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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De zin van het Europees 
burgerschap voor de onderdanen van de 
lidstaten valt of staat onder meer met de 
mogelijkheid om overal in de interne 
markt aan werk te geraken, en daarom is 
het recht om in een andere lidstaat van de 
Unie te wonen en te werken een hoeksteen 
van het in de verdragen verankerde EU-
burgerschap en een van de fundamentele 
vrijheden van de Unie.

Or. en

Motivering

Het vrije verkeer van personen is een onvervreemdbaar recht voor alle burgers van de EU-
lidstaten, met inbegrip van het recht om in de lidstaat van keuze te werken, te studeren of te 
wonen. Daarom moeten adequate omstandigheden worden gecreëerd om het vrije verkeer van 
werknemers en hun gezin mogelijk te maken zodat "sociale dumping" kan worden vermeden. 
Elke vorm van discriminatie in het land waar een EU-burger werkt is uit den boze; alle 
rechten moeten worden gegarandeerd, o.m. toegang tot de openbare diensten, de sociale 
zekerheid en de vakbondsrechten.

Amendement 2

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 

(3) De rechten die verband houden met het 
burgerschap van de Unie zijn opgenomen 
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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.

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 
solidariteitstelt" en 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; volgens 
de verdragen kan dit recht ook worden 
toegekend aan ingezetenen van derde 
landen die wettelijk op het grondgebied 
van een lidstaat verblijven.

Or. en

Motivering

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros, a residir legalmente 
no território de um Estado-Membro e às suas famílias, os mesmos direitos que a qualquer 
cidadão que viva num Estado-membro da UE. Por essa razão, a exclusão destes cidadãos do 
Ano Europeu para os Cidadãos (2013) seria sinónimo de discriminação e diferença de 
tratamento de cidadãos a habitar numa Europa que se diz plural e multicultural.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Wat de rechten van de migrerende 
werknemers en de voordelen van 
mobiliteit voor de economie van de EU en 
haar lidstaten betreft, is het voor een 
doeltreffende uitvoering van de EU-
wetgeving op dat gebied van essentieel 
belang de werknemers, hun gezinsleden 



PA\884020NL.doc 5/14 PE475.999v01-00

NL

en andere betrokken partijen bewuster te 
maken van de rechten, de kansen en de 
hulpmiddelen die zij ter beschikking 
hebben om hun recht op vrij verkeer uit te 
oefenen.

Or. en

Motivering

De huidige informatie van de burger over zijn civiele, sociale en arbeidsrechten is 
ontoereikend en veroorzaakt ernstige belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers 
in de EU. Het is van wezenlijk belang dat de burgers goed op de hoogte zijn van hun rechten 
wanneer zij naar een andere lidstaat verhuizen, om te vermijden dat zij door de werkgevers 
uitgebuit worden.

Amendement 4

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 industriële 
veranderingen, nieuwe werkschema's en
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, hun rechten als passagiers en 
toeristen, of hun recht op arbeid en hun 
vakbondsrechten als werknemers, om 
ervoor te zorgen dat migrerende burgers 
dezelfde behandeling ontvangen en niet 
als goedkope arbeidskrachten worden 
gebruikt. Vergemakkelijking van het vrije 
verkeer kan de kansen van burgers 
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vergroten om volledig te profiteren van de 
eengemaakte markt, maar
arbeidsmarktmobiliteit moet gepaard gaan 
met vrijwaring van de sociale zekerheid 
en de vakbondsrechten van de werknemer 
en mag niet geïnterpreteerd worden als 
een kans om de lonen te verlagen, de 
sociale zekerheid terug te schroeven en, in 
het algemeen, de werkomstandigheden te 
verslechteren.

Or. en

Motivering

Burgers van de EU-lidstaten mag het recht op vrij verkeer niet worden ontzegd; dit recht 
omvat ook het recht om te werken, te studeren of te wonen in het land van keuze. Daarom 
moet alles in het werk worden gesteld om het vrije verkeer van werknemers en hun gezin te 
garanderen, om sociale dumping en uitbuiting van buitenlandse werknemers en hun 
familieleden te vermijden. Meer in het bijzonder moeten de gelijke toegang tot de openbare 
diensten, de sociale zekerheid en de vakbondsrechten worden gegarandeerd.

Amendement 5

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.

(8) Het recht om zich vrij te verplaatsen, te 
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 en als een 
persoonlijke vooruitgang op professioneel 
gebied, die beide zijn 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 
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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.

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

Motivering

De mogelijkheid om in een ander land te werken, te studeren en te wonen kan worden gezien 
als een middel tot persoonlijke opwaardering en perfectionering van de beroepskwalificaties 
van de werknemer. Daartoe is het ook noodzakelijk het scheppen van werkgelegenheid met 
arbeidsrechten in alle lidstaten te stimuleren en te ondersteunen, opdat de burgers de facto 
kunnen werken waar zij willen en niet verplicht zijn hun land te verlaten alleen omdat de 
omstandigheden niet goed zijn.

Amendement 6

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 en er 
bovendien EU-programma's bestaan die 
gericht zijn op de bevordering van het 
vrije verkeer van werknemers of van de 
arbeidsmobiliteit, 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 en worden 
zij vaak geconfronteerd met problemen in 
verband met hun nationaliteit, 
maatschappelijke status, burgerlijke stand 
of burgerschap, als gevolg van 
onaanvaardbare wettelijke en 
bestuursrechtelijke maatregelen van de 
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lidstaten die niet door de Unie zijn 
voorgeschreven of 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.

Or. en

Motivering

De huidige informatie van de burger over zijn civiele, sociale en arbeidsrechten is 
ontoereikend en veroorzaakt ernstige belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers 
in de EU. Het is van wezenlijk belang dat de burgers goed op de hoogte zijn van hun rechten 
wanneer zij naar een andere lidstaat verhuizen, om te vermijden dat zij door de werkgevers 
uitgebuit worden.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis)De EU-wetgeving inzake vrij 
verkeer van werknemers verbiedt directe 
of indirecte discriminatie in 
arbeidsaangelegenheden door de lidstaten 
ten aanzien van werknemers uit de Unie 
en hun gezin op basis van nationaliteit.
De wetgeving van de Unie garandeert de 
migrerende werknemers gelijke 
behandeling op het gebied van belasting, 
sociale voordelen, lidmaatschap van 
vakbonden, sociale woningen en de 
toegang van hun kinderen tot algemeen 
onderwijs, stages en beroepsopleiding.

Or. en

Motivering

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia1, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros, a residir legalmente 

                                               
1 COM(2011)729 final of 11.11.2011
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no território de um Estado-Membro e às suas famílias, os mesmos direitos que a qualquer 
cidadão que viva num Estado-membro da UE. Devem, por isso, ser salvaguardados todos os 
seus direitos aquando da sua deslocação para outro Estado-Membro. A igualdade de 
tratamento deve ser garantida, particularmente em matéria de acesso a serviços públicos, à 
segurança social, direitos sindicais e reagrupamento familiar.

Amendement 8

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 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, met inbegrip van ingezetenen van 
derde landen die wettelijk op het 
grondgebied van een lidstaat verblijven of 
familieleden uit derde landen en overige 
familieleden (d.w.z. feitelijke partners) die 
burgers van de Unie vergezellen of zich 
bij hen voegen in potentie van dit recht 
kunnen profiteren, moeten 
bewustmakingscampagnes in de gehele 
Unie worden gehouden.

Or. en

Motivering

Werknemers uit derde landen die wettelijk op het grondgebied van een lidstaat verblijven en
hun familieleden moeten dezelfde rechten krijgen als een burger in een EU-lidstaat. Daarom 
zou de uitsluiting van deze burgers van het Europees Jaar van de burger (2013) neerkomen 
op discriminatie en verschillende behandeling van burgers in een Europa dat pluralistisch en 
multicultureel beweert te zijn.
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Amendement 9

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 hun arbeidsrechten die 
in de context van grensoverschrijding 
volgens het arbeidsrecht van de Unie tot 
hun beschikking staan. Deze informatie zal 
hen ook in staat stellen volledig van deze 
rechten te profiteren en hun 
arbeidsrechten te beschermen, zonder 
enige vorm van discriminatie, zodat het 
vrije verkeer nooit wordt uitgebuit voor 
ongelijke behandeling of voor loon- en 
sociale dumping.

Or. en

Motivering

Alle werknemers moeten geïnformeerd worden over hun rechten, in het bijzonder hun 
arbeidsrechten. De informatie over de arbeidsrechten moet in alle lidstaten toegankelijk zijn 
voor alle werknemers, om uitbuiting door de werkgevers, loonverschillen en sociale dumping 
te vermijden.

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De burgers moeten eveneens 
geïnformeerd worden over het EURES-
netwerk voor arbeidsmobiliteit in de Unie, 
en in het bijzonder in grensregio's, en 
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over de rol die EURES speelt in het 
bevorderen van beroepsmobiliteit in de 
gehele Unie door het verstrekken van 
informatie aan alle burgers, inclusief 
gehandicapten, die van plan zijn in een 
andere lidstaat te gaan werken, over 
vacatures, rechten en verplichtingen die 
verband houden met migratie, onderwijs-
en beroepsopleidingsmogelijkheden, 
alsook over de werk- en 
leefomstandigheden. 

Or. en

Motivering

Het vrije verkeer van personen is een recht dat niet mag worden ontzegd aan de burgers van 
de EU-lidstaten, met inbegrip van het recht om te werken, te studeren of te wonen waar zij 
willen. Het EURES-netwerk kan een nuttig middel zijn voor het verspreiden van informatie 
over de rechten en de mogelijkheden om in andere EU-lidstaten te werken.

Amendement 11

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 werken, en het stimuleren van 
hun actieve deelname aan burgerfora over 
Europese beleidsterreinen en 
aangelegenheden;

Or. en

Motivering

Het vrije verkeer van personen is een recht dat niet mag worden ontzegd aan de burgers van 
de EU-lidstaten, met inbegrip van het recht om te werken, te studeren of te wonen in de 
lidstaat van hun keuze.
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Amendement 12

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, zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit of 
etnische afkomst, 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

Motivering

Werknemers uit derde landen die wettelijk op het grondgebied van een lidstaat verblijven en 
hun familieleden moeten dezelfde rechten krijgen als een burger in een EU-lidstaat. Daarom 
zou de uitsluiting van deze burgers van het Europees Jaar van de burger (2013) neerkomen 
op discriminatie en verschillende behandeling van burgers in een Europa dat pluralistisch en 
multicultureel beweert te zijn.

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 2 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het bevorderen van activiteiten gericht 
op het bestrijden van discriminatie op 
grond van nationaliteit zodat kan worden 
uitgesloten dat burgers schade 
ondervinden doordat hun recht op vrij 
verkeer en hun recht om in een andere 
lidstaat te wonen en te werken wordt 
beknot.

Or. en
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Motivering

De huidige informatie van de burger over zijn civiele, sociale en arbeidsrechten is 
ontoereikend en veroorzaakt ernstige belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers
in de EU. Het is van wezenlijk belang dat de burgers goed op de hoogte zijn van hun rechten 
wanneer zij naar een andere lidstaat verhuizen, om te vermijden dat zij door de werkgevers 
uitgebuit worden.

Amendement 14

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 en de voordelen van het 
recht op vrij verkeer en verblijf, en meer in 
het algemeen de rechten van burgers van 
de Unie, met inbegrip van de rechten van 
familieleden uit derde landen die burgers 
van de Unie die naar een andere lidstaat 
verhuizen, vergezellen of zich bij hen 
voegen;

Or. en

Motivering

Werknemers uit derde landen die wettelijk op het grondgebied van een lidstaat verblijven en 
hun familieleden moeten dezelfde rechten krijgen als een burger in een EU-lidstaat. Daarom 
zou de uitsluiting van deze burgers van het Europees Jaar van de burger (2013) neerkomen 
op discriminatie en verschillende behandeling van burgers in een Europa dat pluralistisch en 
multicultureel beweert te zijn.

Amendement 15

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-

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

"one-stop-shop"-informatiesysteem over de 
rechten van burgers van de Unie, alsook 
informatie over de rechten van de 
werknemers en hun gezin in het land 
waar zij werkzaam zijn en initiatieven 
zoals Jeugd in Beweging;

Or. en

Motivering

Het vrije verkeer van personen is een recht dat niet mag worden ontzegd aan de burgers van 
de EU-lidstaten, met inbegrip van het recht om te werken, te studeren of te wonen waar zij 
willen. Het EURES-netwerk kan een nuttig middel zijn voor het verspreiden van informatie 
over de rechten en de mogelijkheden om in andere EU-lidstaten te werken.


