uitwisseling van informatie, ervaringen 
en goede praktijken door nationale, 
regionale en lokale bestuursorganen en 
andere organisaties;

– conferenties en evenementen om het 
debat te stimuleren en het bewustzijn te 
verhogen van het belang en de voordelen 
van het recht op vrij verkeer en verblijf, en 
meer in het algemeen de rechten van 
burgers van de Unie;

- conferenties en evenementen, waaraan 
wordt deelgenomen door alle 
betrokkenen, waaronder de instellingen 
van de Unie, maatschappelijke 
organisaties, de sociale partners, 
nationale, regionale en lokale 
administratieve organen, scholen en 
universiteiten, om het debat te stimuleren 
en het bewustzijn te verhogen van het 
belang en de voordelen van het recht op 
vrij verkeer en verblijf, en meer in het 
algemeen de rechten van burgers van de 
Unie;

– gebruik van de bestaande, meertalige 
participatie-instrumenten om burgers te 
stimuleren een bijdrage te leveren aan het 
effectief uitoefenen van hun rechten en, 
meer in het algemeen, aan het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
het Europees Jaar;

- gebruik van de bestaande en 
ontwikkeling van nieuwe meertalige 
participatie-instrumenten om actief en 
participerend burgerschap te bevorderen
en burgers te stimuleren een bijdrage te 
leveren aan het effectief uitoefenen van 
hun rechten en, meer in het algemeen, aan 
het verwezenlijken van de doelstellingen 
van het Europees Jaar;

– een versterking van de rol en de 
zichtbaarheid van het meertalige Europe 
Direct en het webportaal Uw Europa als 
essentiële elementen van een "one-stop-
shop"-informatiesysteem over de rechten 
van burgers van de Unie;

- een versterking van de rol en de 
zichtbaarheid van het meertalige netwerk
Europe Direct en het webportaal Uw 
Europa als essentiële elementen van een 
"one-stop-shop"-informatiesysteem over de 
rechten van burgers van de Unie, met 
name gelet op het toenemende gebruik 
van digitale communicatiekanalen en 
sociale netwerken;

– het versterken van de rol en de 
zichtbaarheid van instrumenten voor 
probleemoplossing, zoals Solvit, waardoor 
burgers van de Unie hun rechten beter 
kunnen uitoefenen en deze kunnen 
verdedigen.

- het versterken van de rol en de 
zichtbaarheid van instrumenten voor 
probleemoplossing, zoals Solvit, waardoor 
burgers van de Unie hun rechten beter 
kunnen uitoefenen en deze kunnen 
verdedigen,
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- andere initiatieven, zoals 
opstelwedstrijden, zomercursussen, het 
ontwikkelen van actieplannen en 
richtsnoeren of een online burgerforum, 
- de oprichting van een permanent 
kantoor voor een speciale 
vertegenwoordiger voor burgerparticipatie 
in de Europese Unie, met als taken onder 
andere het volgen van en rapporteren 
over de opvattingen van de staat en de 
burgers over hun betrokkenheid en 
participatie en het doen van voorstellen 
voor verdere verbeteringen.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie werkt nauw samen met de 
lidstaten en met instellingen en 
verenigingen die lokale en regionale 
belangen vertegenwoordigen, in het 
bijzonder het Comité van de Regio’s.

De Commissie werkt nauw samen met de 
lidstaten, met het Europees Parlement en 
met instellingen en verenigingen die lokale 
en regionale belangen vertegenwoordigen, 
in het bijzonder het Comité van de Regio’s.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De financiële referentie voor de 
uitvoering van dit besluit bedraagt 5 
miljoen EUR.

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel A – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering geschiedt over het 
algemeen in de vorm van de directe 
aankoop van goederen en diensten in het 
kader van bestaande raamcontracten. Een 
deel van de financiering kan worden 
gewijd aan het aanbieden van linguïstische 
diensten (vertalen, tolken, meertalige 
informatie).

De financiering kan geschieden in de vorm 
van de directe aankoop van goederen en 
diensten in het kader van bestaande 
raamcontracten. Een deel van de 
financiering kan worden gewijd aan het 
aanbieden van linguïstische diensten
(vertalen, tolken, meertalige informatie).

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt niet voorzien in 
medefinanciering van initiatieven.

De financiering kan geschieden in de 
vorm van subsidies in de zin van de 
artikelen 108 tot en met 120 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002
houdende het financieel reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen1.
___________
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

Or. en


