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Amendement 16
Kinga Göncz

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 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, zonder 
enige vorm van discriminatie 
(bijvoorbeeld op grond van etnie). Het 
recht van burgers van de Unie om vrij te 
reizen en te verblijven is verder vastgelegd 
in artikel 21 van het Verdrag.

Or. en

Amendement 17
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 45 van het Verdrag is in 
de garantie voorzien van vrij verkeer van 
werknemers, dat "de afschaffing 
[inhoudt] van elke discriminatie op grond 
van de nationaliteit tussen de werknemers 
der lidstaten, wat betreft de 
werkgelegenheid, de beloning en de 
overige arbeidsvoorwaarden".

Or. en
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Motivering

Werknemers mogen in het land waar zij werken, op geen enkele manier worden 
gediscrimineerd.

Amendement 18
Birgit Sippel

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Overeenkomstig artikel 18 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is elke directe of indirecte 
discriminatie op grond van nationaliteit 
verboden.

Or. en

Amendement 19
Birgit Sippel

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Door mannen en vrouwen op 
gelijke wijze bij het initiatief te betrekken 
kan het Europees Jaar van de burger 
bijdragen tot de bevordering van 
gelijkheid en tot de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht, 
raciale of etnische origine of godsdienst 
of geloof, wegens een handicap of op 
grond van leeftijd of seksuele voorkeur, 
door iedereen op basis van gelijkheid in te 
sluiten. Gemeenschappelijke horizontale 
antidiscriminatiewetgeving is evenwel 
nodig om de belemmeringen voor het vrije 
verkeer te verwijderen.
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Or. en

Amendement 20
Kinga Göncz

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" 
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.

(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 "vestigt de Unie haar 
grondslag op de ondeelbare en universele 
waarden van menselijke waardigheid en 
van vrijheid, gelijkheid en solidariteit" en 
stelt zij "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" 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.

Or. en

Amendement 21
Philippe Boulland

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het recht van vrij verkeer en vrij 
verblijf dient te zijn gewaarborgd in elke 
lidstaat en voor elke burger, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, ras, 
leeftijd, handicap of beroepskwalificaties.
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Or. fr

Amendement 22
Kinga Göncz

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", onder andere door te garanderen 
dat burgers hun recht op vrij verkeer 
volledig kunnen uitoefenen en door het 
bestaan te vrijwaren van een ruimte waar 
diversiteit wordt geëerbiedigd en de 
kwetsbaarsten worden beschermd.

Or. en

Amendement 23
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Mobiliteit van werknemers is, naast 
verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs door de mobiliteit van 
studenten, stagiairs en onderzoekers, een 
fundamenteel onderdeel van de EU 2020-
strategie voor "slimme, duurzame en 
inclusieve groei", waarmee de basis wordt 
gelegd voor de oplossing van de 
economische crisis door mobiliteit binnen 
de Unie.

Or. en
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Motivering

Het principe van mobiliteit voor werknemers en studenten is vastgelegd in de kerninitiatieven 
"Jeugd in beweging" en "Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen" van de EU 2020-
strategie.

Amendement 24
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In zijn resolutie van 15 december over 
de situatie van de grondrechten in de 
Europese Unie (2009) – effectieve 
tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon heeft het 
Europees Parlement de Commissie 
gevraagd om het Europees Jaar 2013 te 
wijden aan burgerschap, met als doel het 
debat over het Europese 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.

(5) In zijn resolutie van 15 december over 
de situatie van de grondrechten in de 
Europese Unie (2009) – effectieve 
tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon heeft het 
Europees Parlement de Commissie 
gevraagd om het Europees Jaar 2013 te 
wijden aan burgerschap, met als doel het 
debat over het Europese burgerschap aan te 
wakkeren en de Europese burgers in te 
lichten over hun nieuwe rechten, met name 
de nieuwe rechten die voortvloeien uit de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon, zoals het "Europees 
burgerinitiatief", en de individuele 
rechten van het Handvest van de 
grondrechten.

Or. de

Amendement 25
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In zijn resolutie van 15 december over 
de situatie van de grondrechten in de 

(5) In zijn resolutie van 15 december over 
de situatie van de grondrechten in de 
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Europese Unie (2009) – effectieve 
tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon heeft het 
Europees Parlement de Commissie 
gevraagd om het Europees Jaar 2013 te 
wijden aan burgerschap, met als doel het 
debat over het Europese 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.

Europese Unie (2009) – effectieve 
tenuitvoerlegging na de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon heeft het 
Europees Parlement de Commissie 
gevraagd om het Europees Jaar 2013 te 
wijden aan burgerschap, met als doel het 
debat over het Europese burgerschap aan te 
wakkeren en de Europese burgers in te 
lichten over hun rechten en vrijheden, met 
name de nieuwe rechten die voortvloeien 
uit de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon.

Or. en

Amendement 26
Evelyn Regner

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Met de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon hebben het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het EVRM in het 
primaire recht dezelfde status gekregen 
als de vier fundamentele vrijheden. De 
Europese Unie dient het Europees Jaar 
van de burger (2013) te gebruiken om de 
burgers te informeren over hun in het 
primaire recht gewaarborgde 
grondrechten, omdat deze hen een kader 
van veiligheid en bescherming bieden.

Or. de

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Met het Verdrag van Maastricht 
van 1992 is het concept "burgerschap" in 
de EU ingevoerd, waarbij elke burger van 
de Unie het fundamentele recht is 
verleend zich vrij te verplaatsen en vrij te 
verblijven binnen de Unie. Met het 
Verdrag van Amsterdam van 1997 zijn de 
rechten in verband met het burgerschap 
van de Unie voort versterkt.

Or. en

Motivering

Het eerste recht van een Europees burger is het recht om waar ook in de Unie te reizen, te 
werken en te wonen. Dit recht is in het Verdrag van Maastricht vastgelegd in het hoofdstuk 
over burgerschap, terwijl met het Verdrag van Amsterdam een procedure is ingevoerd om 
actie te ondernemen tegen een EU-land dat de grondrechten van zijn burgers schendt.

Amendement 28
Philippe Boulland

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 

(7) Het Europees burgerschap is niet 
beperkt tot het recht van vrij verkeer en 
het recht in een andere lidstaat te mogen 
werken. De Unie biedt een breed scala aan 
rechten die elke burger moet kennen en 
vrij moet kunnen uitoefenen: het recht op 
scholing, het recht op gezondheid, het 
recht op pensioen en het recht van het 
consumeren van goederen en diensten. 
Burgers dienen ook te kunnen worden 
geïnformeerd over alle verhaalmiddelen 
in het geval hun rechten niet worden 
gerespecteerd.
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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.

Or. fr

Amendement 29
Franz Obermayr

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) Het vrije verkeer van personen en de 
mobiliteit van werknemers helpen in 
bepaalde mate om de gevolgen van de 
demografische veranderingen op de 
arbeidsmarkt op te vangen, maar ze 
kunnen geen duurzame oplossing voor het 
probleem zijn. 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.

Or. de

Amendement 30
Birgit Sippel
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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. Meer mobiliteit 
van werknemers binnen de Unie kan ook 
bijdragen tot het halen van de Europa 
2020-doelstelling dat uiterlijk in 2020 
75% van de personen in de 
leeftijdscategorie van 20 tot 64 een baan 
hebben. 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, hun rechten als 
passagiers en toeristen, hun recht op 
gelijke behandeling met de nationale 
werknemers met betrekking tot 
werkgelegenheid, verloning en andere 
arbeidsomstandigheden, op 
meeneembaarheid van 
socialezekerheidsvoorzieningen of op 
gezinsvereniging. 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. De uitwisseling van ervaring 
en werknemers versterkt ook de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie in de Unie.

Or. en
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Amendement 31
Konstantinos Poupakis

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, de 
werkloosheid te bestrijden en de 
werkgelegenheid te vergroten, de kwaliteit 
van onderwijs en beroepsopleiding, alsook 
de kansen die deze bieden, te verbeteren,
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 en een essentieel onderdeel van de 
inspanningen gericht op het waarborgen 
van sociale cohesie.

Or. el

Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een besluit
Overweging 7
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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 
kunnen helpen om de gevolgen van de 
demografische veranderingen en de 
bestaande onevenwichten op de 
arbeidsmarkt aan te pakken, door gebieden 
met een arbeidstekort en andere met een 
hoog werkloosheidsniveau te helpen, en 
tegelijk 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.

Or. en

Motivering

In deze economisch moeilijke tijden is het nog belangrijker om de mobiliteit van werknemers 
te bevorderen om de interne markt volledig operationeel te maken.

Amendement 33
Kinga Göncz

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 

(7) Met name het vrije verkeer van 
personen en de mobiliteit van werknemers 
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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.

helpen om de gevolgen van de 
demografische veranderingen op de 
arbeidsmarkt en de problemen als gevolg 
van het feit dat vraag en aanbod niet op 
elkaar afgestemd zijn, 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.

Or. en

Amendement 34
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(7) Met name het vrije verkeer van 
personen en de vrijwillige 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 35
Birgit Sippel

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Om de mobiliteit van de burgers 
van de Unie en de ontwikkeling van een 
gevoel van samenhorigheid te bevorderen 
is het van het grootste belang om 
mobiliteitsinstrumenten als het Europees 
programma voor een leven lang leren of 
het kerninitiatief "Jeugd in beweging" te 
versterken en alle burgers beter te 
informeren over het bestaan en de functie 
ervan. Achtergestelde groepen die 
moeilijker toegang tot mobiliteit binnen de 
Unie hebben, bijvoorbeeld personen met 
weinig opleiding, ouderen of 
gehandicapten, moeten bijzondere steun 
krijgen en specifieke initiatieven moeten 
in het kader van het Europees Jaar op 
hen betrekking hebben.

Or. en

Amendement 36
Philippe Boulland
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Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het recht om zich vrij te verplaatsen en 
te verblijven op het grondgebied van de 
lidstaten wordt door burgers van de Unie 
in hoge mate gewaardeerd als een 
elementair individueel recht, dat is 
afgeleid van het burgerschap van de Unie. 
Als zodanig toont het en bevordert het een 
beter begrip van de waarde van Europese 
integratie, en stimuleert het de deelname 
van burgers bij het vormgeven van de 
Europese Unie. Wanneer burgers zich op 
bepaalde levensterreinen buiten de eigen 
landsgrens begeven door naar andere 
lidstaten te reizen of zich daar te vestigen, 
worden zij zich bewust van en profiteren 
zij van het brede scala aan rechten dat 
krachtens het EU-recht wordt verleend in 
situaties waarin sprake is van 
grensoverschrijding. Uitoefening van het 
recht op vrij verkeer en verblijf draagt er 
daardoor toe bij dat het burgerschap van 
de Unie een tastbare realiteit wordt in het 
dagelijks leven van burgers.

(8) Het recht om zich vrij te verplaatsen en 
te verblijven op het grondgebied van de 
lidstaten bevordert alleen een beter begrip 
van de waarde van Europese integratie 
indien het wordt geflankeerd door 
concrete maatregelen van de Unie en de 
lidstaten op het gebied van opleiding, 
erkenning van diploma's, mobiliteit van 
werknemers (seizoensarbeiders, 
grensarbeiders, ter beschikking gestelde 
werknemers, werknemers die moeten 
verhuizen wanneer het bedrijf waar zij 
werken van vestigingsplaats verandert).

Or. fr

Amendement 37
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het recht om zich vrij te verplaatsen en
te verblijven op het grondgebied van de 
lidstaten wordt door burgers van de Unie in 
hoge mate gewaardeerd als een elementair 
individueel recht, dat is afgeleid van het 
burgerschap van de Unie. Als zodanig 

(8) Het recht om zich vrij te verplaatsen, 
vrij te verblijven en vrij te werken en te 
studeren op het grondgebied van de 
lidstaten wordt door burgers van de Unie in 
hoge mate gewaardeerd als een elementair 
individueel recht en een fundamentele 
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toont het en bevordert het een beter begrip
van de waarde van Europese integratie, en 
stimuleert het de deelname van burgers bij 
het vormgeven van de Europese Unie.
Wanneer burgers zich op bepaalde 
levensterreinen buiten de eigen landsgrens 
begeven door naar andere lidstaten te 
reizen of zich daar te vestigen, worden zij 
zich bewust van en profiteren zij van het 
brede scala aan rechten dat krachtens het 
EU-recht wordt verleend in situaties waarin 
sprake is van grensoverschrijding.
Uitoefening van het recht op vrij verkeer 
en verblijf draagt er daardoor toe bij dat het 
burgerschap van de Unie een tastbare 
realiteit wordt in het dagelijks leven van 
burgers.

vrijheid die is afgeleid van het burgerschap 
van de Unie. Als zodanig toont het en 
bevordert het een beter begrip van de 
waarde van Europese integratie en 
inclusie, en stimuleert het de deelname van 
burgers bij het vormgeven van de Europese 
Unie. Wanneer burgers zich op bepaalde 
levensterreinen buiten de eigen landsgrens 
begeven door naar andere lidstaten te 
reizen, daar te werken of te studeren of 
zich daar te vestigen, worden zij zich 
bewust van en profiteren zij van het brede 
scala aan rechten dat krachtens het EU-
recht wordt verleend in situaties waarin 
sprake is van grensoverschrijding.
Uitoefening van het recht op vrij verkeer 
en verblijf draagt er daardoor toe bij dat het 
burgerschap van de Unie een tastbare 
realiteit wordt in het dagelijks leven van 
burgers.

Or. en

Amendement 38
Franz Obermayr

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het recht om zich vrij te verplaatsen en 
te verblijven op het grondgebied van de 
lidstaten wordt door burgers van de Unie in 
hoge mate gewaardeerd als een elementair 
individueel recht, dat is afgeleid van het 
burgerschap van de Unie. Als zodanig 
toont het en bevordert het een beter begrip 
van de waarde van Europese integratie, en 
stimuleert het de deelname van burgers bij 
het vormgeven van de Europese Unie. 
Wanneer burgers zich op bepaalde 
levensterreinen buiten de eigen landsgrens 
begeven door naar andere lidstaten te 
reizen of zich daar te vestigen, worden zij 
zich bewust van en profiteren zij van het 

(8) Het recht om zich vrij te verplaatsen en 
te verblijven op het grondgebied van de 
lidstaten wordt door burgers van de Unie in 
hoge mate gewaardeerd als een elementair 
individueel recht, dat is afgeleid van het 
burgerschap van de Unie. Als zodanig 
toont het en bevordert het de positieve 
aspecten van Europese integratie, en 
stimuleert het de deelname van burgers bij 
het vormgeven van de Europese Unie. 
Wanneer burgers zich op bepaalde 
levensterreinen buiten de eigen landsgrens 
begeven door naar andere lidstaten te 
reizen of zich daar te vestigen, worden zij 
zich bewust van en profiteren zij van het 
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brede scala aan rechten dat krachtens het 
EU-recht wordt verleend in situaties waarin 
sprake is van grensoverschrijding. 
Uitoefening van het recht op vrij verkeer 
en verblijf draagt er daardoor toe bij dat het 
burgerschap van de Unie een tastbare 
realiteit wordt in het dagelijks leven van 
burgers.

brede scala aan rechten dat krachtens het 
EU-recht wordt verleend in situaties waarin 
sprake is van grensoverschrijding. 
Uitoefening van het recht op vrij verkeer 
en verblijf draagt er daardoor toe bij dat het 
burgerschap van de Unie een tastbare 
realiteit wordt in het dagelijks leven van 
burgers.

Or. de

Amendement 39
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het recht om zich vrij te verplaatsen en 
te verblijven op het grondgebied van de
lidstaten wordt door burgers van de Unie in 
hoge mate gewaardeerd als een elementair 
individueel recht, dat is afgeleid van het 
burgerschap van de Unie. Als zodanig 
toont het en bevordert het een beter begrip 
van de waarde van Europese integratie, en 
stimuleert het de deelname van burgers bij 
het vormgeven van de Europese Unie. 
Wanneer burgers zich op bepaalde 
levensterreinen buiten de eigen landsgrens 
begeven door naar andere lidstaten te 
reizen of zich daar te vestigen, worden zij 
zich bewust van en profiteren zij van het 
brede scala aan rechten dat krachtens het 
EU-recht wordt verleend in situaties waarin 
sprake is van grensoverschrijding. 
Uitoefening van het recht op vrij verkeer 
en verblijf draagt er daardoor toe bij dat het 
burgerschap van de Unie een tastbare 
realiteit wordt in het dagelijks leven van 
burgers.

(8) Het recht om zich vrij te verplaatsen en 
te verblijven op het grondgebied van de 
lidstaten zonder enige vorm van 
discriminatie wordt door burgers van de 
Unie in hoge mate gewaardeerd als een
elementair individueel recht, dat is afgeleid 
van het burgerschap van de Unie. Als 
zodanig toont het en bevordert het een 
beter begrip van de waarde van Europese 
integratie, en stimuleert het de deelname 
van burgers bij het vormgeven van de 
Europese Unie. Wanneer burgers zich op 
bepaalde levensterreinen buiten de eigen 
landsgrens begeven door naar andere 
lidstaten te reizen of zich daar te vestigen, 
worden zij zich bewust van en profiteren 
zij van het brede scala aan rechten dat 
krachtens het EU-recht wordt verleend in 
situaties waarin sprake is van 
grensoverschrijding. Uitoefening van het 
recht op vrij verkeer en verblijf draagt er 
daardoor toe bij dat het burgerschap van de 
Unie een tastbare realiteit wordt in het 
dagelijks leven van burgers.

Or. en
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Amendement 40
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het recht om zich vrij te verplaatsen en 
te verblijven op het grondgebied van de 
lidstaten wordt door burgers van de Unie in 
hoge mate gewaardeerd als een elementair 
individueel recht, dat is afgeleid van het 
burgerschap van de Unie. Als zodanig 
toont het en bevordert het een beter begrip 
van de waarde van Europese integratie, en 
stimuleert het de deelname van burgers bij 
het vormgeven van de Europese Unie. 
Wanneer burgers zich op bepaalde 
levensterreinen buiten de eigen landsgrens 
begeven door naar andere lidstaten te 
reizen of zich daar te vestigen, worden zij 
zich bewust van en profiteren zij van het 
brede scala aan rechten dat krachtens het 
EU-recht wordt verleend in situaties waarin 
sprake is van grensoverschrijding. 
Uitoefening van het recht op vrij verkeer 
en verblijf draagt er daardoor toe bij dat het 
burgerschap van de Unie een tastbare 
realiteit wordt in het dagelijks leven van 
burgers.

(8) Het recht om zich vrij te verplaatsen en 
te verblijven op het grondgebied van de 
lidstaten wordt door burgers van de Unie in 
hoge mate gewaardeerd als een elementair 
individueel recht, dat is afgeleid van het 
burgerschap van de Unie. Als zodanig 
toont het en bevordert het een beter begrip 
van de waarde van Europese integratie, en 
stimuleert het de deelname van burgers bij 
het vormgeven van de Europese Unie. 
Wanneer burgers zich op bepaalde 
levensterreinen buiten de eigen landsgrens 
begeven door naar andere lidstaten te 
reizen of zich daar te vestigen, worden zij 
zich bewust van en profiteren zij van het 
brede scala aan rechten dat krachtens het 
EU-recht wordt verleend in situaties waarin 
sprake is van grensoverschrijding. 
Uitoefening van het recht op vrij verkeer 
en verblijf draagt er daardoor toe bij dat het 
burgerschap van de Unie een tastbare 
realiteit wordt in het dagelijks leven van 
burgers, en dat de saamhorigheid en de 
solidariteit worden versterkt.

Or. de

Amendement 41
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het recht om zich vrij te verplaatsen en (8) Het recht om zich vrij te verplaatsen, te 
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te verblijven op het grondgebied van de 
lidstaten wordt door burgers van de Unie in 
hoge mate gewaardeerd als een elementair 
individueel recht, dat is afgeleid van het 
burgerschap van de Unie. Als zodanig 
toont het en bevordert het een beter begrip 
van de waarde van Europese integratie, en 
stimuleert het de deelname van burgers bij 
het vormgeven van de Europese Unie.
Wanneer burgers zich op bepaalde 
levensterreinen buiten de eigen landsgrens 
begeven door naar andere lidstaten te 
reizen of zich daar te vestigen, worden zij 
zich bewust van en profiteren zij van het 
brede scala aan rechten dat krachtens het 
EU-recht wordt verleend in situaties waarin 
sprake is van grensoverschrijding.
Uitoefening van het recht op vrij verkeer 
en verblijf draagt er daardoor toe bij dat het 
burgerschap van de Unie een tastbare 
realiteit wordt in het dagelijks leven van 
burgers.

werken en te verblijven op het grondgebied 
van de lidstaten wordt door burgers van de 
Unie in hoge mate gewaardeerd als een 
elementair individueel recht, dat is afgeleid 
van het burgerschap van de Unie. Als 
zodanig toont het en bevordert het een 
beter begrip van de waarde van Europese 
integratie, en stimuleert het de deelname 
van burgers bij het vormgeven van de 
Europese Unie. Wanneer burgers zich op 
bepaalde levensterreinen buiten de eigen 
landsgrens begeven door naar andere 
lidstaten te reizen of zich daar te vestigen, 
worden zij zich bewust van en profiteren 
zij van het brede scala aan rechten dat 
krachtens het EU-recht wordt verleend in 
situaties waarin sprake is van 
grensoverschrijding. Uitoefening van het 
recht op vrij verkeer en verblijf draagt er 
daardoor toe bij dat het burgerschap van de 
Unie een tastbare realiteit wordt in het 
dagelijks leven van burgers.

Or. nl

Amendement 42
Philippe Boulland

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Hoewel het recht op vrij verkeer en 
verblijf stevig is verankerd in het primaire 
recht van de Unie en substantieel is 
ontwikkeld in het secundaire recht, bestaat 
er nog steeds een kloof tussen de geldende
wettelijke regels en de realiteit waarmee
burgers worden geconfronteerd wanneer 
zij dit recht in de praktijk willen 
uitoefenen. Naast onzekerheid over de 
voordelen van mobiliteit ervaren burgers 
van de Unie te veel praktische 
belemmeringen met betrekking tot het 
wonen en werken in een andere lidstaat 

(9) Hoewel het recht op vrij verkeer en 
verblijf stevig is verankerd in het primaire 
recht van de Unie en substantieel is 
ontwikkeld in het secundaire recht, is de 
toepassing van de wettelijke regels 
onbevredigend en ongunstig voor de
burgers die hun rechten willen uitoefenen. 
De lidstaten dienen alle nog bestaande 
administratieve en wettelijke obstakels die 
op een foutieve interpretatie stoelen, te 
elimineren. Er zijn buitengewone 
inspanningen nodig voor laaggeschoolde 
werknemers en personen met bijzondere 
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van de Unie. behoeften vanwege een handicap, 
teneinde tegemoet te komen aan hun 
wensen op het gebied van 
beroepsmobiliteit, uitwisselingen en 
beroepsopleiding. De lidstaat van 
ontvangst zou voor hen begeleidende 
maatregelen moeten treffen, teneinde ze 
in staat te stellen hun sociale rechten 
(sociale zekerheid, toegang tot 
gezondheidszorg, toegang tot onderwijs) 
en hun electorale rechten (plaatselijke 
verkiezingen, voor vakbondsfuncties) uit 
te oefenen.

Or. fr

Amendement 43
Birgit Sippel

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Hoewel het recht op vrij verkeer en 
verblijf stevig is verankerd in het primaire 
recht van de Unie en substantieel is 
ontwikkeld in het secundaire recht, bestaat 
er nog steeds een kloof tussen de geldende 
wettelijke regels en de realiteit waarmee 
burgers worden geconfronteerd wanneer zij 
dit recht in de praktijk willen uitoefenen. 
Naast onzekerheid over de voordelen van 
mobiliteit ervaren burgers van de Unie te 
veel praktische belemmeringen met 
betrekking tot het wonen en werken in een 
andere lidstaat van de Unie.

(9) Hoewel het recht op vrij verkeer en 
verblijf stevig is verankerd in het primaire 
recht van de Unie en substantieel is 
ontwikkeld in het secundaire recht, bestaat 
er nog steeds een kloof tussen de geldende 
wettelijke regels en de realiteit waarmee 
burgers worden geconfronteerd wanneer zij 
dit recht in de praktijk willen uitoefenen. 
Naast onzekerheid over de voordelen van 
mobiliteit ervaren burgers van de Unie te 
veel praktische belemmeringen met 
betrekking tot het wonen en werken in een 
andere lidstaat van de Unie.
Totstandbrenging van echt vrij verkeer, 
gelijke behandeling en mobiliteit binnen 
de EU-27 zal een grotere inspanning 
vergen om de nieuwe lidstaten en de 
inwoners hiervan te integreren binnen het 
begrip van burgerschap en identiteit van 
de Unie. Dit kan evenwel alleen, als op 
het niveau van de Unie en op nationaal en 
lokaal niveau de sociale cohesie wordt 
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bevorderd en de stelsels voor 
arbeidsbetrekkingen en collectieve 
overeenkomsten worden geëerbiedigd en 
niet ter discussie worden gesteld.

Or. en

Amendement 44
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Hoewel het recht op vrij verkeer en 
verblijf stevig is verankerd in het primaire 
recht van de Unie en substantieel is 
ontwikkeld in het secundaire recht, bestaat 
er nog steeds een kloof tussen de geldende 
wettelijke regels en de realiteit waarmee 
burgers worden geconfronteerd wanneer zij 
dit recht in de praktijk willen uitoefenen. 
Naast onzekerheid over de voordelen van 
mobiliteit ervaren burgers van de Unie te 
veel praktische belemmeringen met 
betrekking tot het wonen en werken in een 
andere lidstaat van de Unie.

(9) Hoewel het recht op vrij verkeer en 
verblijf stevig is verankerd in het primaire 
recht van de Unie en substantieel is 
ontwikkeld in het secundaire recht, bestaat 
er nog steeds een kloof tussen de geldende 
wettelijke regels en de realiteit waarmee 
burgers worden geconfronteerd wanneer zij 
dit recht in de praktijk willen uitoefenen. 
Naast onzekerheid over de voordelen van 
mobiliteit ervaren burgers van de Unie te 
veel praktische belemmeringen met 
betrekking tot het wonen en werken in een 
andere lidstaat van de Unie en krijgen zij 
vaak te maken met moeilijkheden in 
verband met hun nationaliteit, hun 
sociale en huwelijksstatus, bijvoorbeeld de 
rechten van internationale paren, de 
meeneembaarheid van pensioenen en 
socialezekerheidsrechten of de toegang tot 
overheidsdiensten. Verbetering van de 
effectieve uitoefening van rechten door 
burgers en verwijdering van de praktische 
belemmeringen moeten de 
kerndoelstellingen van dit Europees Jaar 
van de burger zijn.

Or. en
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Amendement 45
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Hoewel het recht op vrij verkeer en 
verblijf stevig is verankerd in het primaire 
recht van de Unie en substantieel is 
ontwikkeld in het secundaire recht, bestaat 
er nog steeds een kloof tussen de geldende 
wettelijke regels en de realiteit waarmee 
burgers worden geconfronteerd wanneer zij 
dit recht in de praktijk willen uitoefenen.
Naast onzekerheid over de voordelen van 
mobiliteit ervaren burgers van de Unie te 
veel praktische belemmeringen met 
betrekking tot het wonen en werken in een 
andere lidstaat van de Unie.

(9) Hoewel het recht op vrij verkeer en 
verblijf stevig is verankerd in het primaire 
recht van de Unie en substantieel is 
ontwikkeld in het secundaire recht, bestaat 
er nog steeds een kloof tussen de geldende 
wettelijke regels en de realiteit waarmee 
burgers worden geconfronteerd wanneer zij 
dit recht in de praktijk willen uitoefenen.
Naast onzekerheid over de voordelen van 
mobiliteit ervaren burgers van de Unie te 
veel praktische belemmeringen met 
betrekking tot het wonen en werken in een 
andere lidstaat van de Unie, zoals een 
gebrekkige toegang tot informatie over 
hun rechten en de te volgen procedures.

Or. el

Amendement 46
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Hoewel het recht op vrij verkeer en 
verblijf stevig is verankerd in het primaire 
recht van de Unie en substantieel is 
ontwikkeld in het secundaire recht, bestaat 
er nog steeds een kloof tussen de geldende 
wettelijke regels en de realiteit waarmee 
burgers worden geconfronteerd wanneer zij 
dit recht in de praktijk willen uitoefenen. 
Naast onzekerheid over de voordelen van 
mobiliteit ervaren burgers van de Unie te 
veel praktische belemmeringen met 
betrekking tot het wonen en werken in een 

(9) Hoewel het recht op vrij verkeer en 
verblijf stevig is verankerd in het primaire 
recht van de Unie en substantieel is 
ontwikkeld in het secundaire recht, bestaat 
er nog steeds een kloof tussen de geldende 
wettelijke regels en de realiteit waarmee 
burgers (bijvoorbeeld Roma) worden 
geconfronteerd wanneer zij dit recht in de 
praktijk willen uitoefenen. Naast 
onzekerheid over de voordelen van 
mobiliteit ervaren burgers van de Unie te 
veel praktische belemmeringen met 
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andere lidstaat van de Unie. betrekking tot het wonen en werken in een 
andere lidstaat van de Unie.

Or. en

Amendement 47
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Wettelijke en administratieve 
belemmeringen en beperkingen van de 
lidstaten die niet door de Unie zijn 
voorgeschreven of die worden 
geïnterpreteerd op een manier die indruist 
tegen de wetgeving van de Unie met 
betrekking tot het wonen en werken in een 
andere lidstaat van de Unie, houden 
schending in van een grondrecht van 
burgers en kunnen, in het geval van 
werknemers, contraproductieve effecten 
hebben, bijvoorbeeld meer illegaal werk, 
een uitbreiding van de zwarte economie, 
uitbuiting van werknemers en zelfs 
mensenhandel.

Or. en

Amendement 48
Birgit Sippel

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In vele sectoren worden 
grensoverschrijdende arbeidsmarkten 
steeds belangrijker. De meeste van de 
grensoverschrijdende werknemers die 
hierbij betrokken zijn, hebben evenwel 
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een erg beperkte kennis van de regels en 
reguleringen die op hun baan of werkplek
van toepassing zijn, inclusief 
arbeidsrechten, arbeidsomstandigheden 
en sociale zekerheid. Het is belangrijk 
mobiele werknemers behoorlijke 
informatie over hun arbeids- en sociale 
rechten te verstrekken en te bevorderen 
dat de groepen in kwestie zich aansluiten 
bij een vakbond, om hen te helpen beter 
beschermd te zijn.

Or. en

Amendement 49
Kinga Göncz

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 
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.

(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 
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
deze belemmeringen was het gebrek aan 
garanties op het terrein (de rechten van de 
burgers worden m.a.w. door de lidstaten 
niet volledig gehandhaafd). Een andere 
belemmering die in deze context werd
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 
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voorlichting aan burgers van de Unie over 
hun rechten te intensiveren, vooral over 
hun recht op vrij verkeer.

Or. en

Amendement 50
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
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.

(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 
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 het 
bewustzijn te vergroten moet de 
communicatie verlopen in alle officiële 
talen van de Europese Unie en gericht 
zijn aan alle burgers en voor alle burgers 
toegankelijk zijn. Het gebruik van digitale 
communicatiekanalen kan worden 
opgevoerd. Specifieke acties kunnen 
worden ondernomen voor gehandicapten, 
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kwetsbare groepen en ingezetenen van 
derde landen, die vaak meer 
moeilijkheden ondervinden om toegang 
tot informatie te krijgen en hun rechten 
uit te oefenen.

Or. en

Amendement 51
Franz Obermayr

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien het feit dat het recht van vrij 
verkeer een aanzienlijke verbetering 
betekent van de levens van individuen, is 
het essentieel dat informatie over het 
bestaan van dit recht en de voorwaarden 
voor uitoefening ervan zo breed mogelijk 
beschikbaar is. Omdat alle burgers van de 
Unie in potentie van dit recht kunnen 
profiteren, moeten 
bewustmakingscampagnes in de gehele 
Unie worden gehouden.

(11) Gezien het feit dat het recht van vrij 
verkeer de burgers van de EU op het vlak 
van mobiliteit aanzienlijke voordelen kan 
opleveren, is het erg belangrijk dat 
informatie over het bestaan van dit recht en 
de voorwaarden voor uitoefening ervan zo 
breed mogelijk beschikbaar is.

Or. de

Amendement 52
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien het feit dat het recht van vrij 
verkeer een aanzienlijke verbetering 
betekent van de levens van individuen, is 
het essentieel dat informatie over het 
bestaan van dit recht en de voorwaarden 

(11) Gezien het feit dat het recht van vrij 
verkeer een aanzienlijke verbetering 
betekent van de levens van individuen, is 
het essentieel dat informatie over het 
bestaan van dit recht en de voorwaarden 
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voor uitoefening ervan zo breed mogelijk 
beschikbaar is. Omdat alle burgers van de 
Unie in potentie van dit recht kunnen 
profiteren, moeten 
bewustmakingscampagnes in de gehele 
Unie worden gehouden.

voor uitoefening ervan zo breed mogelijk 
beschikbaar is. Deze informatie moet 
daarom gemakkelijk toegankelijk zijn in 
alle officiële talen van de Unie en voor 
personen met een handicap. Omdat alle 
burgers van de Unie in potentie van dit 
recht kunnen profiteren, moeten 
bewustmakingscampagnes in de gehele 
Unie worden gehouden.

Or. en

Amendement 53
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om burgers van de Unie in staat te 
stellen geïnformeerde beslissingen te 
nemen over de vraag of zij hun recht op 
vrij verkeer willen uitoefenen, is het echter 
niet voldoende om alleen het bewustzijn 
van het recht op vrij verkeer zelf te 
vergroten; het is essentieel dat burgers van 
de Unie ook adequaat worden 
geïnformeerd over andere rechten die in de 
context van grensoverschrijding volgens 
het recht van de Unie tot hun beschikking 
staan. Deze informatie zal hen ook in staat 
stellen volledig van deze rechten te 
profiteren wanneer zij besluiten gebruik te 
maken van hun recht op vrij verkeer.

(12) Om burgers van de Unie in staat te 
stellen geïnformeerde beslissingen te 
nemen over de vraag of zij hun recht op 
vrij verkeer willen uitoefenen, is het echter 
niet voldoende om alleen het bewustzijn 
van het recht op vrij verkeer zelf te 
vergroten; het is essentieel dat burgers van 
de Unie ook adequaat worden 
geïnformeerd over andere rechten die in de 
context van grensoverschrijding volgens 
het recht van de Unie tot hun beschikking 
staan, aangezien voldoende informatie en 
voorlichting over de voordelen van 
mobiliteit een essentiële rol kunnen 
vervullen bij de pogingen gericht op het 
omkeren van het verschijnsel 'brain 
drain' in de EU. Deze informatie zal hen 
ook in staat stellen volledig van deze 
rechten te profiteren wanneer zij besluiten 
gebruik te maken van hun recht op vrij 
verkeer.

Or. el
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Amendement 54
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om burgers van de Unie in staat te 
stellen geïnformeerde beslissingen te 
nemen over de vraag of zij hun recht op 
vrij verkeer willen uitoefenen, is het echter 
niet voldoende om alleen het bewustzijn 
van het recht op vrij verkeer zelf te 
vergroten; het is essentieel dat burgers van 
de Unie ook adequaat worden 
geïnformeerd over andere rechten die in de 
context van grensoverschrijding volgens 
het recht van de Unie tot hun beschikking 
staan. Deze informatie zal hen ook in staat 
stellen volledig van deze rechten te 
profiteren wanneer zij besluiten gebruik te 
maken van hun recht op vrij verkeer.

(12) Om burgers van de Unie in staat te 
stellen geïnformeerde beslissingen te 
nemen over de vraag of zij hun recht op 
vrij verkeer willen uitoefenen, is het echter 
niet voldoende om alleen het bewustzijn 
van het recht op vrij verkeer zelf te 
vergroten; het is essentieel dat burgers van 
de Unie ook adequaat worden 
geïnformeerd over andere rechten die in de 
context van grensoverschrijding volgens 
het recht van de Unie tot hun beschikking 
staan en over de bestaande beperkingen 
van deze echten. Deze informatie, die voor 
alle burgers toegankelijk moet zijn in alle 
officiële talen van de Unie, zal hen ook in 
staat stellen volledig van deze rechten te 
profiteren, wanneer zij besluiten gebruik te 
maken van hun recht op vrij verkeer, en zal 
ervoor zorgen dat hun rechten beschermd 
zijn zonder discriminatie of ongelijke 
behandeling.

Or. en

Amendement 55
Philippe Boulland

Voorstel voor een besluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Alle door de Commissie opgezette 
sites voor informatie voor de burger 
moeten worden vereenvoudigd, teneinde 
ze toegankelijker te maken en de 
mobiliteit van alle werknemers, ongeacht 
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hun kwalificaties, te verbeteren.

Or. fr

Amendement 56
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
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.

(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 
effecten ondervinden op het gebied van 
hun socialezekerheidsrechten, wanneer zij 
ervoor kiezen ergens anders in Europa te 
gaan wonen, en zij zijn ook belangrijk 
voor werknemers die binnen de Unie 
worden uitgezonden. 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 
ondernomen om hun bewustzijn te 
vergroten wat hun rechten betreft op het 
gebied van vrijwilligerswerk, studie in het 
buitenland, een stage in een andere 
lidstaat of deelname aan 
uitwisselingsprogramma's in het 
onderwijs in de Unie, bijvoorbeeld 
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Erasmus, Leonardo of Erasmus voor 
jonge ondernemers.

Or. en

Amendement 57
Birgit Sippel

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 
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.

(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 
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. Op grond van de wetgeving van 
de Unie hebben zij ook recht op gelijke 
behandeling met de nationale werknemers 
met betrekking tot werkgelegenheid, 
verloning en andere 
arbeidsomstandigheden, zonder dat zij een 
arbeidsvergunning hoeven aan te vragen, 
en met betrekking tot belastingvoordelen. 
Als een burger van de Unie werkt in een 
andere lidstaat, hebben zijn of haar 
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gezinsleden het recht in het land in 
kwestie te wonen en te werken, ongeacht 
hun nationaliteit. Kinderen hebben recht 
op onderwijs.

Or. en

Amendement 58
Danuta Jazłowiecka

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 
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.

(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 
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. De burgers moeten ook worden 
geïnformeerd over de nieuwe 
mogelijkheden voor de erkenning van de 
kwalificaties die zij hebben verworven via 
verwijzingen naar nationale en Europese 
kwalificatiekaders. Dit bevordert de 
persoonlijke ontwikkeling en verhoogt de 
vooruitzichten en kansen op mobiliteit, 
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zowel op het gebied van onderwijs, als op 
de arbeidsmarkt.

Or. pl

Motivering

De verschafte informatie moet verwijzen naar bestaande regelingen én details geven over 
lopende activiteiten voor het vergroten van de mobiliteit van burgers binnen Europa. Dit 
omvat het proces van het opzetten van nationale en Europese kwalificatienetwerken.

Amendement 59
Antigoni Papadopoulou

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 
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.

(13) Burgers van de Unie die overwegen 
gebruik te maken van hun recht op vrij 
verkeer moeten in het bijzonder worden 
geïnformeerd over hun recht te worden 
aangeworven tegen dezelfde voorwaarden, 
zonder bijkomende vereisten, als 
ingezetenen van het land waar zij werk 
zoeken; zij moeten ook 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 
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 
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krachtens het recht van de Unie uit te 
oefenen.

Or. en

Motivering

Toegang tot werk in elk EU-land is de essentie van mobiliteit van werknemers, d.w.z. dat elke 
EU-burger zich kandidaat kan stellen voor een vacature die in een EU-land is gepubliceerd, 
met uitzondering van bepaalde functies bij de overheid, die gereserveerd kunnen zijn voor 
ingezetenen van een bepaald land, als het werk in kwestie verband houdt met de vrijwaring 
van de belangen van de lidstaat.

Amendement 60
Konstantinos Poupakis

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 
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.

(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 
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. Het is belangrijk dat alle 
betrokken instanties en de sociale 
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partners zich hiervoor - meer informatie 
en bewustmaking - inzetten.

Or. el

Amendement 61
Rovana Plumb

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 
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.

(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 
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. Tegelijkertijd vormt de 
gebrekkige kennis van vreemde talen (in 
het bijzonder onder volwassenen) een 
belangrijke belemmering voor de 
mobiliteit van werknemers, hetgeen 
betekent dat het leren van vreemde talen 
op Europees niveau actief moet worden 
bevorderd;

Or. ro
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Amendement 62
Ria Oomen-Ruijten

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 
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.

(13) Burgers van de Unie die overwegen 
gebruik te maken van hun recht op vrij 
verkeer moeten in het bijzonder pro-
actief 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 
effecten ondervinden op het gebied van 
hun socialezekerheidsrechten of 
individueel opgebouwde rechten wanneer 
zij ervoor kiezen ergens anders in Europa 
te gaan wonen of werken. 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.

Or. nl

Amendement 63
Rovana Plumb

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 bis (nieuw)



AM\887369NL.doc 37/58 PE478.530v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het recht van vrij verkeer 
impliceert dat levenslang leren en 
beroepsopleidingsstrategieën op Europees 
niveau toegesneden moeten zijn op 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, en 
dat gewerkt moet worden aan het 
aanbieden van overdraagbare 
vaardigheden die in een groter 
geografisch gebied van nut zijn, teneinde 
ze te doen aansluiten op het aanbod aan 
werk. In dit verband moet worden 
geïnvesteerd in formele en informele 
scholing, beroepsopleiding, uitwisselingen 
van beroepservaring en gecoördineerde 
maatregelen, teneinde de toename van de 
arbeidsmobiliteit te versnellen;

Or. ro

Amendement 64
Philippe Boulland

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Er dient op te worden gewezen dat 
de steun voor verbetering van de 
mobiliteit vooral geconcentreerd is 
geweest op burgers met een diploma. Het 
is de hoogste tijd dat de Unie nu gaat 
werken aan het verbeteren van de 
mobiliteit van laaggeschoolde werknemers 
en werknemers met een handicap, 
bijvoorbeeld via nieuwe 
uitwisselingsprogramma's en 
gebruiksvriendelijke educatieve 
internetsites.

Or. fr
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Amendement 65
Evelyn Regner

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) In dit verband zouden burgers ook 
beter moeten worden geïnformeerd over 
hun rechten als passagiers in de 
verschillende vormen van vervoer in de 
Europese Unie en van hun rechten als 
consument in het buitenland. Als zij erop 
kunnen vertrouwen dat hun rechten als 
consumenten effectief worden beschermd, 
zullen zij meer bijdragen aan de 
ontwikkeling van de Europese markt voor 
goederen en diensten tot zijn volledige 
potentieel en beter kunnen profiteren van 
de voordelen van die markt. In het 
verlengde hiervan zouden burgers ook 
beter moeten worden geïnformeerd over de 
regels met betrekking tot algemene 
productveiligheid en markttoezicht, zodat 
zij zich ervan bewust worden hoe hun 
gezondheid en hun rechten overal in de EU 
worden beschermd, vooral als het gaat om 
bedreigingen of risico’s waartegen zij 
individueel niets kunnen doen. Het zou 
verder van belang zijn om burgers meer 
bewust te maken van hun rechten op 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
zodat zij volledig kunnen profiteren van 
een veilige en hoogwaardige 
gezondheidszorg over Europese grenzen 
heen.

(14) In dit verband zouden burgers ook 
beter moeten worden geïnformeerd over 
hun rechten als passagiers in de 
verschillende vormen van vervoer in de 
Europese Unie en van hun rechten als 
consument in het buitenland. Als zij erop 
kunnen vertrouwen dat hun rechten als 
consumenten op het hoogste niveau
worden beschermd, zullen zij meer 
bijdragen aan de ontwikkeling van de 
Europese markt voor goederen en diensten 
tot zijn volledige potentieel en beter 
kunnen profiteren van de voordelen van die 
markt. In het verlengde hiervan zouden 
burgers ook beter moeten worden 
geïnformeerd over de regels met 
betrekking tot algemene productveiligheid 
en markttoezicht, zodat zij zich ervan 
bewust worden hoe hun gezondheid en hun 
rechten overal in de EU worden 
beschermd, vooral als het gaat om 
bedreigingen of risico’s waartegen zij 
individueel niets kunnen doen. Het zou 
verder van belang zijn om burgers meer 
bewust te maken van hun rechten op 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
zodat zij volledig kunnen profiteren van 
een veilige en hoogwaardige 
gezondheidszorg over Europese grenzen 
heen.

Or. de

Amendement 66
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Overweging 15



AM\887369NL.doc 39/58 PE478.530v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bewustzijn van de kiesrechten die aan 
burgers van de Unie zijn verleend, is in dit 
opzicht van primair belang. Burgers van de 
Unie zouden zich volledig bewust moeten 
zijn van hun recht om te stemmen en 
kandidaat te zijn bij de verkiezingen voor 
gemeenteraden en het Europees Parlement 
in de lidstaat waar zij verblijven. 
Tegelijkertijd kan politieke betrokkenheid 
bijdragen tot de integratie van burgers van 
de Unie in de maatschappij van de lidstaat 
die zij hebben gekozen om in te wonen.

(15) Bewustzijn van de kiesrechten die aan 
burgers van de Unie zijn verleend, is in dit 
opzicht van primair belang. Burgers van de 
Unie zouden zich volledig bewust moeten 
zijn van hun recht om te stemmen en 
kandidaat te zijn bij de verkiezingen voor 
gemeenteraden en het Europees Parlement 
in de lidstaat waar zij verblijven. Ook 
dienen de burgers (ongeacht of ze in 
partijen, verenigingen, ngo's of 
initiatieven georganiseerd zijn) efficiënt te 
worden geïnformeerd over de 
mogelijkheden om actief deel te nemen 
aan het Europese politieke leven.
Tegelijkertijd kan politieke betrokkenheid 
bijdragen tot de integratie van burgers van 
de Unie in de maatschappij van de lidstaat 
die zij hebben gekozen om in te wonen.

Or. de

Amendement 67
Heinz K. Becker

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 tot de doelstelling om de 
uitoefening van het recht op vrij verkeer te 
vergemakkelijken, en Europese 
verbondenheid, Europese identiteit en een 
Europees bewustzijn te versterken.

Or. de
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Amendement 68
Birgit Sippel

Voorstel voor een besluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) In 2013 is het 20 jaar geleden dat het 
burgerschap van de Unie werd ingesteld in 
het Verdrag van Maastricht, dat op 
1 november 1993 van kracht werd. Het 
Europees Jaar van de burger zal worden 
gemarkeerd door het vervolg op het 
Verslag over het burgerschap van de EU en 
een actieplan voor de voltooiing van het 
wegnemen van resterende belemmeringen 
voor burgers om gebruik te maken van hun 
rechten als burgers van de Unie. Dit 
Europees Jaar zal het burgerschap van de 
Unie en de concrete voordelen daarvan 
voor individuele personen zichtbaar 
maken, onder andere door te laten zien 
welke tastbare effecten het beleid van de 
Unie heeft op de levens van burgers, vooral 
als het gaat om het wegnemen van 
belemmeringen om gebruik te maken van 
hun rechten.

(18) In 2013 is het 20 jaar geleden dat het 
burgerschap van de Unie werd ingesteld in 
het Verdrag van Maastricht, dat op 
1 november 1993 van kracht werd. Het 
Europees Jaar van de burger zal worden 
gemarkeerd door het vervolg op het 
Verslag over het burgerschap van de EU en 
een actieplan voor de voltooiing van het 
wegnemen van resterende belemmeringen 
voor burgers om gebruik te maken van hun 
rechten als burgers van de Unie. Dit 
Europees Jaar zal het burgerschap van de 
Unie en de concrete voordelen daarvan 
voor individuele personen zichtbaar 
maken, onder andere door te laten zien 
welke tastbare effecten het beleid van de 
Unie heeft op de levens van burgers, vooral 
als het gaat om het wegnemen van
belemmeringen om gebruik te maken van 
hun rechten. Totstandbrenging van de 
gemeenschappelijke markt, alsmede 
actieve en juiste uitvoering van de 
wetgeving van de Unie op alle terreinen 
waar het recht op vrij verkeer een rol 
speelt, rekening houdend met de sociale 
dimensie en de gevolgen voor de 
arbeidsmarkt, zijn nodig om de mobiliteit 
van de burgers van de Unie te vergroten. 
Het recht op mobiliteit kan niet bestaan 
zonder de complementaire erkenning van 
sociale rechten, vakbondsrechten en 
sociale bescherming.

Or. en

Amendement 69
Birgit Sippel
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Voorstel voor een besluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De laatste jaren ondervinden 
vakbonden en werknemers in de hele 
Unie evenwel grote moeilijkheden om de 
erkenning, toepassing en handhaving te 
verkrijgen van gelijke behandeling, 
sociale rechten en sociale bescherming 
voor migrerende en mobiele werknemers 
(inclusief uitgezonden werknemers). Dit 
heeft op zijn beurt geleid tot een 
aantasting van de solidariteitsstructuren 
van de sociale stelsels en van de 
vakbeweging.

Or. en

Amendement 70
Birgit Sippel

Voorstel voor een besluit
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Voor burgers van de Unie in de 
nieuwe lidstaten gelden voor een deel nog 
steeds overgangsregels wat het recht om 
vrij te werken en te verblijven in een 
andere lidstaat betreft. De positieve 
ervaring van landen die geen 
overgangsperioden hebben toegepast, 
leert dat het vrije verkeer van werknemers 
in de Unie geen negatieve gevolgen voor 
de arbeidsmarkt of de lonen heeft.

Or. en

Amendement 71
Heinz K. Becker
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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 
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.

(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 
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. Een brede en doeltreffende 
berichtgeving over de EU door de 
publieke televisie en radio, en 
internetaanbieders in alle lidstaten, en 
een versterkte samenwerking van de 
media (bijvoorbeeld met Euronews) zou 
de informatieverschaffing aan de burgers 
daadwerkelijk verbeteren.

Or. de

Amendement 72
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De primaire verantwoordelijkheid 
voor het verhogen van het bewustzijn bij 
burgers van hun rechten als burgers van de 
Unie ligt bij de lidstaten; maatregelen op 
het niveau van de Unie dienen ter 
aanvulling en vervollediging van nationale 
maatregelen op dit gebied, zoals 
nadrukkelijk is gesteld in de politieke 
verklaring "Communiceren over Europa in 

(22) De primaire verantwoordelijkheid 
voor het verhogen van het bewustzijn bij 
burgers van hun rechten als burgers van de 
Unie ligt bij de lidstaten; deze dienen zich 
ten volle van hun taken te kwijten en te 
laten zien dat zij zich bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheid voor het collectieve 
Europa. Dit bestaat onder andere uit een 
begeleidende en intensieve 
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partnerschap", die op 22 oktober 2008 is 
ondertekend door het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie.

informatiestroom en gerichte 
berichtgeving over de werkzaamheden 
van de EU-instellingen; maatregelen op 
het niveau van de Unie dienen ter 
aanvulling en vervollediging van nationale 
maatregelen op dit gebied, zoals 
nadrukkelijk is gesteld in de politieke 
verklaring "Communiceren over Europa in 
partnerschap", die op 22 oktober 2008 is 
ondertekend door het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie.

Or. de

Amendement 73
Birgit Sippel

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1

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 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. Er moeten evenwel ook 
rekening worden gehouden met de 
rechten van ingezetenen van derde landen 
met een vaste verblijfsvergunning en van 
gezinsleden van burgers van de Unie.

Or. en
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Amendement 74
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 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 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 en de 
democratische wilsvorming in de Unie;

Or. de

Amendement 75
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 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 recht om zich 
vrij te verplaatsen, vrij te verblijven en vrij
te werken en te studeren 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;

Or. en
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Amendement 76
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 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 bij de burgers van de Unie 
van het bewustzijn hoe zij tastbaar kunnen 
profiteren van de rechten en het beleid van 
de Unie zowel thuis als wanneer zij in een 
andere lidstaat wonen, en hoe zij hun 
rechten effectief kunnen uitoefenen en het 
stimuleren van hun actieve deelname aan 
burgerfora over Europese beleidsterreinen 
en aangelegenheden;

Or. en

Amendement 77
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 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 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, en 
aan politieke processen van de Unie;

Or. de

Amendement 78
Philippe Boulland
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het informeren van de burgers over de 
risico's van zwart werk en de voordelen 
van legaal werk (op fiscaal en sociaal 
gebied, recht op beroepsopleiding, recht 
op burgerschap, recht op huisvesting, 
recht op gezinshereniging, recht op 
toegang tot onderwijs voor de kinderen, 
recht op stages (bijvoorbeeld via 
bestaande instrumenten (EURES)).

Or. fr

Amendement 79
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 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 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, de 
sociale integratie, werkgelegenheid, 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het 
wederzijds begrip tussen EU-burgers en de 
band tussen burgers en de Unie te 
versterken.

Or. el

Amendement 80
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 2 – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 81
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 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 debat over het 
effect en het potentieel van het recht op vrij 
verkeer (en de uitvoering ervan door de 
lidstaten) 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.

Or. en

Amendement 82
Philippe Boulland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In de loop van 2012 organiseert de 



PE478.530v01-00 48/58 AM\887369NL.doc

NL

Commissie een wedstrijd op Europees 
niveau voor het ontwerpen van een logo 
voor het Europees Jaar voor de burger.

Or. fr

Amendement 83
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– in alle talen van de Unie gevoerde 
informatie-, voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes gericht op het 
algemene publiek en meer specifieke 
doelgroepen, met gelijke behandeling en 
zonder discriminatie van groepen als 
gehandicapten, kwetsbare groepen, 
ingezetenen van derde landen, Roma en 
burgers van toekomstige lidstaten;

Or. en

Amendement 84
Birgit Sippel

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– informatie-, voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes gericht op het 
algemene publiek en meer specifieke 
doelgroepen (bijvoorbeeld achtergestelde 
groepen als personen met weinig 
opleiding, ouderen en gehandicapten);

Or. en
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Amendement 85
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– informatie-, voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes gericht op het 
algemene publiek en meer specifieke 
doelgroepen, met de concrete 
betrokkenheid van de sociale partners;

Or. el

Amendement 86
Philippe Boulland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– een specifiek en regelmatig 
geactualiseerd internetportaal dat de 
nationale, regionale en lokale 
bestuursorganen in staat stelt in kaart te 
brengen in welke beroepssectoren een 
tekort aan arbeidskrachten bestaat. 

Or. fr

Amendement 87
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(zowel positieve als negatieve) en goede 
praktijken door nationale, regionale en 
lokale bestuursorganen en andere 
organisaties;

Or. en

Amendement 88
Kinga Göncz

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 89
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– conferenties en evenementen om het 
bewustzijn te vergroten van de voordelen 
van het recht op vrij verkeer en verblijf, 
door vrouwelijke werknemers die naar het 
buitenland verhuizen voor werk als 
babysitter, au pair, kinderverzorgster of 
verpleegster, te waarschuwen voor het 
potentiële gevaar van de zwarte 
arbeidsmarkt en zelfs prostitutie en 
andere vormen van geweld, aangezien zij 
vaak voor dit werk worden aangeworven 
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door particuliere instanties en zo 
uiteindelijk vaak werken zonder contract 
of op illegale wijze, zodat zij geen rechten 
of voordelen hebben op het gebied van 
toegang tot sociale zekerheid, 
gezondheidszorg enz..

Or. en

Amendement 90
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 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 Europe 
Direct en het webportaal Uw Europa als 
essentiële elementen van een "one-stop-
shop"-informatiesysteem over de rechten 
van burgers van de Unie, vooral gelet op 
het toenemende gebruik van digitale 
communicatiekanalen en sociale 
netwerken;

Or. en

Amendement 91
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 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 Europe 
Direct, het EURES webportaal en het 
webportaal Uw Europa als essentiële 
elementen van een „one-stop-shop”-
informatiesysteem over de rechten en 
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mogelijkheden van burgers van de Unie;

Or. nl

Amendement 92
Antigoni Papadopoulou

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een versterking van de rol van het 
EURES-netwerk om burgers van de Unie 
te helpen die werk zoeken in een ander 
land van de Unie of in de EER.

Or. en

Motivering

Het EURES-netwerk is door de Commissie opgericht om informatie te verstrekken over 
vacatures in de hele EU en over wetgeving, sociale zekerheid, leefomstandigheden, 
belastingen, loonniveaus en contracten. De rol ervan is substantieel om voor mobiliteit van 
werknemers te zorgen.

Amendement 93
Birgit Sippel

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de invoering van een Europese dag van 
de burger op de verjaardag van de 
invoering van het burgerschap van de 
Unie op 1 november 1993, om de 
successen van het Europees Jaar van de 
burger te verbeteren en voort te zetten.

Or. en
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Amendement 94
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het verwijzen naar het belang van het 
instrument van het Europees 
burgerinitiatief, dat een directe deelname 
van de burgers aan de politieke 
ontwikkeling van de Europese Unie 
mogelijk moet maken;

Or. de

Amendement 95
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het afdwingen van een brede en 
objectieve berichtgeving in de lidstaten 
over de werkzaamheden van de EU-
instellingen;

Or. de

Amendement 96
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het verstrekken van betere informatie 
aan de burgers over het recht van het 
indienen van een verzoekschrift bij het 
Europees Parlement, en over het recht om 
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contact op te nemen met de Europese 
ombudsman.

Or. de

Amendement 97
Philippe Boulland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- voorlichtingscampagnes gericht op het 
vergroten van de zichtbaarheid van de rol 
van de Commissie verzoekschriften van 
het Europees Parlement en van de rol van 
de Europese ombudsman.

Or. fr

Amendement 98
Philippe Boulland

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- modernisering van de EURES-site, 
teneinde het gebruik en de regelmatige 
actualisering ervan te vereenvoudigen, 
alsmede een informatiecampagne, 
teneinde de bekendheid van de site te 
vergroten.

Or. fr

Amendement 99
Philippe Boulland
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- informatiecampagnes om de bekendheid, 
toegankelijkheid en meertaligheid van de 
site van NARIC (erkenning van diploma's 
en kwalificaties) te verbeteren

Or. fr

Amendement 100
Birgit Sippel

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de uitvoering van de initiatieven 
in artikel 3, lid 1, zien de Commissie en de 
lidstaten erop toe de vertegenwoordigers 
van de civiele maatschappij, bijvoorbeeld 
de sociale partners, actief bij de zaak te 
betrekken.

Or. en

Amendement 101
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Commissie en de lidstaten kunnen 
ook van andere activiteiten vaststellen dat
die bijdragen tot de doelstellingen van het 
Europees Jaar, en toestaan dat de naam van 
het Europees Jaar gebruikt wordt bij het 
promoten van deze activiteiten, voor zover 
die bijdragen tot de verwezenlijking van de 

(3) De Commissie en de lidstaten worden 
opgeroepen andere activiteiten vast te 
stellen die bijdragen tot de doelstellingen 
van het Europees Jaar, en toestaan dat de 
naam van het Europees Jaar gebruikt wordt 
bij het promoten van deze activiteiten, voor 
zover die bijdragen tot de verwezenlijking 



PE478.530v01-00 56/58 AM\887369NL.doc

NL

in artikel 2 aangegeven doelstellingen. van de in artikel 2 aangegeven 
doelstellingen.

Or. de

Amendement 102
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast werkt de Commissie nauw 
samen met het Europees Economisch en 
Sociaal Comité.

Daarnaast werkt de Commissie nauw 
samen met het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en de sociale partners.

Or. en

Amendement 103
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie belegt ook vergaderingen 
van vertegenwoordigers van Europese 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van de verdediging van burgerrechten en 
van belanghebbenden om haar bij te staan 
bij de uitvoering van het Europees Jaar op 
het niveau van de Unie.

De Commissie belegt ook vergaderingen 
van vertegenwoordigers van Europese 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van de verdediging van burgerrechten en 
van belanghebbenden om haar bij te staan 
bij de uitvoering van het Europees Jaar op 
het niveau van de Unie. De Commissie 
werkt nauw samen met de organisaties 
van de civiele maatschappij en met de 
burgers.
De Commissie werkt nauw samen met 
organisaties die specifieke groepen 
vertegenwoordigen, bijvoorbeeld 
gehandicapten, kwetsbare groepen, 
ingezetenen van derde landen, Roma en 



AM\887369NL.doc 57/58 PE478.530v01-00

NL

burgers van toekomstige lidstaten.

Or. en

Amendement 104
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
De Commissie en de Raad moeten zorgen 
voor voldoende begrotingsmiddelen om 
het Europees Jaar van de burger 2013 en 
de activiteiten in dit kader in de lidstaten 
tot een succes te kunnen maken, en om de 
doelstellingen van het Jaar te kunnen 
verwezenlijken.

Or. de

Amendement 105
Birgit Sippel

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient uiterlijk op 31 
december 2014 een verslag in bij het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s over de uitvoering, 
de resultaten en de algehele beoordeling 
van de in dit besluit bedoelde initiatieven.

De Commissie legt uiterlijk op 31 
december 2014 een verslag voor aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's over de 
tenuitvoerlegging, de resultaten en de 
algemene boordeling van de in dit besluit 
vastgelegde initiatieven dat als basis moet 
dienen voor toekomstig beleid, 
maatregelen en acties van de EU op dit 
gebied, als basis voor het toekomstige 
beleid en de toekomstige maatregelen en 
acties van de Unie op dit gebied. Op basis 
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van de met het Europees Jaar van de 
burger opgedane ervaring worden in het 
verslag ook ideeën en voorstellen 
gepresenteerd om burgers ook na afloop 
van het Europees Jaar 2013 beter over 
hun rechten te informeren.

Or. en


