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Amendement 1
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op artikel 20 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, waarin het concept van 
burgerschap wordt uiteengezet;

Or. fr

Amendement 2
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het tweede deel van het VWEU, 
getiteld Non-discriminatie en burgerschap 
van de Unie, en Titel V van het Handvest 
van de grondrechten,

– gezien het tweede deel van het VWEU, 
getiteld Non-discriminatie en burgerschap 
van de Unie, en Titels III en V van het 
Handvest van de grondrechten,

Or. en

Amendement 3
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op artikel 45 van het Verdrag 
waarin bepaald wordt dat de garantie op 
vrij verkeer van Europese werknemers de 
afschaffing inhoudt van elke 
discriminatie op grond van de 
nationaliteit tussen de werknemers der 
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lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, 
de beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden,

Or. fr

Amendement 4
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 10 en 11 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de artikelen 3, 10 en 11 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 8 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, 

Or. en

Amendement 5
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en 
hun familieleden (hierna: de "richtlijn vrij 
personenverkeer"),

– gezien Richtlijn 2004/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende het recht van vrij 
verkeer en wettig verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden 
(hierna: de "richtlijn vrij 
personenverkeer"),

Or. el

Amendement 6
Nikolaos Salavrakos
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Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de arresten van het Europees Hof 
van Justitie (HvJ) met betrekking tot EU-
burgerschap en het vrij en wettig verkeer 
van personen,

Or. el

Amendement 7
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op het voorstel voor een besluit van 
het Europees Parlement en de Raad van 
18 augustus 2011 over het "Europese jaar 
van de burgers 2013",

Or. fr

Amendement 8
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het programma van Stockholm 
dat de burger op de Europese 
beleidsterreinen vrijheid, veiligheid en 
recht centraal stelt, en zo het respect voor 
diversiteit en de bescherming van de 
meest kwetsbare personen garandeert, 

Or. fr
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Amendement 9
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de burgers van de 
Unie inter alia het recht hebben zich vrij 
op het grondgebied van de lidstaten te 
verplaatsen en er vrij te verblijven; het 
actief en passief kiesrecht bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
en bij de gemeenteraadsverkiezingen in de 
lidstaat waar zij verblijf houden, het recht 
op bescherming van de diplomatieke en 
consulaire instanties van iedere andere 
lidstaat op het grondgebied van derde 
landen, en het recht om verzoekschriften 
tot het Europees Parlement te richten, zich 
tot de Europese ombudsman te wenden, 
alsook zich in een van de talen van de 
Verdragen tot de instellingen en de 
adviesorganen van de Unie te richten en in 
die taal antwoord te krijgen6;

A. overwegende dat de burgers van de 
Unie inter alia – en ongeacht hun 
handicap – het recht hebben zich vrij op 
het grondgebied van de lidstaten te 
verplaatsen en er vrij te verblijven; het 
actief en passief kiesrecht bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
en bij de gemeenteraadsverkiezingen in de 
lidstaat waar zij verblijf houden, het recht 
op bescherming van de diplomatieke en 
consulaire instanties van iedere andere 
lidstaat op het grondgebied van derde 
landen, en het recht om verzoekschriften 
tot het Europees Parlement te richten, zich 
tot de Europese ombudsman te wenden, 
alsook zich in een van de talen van de 
Verdragen tot de instellingen en de 
adviesorganen van de Unie te richten en in 
die taal antwoord te krijgen6;

Or. hu

Amendement 10
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat vrij verkeer 
inherent is aan de begrippen 
mensenrechten en EU-burgerschap en 
een van de grondrechten en –vrijheden 
van EU-burgers is die erkend worden in 
de Verdragen;

Or. el
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Amendement 11
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van
Lissabon het concept van burgerschap van 
de EU en de daaraan te ontlenen rechten 
verder heeft versterkt;

B. overwegende dat het Verdrag van 
Maastricht van 1992 het concept van 
burgerschap binnen de EU heeft 
geïntroduceerd, door alle burgers van de 
Europese Unie het basisrecht te verlenen 
om vrij te bewegen en te verblijven binnen 
de Europese Unie, dat het Verdrag van 
Amsterdam van 1997 de rechten die 
ontleend worden aan het burgerschap van 
de EU versterkt heeft, dat het Verdrag van 
Lissabon een instrument is dat ten dienste 
moet staan van de burger dankzij de 
nieuwe rechten die het creëert of 
versterkt, zoals het EU-burgerinitiatief en 
de individuele rechten die vervat zitten in 
het Handvest van de grondrechten;

Or. fr

Amendement 12
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon het concept van burgerschap van 
de EU en de daaraan te ontlenen rechten 
verder heeft versterkt;

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon het concept van burgerschap van 
de EU en de daaraan te ontlenen rechten 
verder heeft versterkt en nader heeft 
beschreven;

Or. en
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Amendement 13
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon het concept van burgerschap van 
de EU en de daaraan te ontlenen rechten 
verder heeft versterkt;

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon het concept van burgerschap van 
de EU en de daaruit voortvloeiende 
rechten en onder meer het recht van 
gelijkheid van vrouwen en mannen heeft 
versterkt;

Or. en

Amendement 14
Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon het concept van burgerschap van 
de EU en de daaraan te ontlenen rechten 
verder heeft versterkt;

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon het concept van burgerschap van 
de EU en de daaraan te ontlenen rechten 
verder heeft versterkt door de status en het 
imago van de Europese Unie als 
verdediger van de burgerrechten te 
versterken, door wetgevingsmaatregelen 
uit te werken om het actieve engagement 
van burgers aan te moedigen en door de 
nieuwe bevoegdheden van het Europees 
Parlement, waarover het rekenschap moet 
afleggen aan de burgers, te stimuleren;

Or. en

Amendement 15
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon het concept van burgerschap van 
de EU en de daaraan te ontlenen rechten 
verder heeft versterkt;

B. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon het concept van burgerschap van 
de EU en de daaraan te ontlenen rechten 
verder heeft versterkt en dat die rechten 
eveneens vorm krijgen via de 
jurisprudentie;

Or. de

Amendement 16
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het burgerschap 
van de EU een bron van rechten, maar 
ook van plichten is;

Or. fr

Amendement 17
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat burgerschap van 
de EU personen die in het kader van de 
politiek deelnemen aan het Europese 
integratieproces een bijzondere status 
verleent, en de waarborg biedt dat 
eenieder op dezelfde manier wordt 
behandeld, ongeacht hun burgerschap;

Or. lt
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Amendement 18
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. juicht de jurisprudentie van het 
Europees Hof van Justitie toe betreffende 
de uitlegging van artikel 51 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, die sterker aanleunt bij de 
jurisprudentie in de zaak Equal Rights 
Trust die bepaalt dat de instellingen van 
de lidstaten ook gebonden zijn door de 
prevalerende grondrechten van de Unie 
als zij nationale maatregelen willen 
treffen om de grondrechten die door het 
Verdrag betreffende de werking van de 
EU (VWEU) gegarandeerd worden, willen 
inperken;

Or. de

Amendement 19
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat aangeeft dat de 
EU zich wil inspannen om de burger 
centraal te stellen in haar optreden en een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
voor alle EU-burgers tot stand wil 
brengen;

Or. en

Amendement 20
Philippe Boulland
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Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat het recht op vrij 
verkeer niet enkel concrete voordelen 
oplevert voor EU-burgers, maar ook voor 
de economie van de EU in het algemeen;

Or. en

Amendement 21
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat zeven jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn vrij 
personenverkeer zich nog teveel problemen 
voordoen rond de omzetting en uitvoering 
daarvan; overwegende dat de meeste 
klachten zich richten op het inreisrecht, het 
verblijfsrecht voor meer dan drie maanden, 
de geldigheid van verblijfsvergunning, de 
verkrijging van het recht van verblijf en 
van permanent verblijf, en de rechten van 
gezinsleden;

C. overwegende dat zeven jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn vrij 
personenverkeer zich nog teveel problemen 
voordoen rond de omzetting en uitvoering 
daarvan; overwegende dat de meeste 
klachten van de Europese burger zich 
richten op het inreisrecht van personen, het 
verblijfsrecht voor meer dan drie maanden, 
de geldigheid van hun verblijfsvergunning, 
de verkrijging van hun recht van verblijf 
en van hun permanent verblijf, en de 
rechten van hun gezinsleden;

Or. fr

Amendement 22
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de 25 voorstellen 
uit het verslag over het burgerschap van 
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de Europese Commissie in het licht van de 
verschillende belemmeringen bij het 
uitoefenen van dat burgerschap, uit 
concrete maatregelen bestaan die 
nutteloze kosten helpen drukken en 
daardoor bijdragen tot de koopkracht van 
Europese burgers, wat van bijzonder 
belang is in tijden van crisis; 

Or. fr

Amendement 23
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat veel burgers een 
overdreven voorstelling hebben van de 
werkingssfeer van de richtlijn vrij 
personenverkeer, met name wanneer zij 
rechten claimen voor gezinsleden met de 
nationaliteit van een derde land, en
moeilijk kunnen begrijpen dat de richtlijn 
niet van toepassing is wanneer zij in hun 
eigen lidstaat wonen, een schijnbare 
ongerijmdheid;

D. overwegende dat veel burgers moeilijk 
kunnen begrijpen dat de richtlijn niet van 
toepassing is wanneer zij in hun eigen 
lidstaat wonen, een schijnbare 
ongerijmdheid;

Or. en

Amendement 24
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat veel burgers een 
overdreven voorstelling hebben van de
werkingssfeer van de richtlijn vrij 
personenverkeer, met name wanneer zij 
rechten claimen voor gezinsleden met de 

D. overwegende dat veel burgers niet over 
alle elementen van hun rechten zoals 
vastgelegd in de richtlijn vrij 
personenverkeer beschikken, met name 
wanneer zij rechten claimen voor 
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nationaliteit van een derde land, en 
moeilijk kunnen begrijpen dat de richtlijn 
niet van toepassing is wanneer zij in hun 
eigen lidstaat wonen, een schijnbare 
ongerijmdheid;

gezinsleden met de nationaliteit van een 
derde land; 

Or. fr

Amendement 25
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. betreurt dat slechts zestien van de 
zevenentwintig lidstaten hun wetgeving 
hebben aangepast of aangekondigd 
hebben voornemens te zijn dat te doen om 
de richtlijn vrij verkeer correct toe te 
passen;

Or. fr

Amendement 26
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. gezien het Parlement in oktober 
2011 een resolutie1a heeft aangenomen 
over mobiliteit en inclusie van mensen 
met een handicap waarin het duidelijk 
stelt dat mensen met een handicap 
belemmerd worden in hun vrije verkeer 
en in de vrije toegang tot diensten, 
goederen en informatie;
__________________
1a P7_TA(2011)0453

Or. hu
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Amendement 27
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de deportatie van 
Roma door Frankrijk in 2010 niet alleen 
vanuit oogpunt van de grondrechten 
controversieel was, maar ook bezien vanuit 
het recht van vrij verkeer en van het verbod 
van discriminatie op grond van nationaliteit 
en raciale of etnische afkomst;

F. overwegende dat de berisping door de 
Commissie als hoedster van de verdragen 
met betrekking tot de geplande deportatie 
van Roma door Frankrijk in 2010 niet 
alleen vanuit oogpunt van de grondrechten 
nuttig bleek, maar ook bezien vanuit het 
recht van vrij verkeer en van het verbod 
van discriminatie op grond van nationaliteit 
en raciale of etnische afkomst;

Or. fr

Amendement 28
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de deportatie van 
Roma door Frankrijk in 2010 niet alleen 
vanuit oogpunt van de grondrechten 
controversieel was, maar ook bezien vanuit 
het recht van vrij verkeer en van het verbod 
van discriminatie op grond van nationaliteit 
en raciale of etnische afkomst;

F. overwegende dat de deportatie van 
Roma door Frankrijk in 2010 niet alleen 
vanuit oogpunt van de grondrechten 
controversieel was, maar ook bezien vanuit 
het recht van vrij verkeer en van het verbod 
van discriminatie op grond van 
nationaliteit, geslacht en raciale of etnische 
afkomst;

Or. en

Amendement 29
Carlos José Iturgaiz Angulo
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat verschillende lidstaten 
hebben besloten overgangsregelingen in te 
voeren of te blijven toepassen die de
toegang tot de arbeidsmarkt voor 
Roemenen en Bulgaren beperken;
overwegende dat zulke maatregelen de 
uitbuiting van arbeiders, illegale arbeid 
en ontzegging van sociale 
zekerheidsuitkeringen in de hand kunnen 
werken;

G. overwegende dat verschillende lidstaten 
hebben besloten overgangsregelingen in te 
voeren of te blijven toepassen die de 
toegang tot de arbeidsmarkt voor 
Roemenen en Bulgaren beperken;

Or. es

Amendement 30
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat verschillende lidstaten 
hebben besloten overgangsregelingen in te 
voeren of te blijven toepassen die de 
toegang tot de arbeidsmarkt voor 
Roemenen en Bulgaren beperken; 
overwegende dat zulke maatregelen de 
uitbuiting van arbeiders, illegale arbeid 
en ontzegging van sociale 
zekerheidsuitkeringen in de hand kunnen 
werken;

G. overwegende dat verschillende lidstaten 
hebben besloten overgangsregelingen in te 
voeren of te blijven toepassen die de 
toegang tot de arbeidsmarkt voor 
Roemenen en Bulgaren beperken;

Or. fr

Amendement 31
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat verschillende lidstaten 
hebben besloten overgangsregelingen in te 
voeren of te blijven toepassen die de 
toegang tot de arbeidsmarkt voor 
Roemenen en Bulgaren beperken; 
overwegende dat zulke maatregelen de 
uitbuiting van arbeiders, illegale arbeid en 
ontzegging van sociale 
zekerheidsuitkeringen in de hand kunnen 
werken;

G. overwegende dat verschillende lidstaten 
hebben besloten overgangsregelingen in te 
voeren of te blijven toepassen die de 
toegang tot de arbeidsmarkt voor 
Roemenen en Bulgaren beperken; 
overwegende dat zulke maatregelen die 
vanuit economisch oogpunt niet 
gerechtvaardigd zijn, de uitbuiting van 
arbeiders, illegale arbeid en ontzegging van 
sociale zekerheidsuitkeringen in de hand 
kunnen werken;

Or. en

Amendement 32
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat verschillende lidstaten 
hebben besloten overgangsregelingen in te 
voeren of te blijven toepassen die de 
toegang tot de arbeidsmarkt voor 
Roemenen en Bulgaren beperken; 
overwegende dat zulke maatregelen de 
uitbuiting van arbeiders, illegale arbeid en 
ontzegging van sociale 
zekerheidsuitkeringen in de hand kunnen 
werken;

G. overwegende dat verschillende lidstaten 
hebben besloten overgangsregelingen in te 
voeren of te blijven toepassen die de 
toegang tot de arbeidsmarkt voor 
Roemenen en Bulgaren beperken; 
overwegende dat zulke maatregelen de 
uitbuiting van arbeiders, illegale arbeid en 
ontzegging van sociale 
zekerheidsuitkeringen in de hand kunnen 
werken, wat vrouwen zwaarder treft dan 
mannen;

Or. en

Amendement 33
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het Europees 
Parlement op 15 december 2011 een 
resolutie over het vrij verkeer van 
werknemers binnen de Europese Unie 
heeft aangenomen1, waarin de nadruk lag 
op de rechten van Roemeense en 
Bulgaarse werknemers op de interne 
markt;
__________________
1 (P7_TA(2011)0587)

Or. en

Amendement 34
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. is van mening dat het vrij verkeer 
of de vrijwillige mobiliteit van 
werknemers bepalend en bevorderend is 
voor de uitoefening van een lange reeks 
rechten die burgers genieten krachtens de 
wetgeving van de Europese Unie; 
bovendien kan het mogelijk maken van 
vrij verkeer de capaciteit van burgers om 
de voordelen van de interne markt 
optimaal te benutten, versterken en 
tegelijkertijd groei bevorderen;

Or. fr

Amendement 35
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G ter. is van mening dat het recht om vrij 
te bewegen en te verblijven op het 
grondgebied van een lidstaat niet kan 
leiden tot een beter begrip van de waarden 
van Europese integratie tenzij het gepaard 
gaat met specifieke maatregelen van de 
Europese Unie en de lidstaten op het vlak 
van informatie, opleiding, erkenning van 
diploma's en mobiliteit van werknemers 
(seizoenarbeiders, grensarbeiders en 
gedetacheerde werknemers en 
werknemers die gedetacheerd worden in 
het kader van een verplaatsing van het 
hoofdkwartier, enz.);

Or. fr

Amendement 36
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat gelijkslachtige paren 
tal van problemen ondervinden wanneer 
zij naar een andere lidstaat verhuizen, 
omdat de status van gelijkslachtige 
partnerschappen niet overal in de EU 
wordt erkend;

Schrappen

Or. lt

Amendement 37
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat gelijkslachtige paren
tal van problemen ondervinden wanneer zij 
naar een andere lidstaat verhuizen, omdat 
de status van gelijkslachtige 
partnerschappen niet overal in de EU 
wordt erkend;

H. overwegende dat een groot aantal 
burgers tal van problemen ondervinden 
wanneer zij naar een andere lidstaat 
verhuizen, vanwege een gebrek aan 
erkenning in de documenten van de 
burgerlijke stand in de verschillende 
rechtsstelsel;

Or. it

Amendement 38
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat een groot aantal 
verzoekschriften getuigt van problemen 
rond de toegang tot sociale-
zekerheidsuitkeringen, waarbij het vooral 
ging om onbereidwilligheid bij de 
nationale instanties, onjuiste toepassing 
van het samenstellingsbeginsel, 
verstrekking van onjuiste informatie over 
de geldende regels of omslachtige 
afhandeling van gevallen;

I. overwegende dat een groot aantal 
verzoekschriften getuigt van problemen 
rond de toegang tot 
socialezekerheidsuitkeringen, waarbij het 
vooral ging om onbereidwilligheid bij de 
nationale instanties, onjuiste toepassing 
van het samenstellingsbeginsel voor de 
uitkeringen die in verschillende lidstaten 
betaald moeten worden, verstrekking van 
onjuiste informatie over de geldende regels 
of omslachtige afhandeling van gevallen;

Or. fr

Amendement 39
Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat een groot aantal 
verzoekschriften getuigt van problemen 

I. overwegende dat een groot aantal 
verzoekschriften getuigt van problemen bij 
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rond de toegang tot sociale-
zekerheidsuitkeringen, waarbij het vooral 
ging om onbereidwilligheid bij de 
nationale instanties, onjuiste toepassing 
van het samenstellingsbeginsel, 
verstrekking van onjuiste informatie over 
de geldende regels of omslachtige 
afhandeling van gevallen;

het bevorderen van gedeelde waarden, 
onder andere rond de toegang tot 
socialezekerheidsuitkeringen, waarbij het 
vooral ging om onbereidwilligheid bij de 
nationale instanties, onjuiste toepassing 
van het samenstellingsbeginsel, 
verstrekking van onjuiste informatie over 
de geldende regels of omslachtige 
afhandeling van gevallen;

Or. en

Amendement 40
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat een groot aantal 
verzoekschriften getuigt van problemen 
rond de toegang tot sociale-
zekerheidsuitkeringen, waarbij het vooral 
ging om onbereidwilligheid bij de 
nationale instanties, onjuiste toepassing 
van het samenstellingsbeginsel, 
verstrekking van onjuiste informatie over 
de geldende regels of omslachtige 
afhandeling van gevallen;

I. overwegende dat een groot aantal 
verzoekschriften getuigt van problemen 
rond de toegang tot 
socialezekerheidsuitkeringen, waarbij het 
vooral ging om onbereidwilligheid bij de 
nationale instanties, onjuiste toepassing 
van het samenstellingsbeginsel, 
gendergelijkheid, verstrekking van 
onjuiste informatie over de geldende regels 
of omslachtige afhandeling van gevallen;

Or. en

Amendement 41
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het arrest van 21 
juli 2011 van het HvJ[1] niet alleen de 
rechten van EU-burgers om naar een 
andere lidstaat te verhuizen en daar recht 
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te hebben op sociale zekerheid bevestigt, 
maar ook het bewustzijn over de 
kwetsbaarheid van vrouwen bij de 
toegang tot het recht op sociale zekerheid 
verhoogt;[1]Zie Lucy Stewart tegen 
Secretary of State for Work and Pensions, 
Zaak C – 503/09;

Or. en

Amendement 42
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het Bologna-proces 
diploma's die verkregen worden aan het 
eind van een met succes afgeronde 
universitaire studie harmoniseert als stap 
naar de eenvoudigere erkenning van 
diploma's;

Or. fr

Amendement 43
Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. gezien de problemen die verbonden zijn 
aan de onjuiste toepassing van richtlijn 
2005/36/EG inzake de erkenning van 
beroepskwalificaties (compenserende 
maatregelen, verzoeken om aanvullende 
documenten, ongegronde 
afwijzingsbeschikkingen van de 
ontvangende lidstaat, onbehoorlijke 
vertraging bij de afhandeling van 
aanvragen, systematische onderwerping 

J. gezien de problemen die verbonden zijn 
aan de onjuiste toepassing van richtlijn 
2005/36/EG inzake de erkenning van 
beroepskwalificaties (compenserende 
maatregelen, verzoeken om aanvullende 
documenten, ongegronde 
afwijzingsbeschikkingen van de 
ontvangende lidstaat, onbehoorlijke 
vertraging bij de afhandeling van 
aanvragen, systematische onderwerping 
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aan specifieke taalvaardigheidstests), die 
over de gehele EU een aanzienlijk obstakel 
opleveren voor de uitoefening van 
burgerrechten;

aan specifieke taalvaardigheidstests), die 
over de gehele EU een aanzienlijk obstakel 
opleveren voor de uitoefening van 
burgerrechten en burgers zo de voordelen 
van sociale samenhang ontnemen;

Or. en

Amendement 44
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat er over discriminatie 
op grond van nationaliteit ook hevig werd 
geklaagd in de zaak van het Duitse bureau 
voor jeugd- en jongerenzaken 
(Jugendamt) dat – volgens de 
binnengekomen verzoekschriften – zou 
discrimineren jegens de niet-Duitse 
partners in gemengde huwelijken;

K. overwegende dat er over discriminatie 
op grond van nationaliteit ook hevig werd 
geklaagd in de binnengekomen 
verzoekschriften; overwegende dat het 
bureau voor jeugd- en jongerenzaken in 
Duitsland (Jugendamt) in sommige 
gevallen, vanwege zijn operationele 
onafhankelijkheid, betrokken wordt bij de 
moeilijkheden van buitenlandse 
gescheiden ouders die Duitsland willen 
verlaten met hun kinderen;

Or. fr

Amendement 45
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat er over discriminatie 
op grond van nationaliteit ook hevig werd 
geklaagd in de zaak van het Duitse bureau
voor jeugd- en jongerenzaken (Jugendamt) 
dat – volgens de binnengekomen 
verzoekschriften – zou discrimineren 
jegens de niet-Duitse partners in gemengde 

K. overwegende dat Duitse bureaus voor 
jeugd- en jongerenzaken (Jugendamt) 
ervan beschuldigd worden te 
discrimineren jegens de niet-Duitse 
partners in gemengde huwelijken,
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huwelijken;

Or. de

Amendement 46
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat er een aantal 
verzoekschriften zijn ingediend door 
mensen met een handicap, die in het 
dagelijkse leven geconfronteerd worden 
met heel wat belemmeringen bij het 
uitoefenen van hun rechten als EU-
burger, zoals het normaal gebruik van het 
onderwijsstelsel, de toegang tot 
verzekering of het gebrek aan 
voorzieningen in het openbaar vervoer, en 
vestigt de aandacht op de behoefte aan 
een samenhangend stelsel in de EU voor 
het bepalen van de graad van de 
handicap, aangezien het ontbreken 
daarvan vaak kan leiden tot sociale 
uitsluiting;

Or. en

Amendement 47
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat alle Europese 
burgers die voor het gerecht worden 
gebracht in een lidstaat, het recht hebben 
om hun documenten te laten vertalen 
naar hun moedertaal met het oog op hun 
verdediging in de rechtbank, om 
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taaldiscriminatie te voorkomen, en om er 
met name voor te zorgen dat elke burger 
binnen een redelijke termijn op de hoogte 
wordt gehouden van gerechtelijke stappen 
die tegen hem of haar worden 
ondernomen;

Or. fr

Amendement 48
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de grootste 
obstakels voor het uitoefenen van een 
actief burgerschap van de Unie 
veroorzaakt worden door het ontbreken 
van duidelijk gestructureerde, algemeen 
bekende informatiediensten; overwegende 
dat er bijgevolg binnen de context van 
burgerschap van de Unie geen hogere 
prioriteit mag bestaan dat het terdege en 
doeltreffend informeren van de burgers 
over hun rechten om zo de kloof tussen de 
burgers en de instellingen te dichten; 
overwegende dat alle stappen die door de 
Commissie worden ondernomen om het 
burgerschap van de Unie te versterken 
bijgevolg moeten uitgaan van dit 
probleem en ondersteund moeten worden 
met de nodige begrotingsmiddelen;

Or. de

Amendement 49
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat de regeringen van 
de lidstaten in grotere mate 
verantwoordelijk gesteld moeten worden 
voor veel aspecten van het wegwerken van 
de resterende wettelijke en administratieve 
belemmeringen voor de Europese burgers 
bij het uitoefenen van hun rechten als 
burgers van de Unie, en dat zij hen in het 
bijzonder in kennis moeten stellen van 
hun rechten;

Or. de

Amendement 50
Zoltán Bagó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt het verslag over het EU-
burgerschap 2010, dat tot doel heeft de 
belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers weg te nemen, en de daarin 
vervatte voorstellen; vraagt de Commissie 
erop toe te zien dat de in het verslag 
genoemde wetgevende en andere 
maatregelen zo spoedig mogelijk worden 
voorgelegd en goedgekeurd, om ervoor te 
zorgen dat de rechten van de EU-burger 
effectief worden en dat de lidstaten de 
obstakels voor het genot van die rechten 
opruimen;

1. verwelkomt het verslag over het EU-
burgerschap 2010, dat tot doel heeft de 
belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers weg te nemen, en de daarin 
vervatte voorstellen; vraagt de Commissie 
erop toe te zien dat de in het verslag 
genoemde wetgevende en andere 
maatregelen zo spoedig mogelijk worden 
voorgelegd en goedgekeurd – door 
rekening te houden met het materieel en 
formeel burgerlijk en strafrecht van de 
verschillende lidstaten – , om ervoor te 
zorgen dat de rechten van de EU-burger 
effectief worden en dat de lidstaten de 
tegenstellingen tussen obstakels in de 
nationale wetgeving voor het genot van die 
rechten opruimen;

Or. hu
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Amendement 51
Stanimir Ilchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt het verslag over het EU-
burgerschap 2010, dat tot doel heeft de 
belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers weg te nemen, en de daarin 
vervatte voorstellen; vraagt de Commissie 
erop toe te zien dat de in het verslag 
genoemde wetgevende en andere 
maatregelen zo spoedig mogelijk worden 
voorgelegd en goedgekeurd, om ervoor te 
zorgen dat de rechten van de EU-burger 
effectief worden en dat de lidstaten de 
obstakels voor het genot van die rechten 
opruimen;

1. verwelkomt het verslag over het EU-
burgerschap 2010, dat tot doel heeft de 
belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers weg te nemen, en de daarin 
vervatte voorstellen; betreurt echter dat 
veel EU-burgers nog steeds niet goed op 
de hoogte zijn van hun rechten die 
voortvloeien uit het EU-burgerschap en 
die rechten daardoor niet ten volle 
kunnen genieten; vraagt de Commissie 
erop toe te zien dat de in het verslag 
genoemde wetgevende en andere 
maatregelen zo spoedig mogelijk worden 
voorgelegd en goedgekeurd, om ervoor te 
zorgen dat de rechten van de EU-burger 
effectief worden en dat de lidstaten de 
obstakels voor het genot van die rechten 
opruimen;

Or. en

Amendement 52
Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt het verslag over het EU-
burgerschap 2010, dat tot doel heeft de 
belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers weg te nemen, en de daarin 
vervatte voorstellen; vraagt de Commissie
erop toe te zien dat de in het verslag 
genoemde wetgevende en andere 
maatregelen zo spoedig mogelijk worden 
voorgelegd en goedgekeurd, om ervoor te 

1. verwelkomt het verslag over het EU-
burgerschap 2010, dat tot doel heeft de 
belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers weg te nemen, en de daarin 
vervatte voorstellen; vraagt de Commissie 
erop toe te zien dat de in het verslag 
genoemde wetgevende en andere 
maatregelen zo spoedig mogelijk worden 
voorgelegd en goedgekeurd, om ervoor te 
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zorgen dat de rechten van de EU-burger 
effectief worden en dat de lidstaten de 
obstakels voor het genot van die rechten 
opruimen;

zorgen dat de rechten van de EU-burger 
effectief worden en dat de lidstaten de 
obstakels voor het genot van die rechten 
opruimen en tegelijkertijd administratieve 
maatregelen treffen die het genot van die 
rechten vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 53
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verwelkomt het verslag over het EU-
burgerschap 2010, dat tot doel heeft de 
belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers weg te nemen, en de daarin 
vervatte voorstellen; vraagt de Commissie 
erop toe te zien dat de in het verslag 
genoemde wetgevende en andere 
maatregelen zo spoedig mogelijk worden 
voorgelegd en goedgekeurd, om ervoor te 
zorgen dat de rechten van de EU-burger 
effectief worden en dat de lidstaten de 
obstakels voor het genot van die rechten 
opruimen;

1. verwelkomt het verslag over het EU-
burgerschap 2010, dat tot doel heeft de 
belemmeringen voor de rechten van EU-
burgers weg te nemen, en de daarin 
vervatte voorstellen; vraagt de Commissie 
erop toe te zien dat de in het verslag 
genoemde wetgevende en andere 
maatregelen zo spoedig mogelijk worden 
voorgelegd en goedgekeurd, om ervoor te 
zorgen dat de rechten van de EU-burger 
effectief worden en dat alle lidstaten de 
obstakels voor het alomvattende genot van 
die rechten opruimen;

Or. en

Amendement 54
Zoltán Bagó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. acht het belangrijk te benadrukken 
dat de maatregelen die getroffen worden 
om de obstakels die de validering van de 
rechten van EU-burgers in de weg staan, 
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op te ruimen, niet mogen indruisen tegen 
de relevante bepalingen van de grondwet 
of het burgerlijk of strafrechtelijk wetboek 
en de jurisprudentie van de betreffende 
lidstaat;

Or. hu

Amendement 55
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat het recht van petitie bij het 
Europees Parlement weliswaar 
uitdrukkelijk in de verdragen is vastgelegd, 
maar niet voldoende bekendheid geniet en 
te weinig wordt aangewend, en dringt er 
daarom op aan dat de burgers van betere 
informatie over het petitierecht worden 
voorzien, met name via de 
voorlichtingscentra van het Europees 
Parlement in de lidstaten;

2. merkt op dat het recht van petitie bij het 
Europees Parlement weliswaar 
uitdrukkelijk in de verdragen is vastgelegd, 
maar niet voldoende bekendheid geniet en 
te weinig wordt aangewend, en dringt 
daarom aan op meer actieve 
bekendmaking omtrent het petitierecht, 
met name via de voorlichtingscentra van 
het Europees Parlement in de lidstaten en 
via een gepast gebruik van het internet;

Or. de

Amendement 56
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat het recht van petitie bij het 
Europees Parlement weliswaar 
uitdrukkelijk in de verdragen is vastgelegd, 
maar niet voldoende bekendheid geniet en 
te weinig wordt aangewend, en dringt er 
daarom op aan dat de burgers van betere
informatie over het petitierecht worden 
voorzien, met name via de 

2. merkt op dat het recht van petitie bij het 
Europees Parlement weliswaar 
uitdrukkelijk in de verdragen is vastgelegd, 
maar niet voldoende bekendheid geniet en 
te weinig wordt aangewend, en dringt er 
daarom op aan dat informatie aan de 
burgers over hun petitierecht beter wordt 
verspreid, met name via de 
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voorlichtingscentra van het Europees 
Parlement in de lidstaten;

voorlichtingscentra van het Europees 
Parlement in de lidstaten; roept de 
Commissie voorts op om meer te doen om 
het petitierecht bekend te maken via haar 
kantoren in de lidstaten, haar 
gedecentraliseerde informatienetwerken 
(zoals Europe Direct) en alle organisaties 
die met de Commissie en het Europees 
Parlement samenwerken (bijvoorbeeld 
sociale partners en andere 
belangengroepen) om zoveel mogelijk 
burgers te bereiken;

Or. de

Amendement 57
Zoltán Bagó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat het recht van petitie bij het 
Europees Parlement weliswaar 
uitdrukkelijk in de verdragen is vastgelegd, 
maar niet voldoende bekendheid geniet en 
te weinig wordt aangewend, en dringt er 
daarom op aan dat de burgers van betere 
informatie over het petitierecht worden 
voorzien, met name via de 
voorlichtingscentra van het Europees 
Parlement in de lidstaten;

2. merkt op dat het recht van petitie bij het 
Europees Parlement weliswaar 
uitdrukkelijk in de verdragen is vastgelegd, 
maar niet voldoende bekendheid geniet en 
te weinig wordt aangewend, en dringt er 
daarom op aan dat de burgers van betere 
informatie over het petitierecht – met 
inbegrip van motiveringen en 
toelichtingen – worden voorzien, met 
name via de voorlichtingscentra van het 
Europees Parlement in de lidstaten;

Or. hu

Amendement 58
Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat het recht van petitie bij het 
Europees Parlement weliswaar 
uitdrukkelijk in de verdragen is vastgelegd, 
maar niet voldoende bekendheid geniet en 
te weinig wordt aangewend, en dringt er 
daarom op aan dat de burgers van betere 
informatie over het petitierecht worden 
voorzien, met name via de 
voorlichtingscentra van het Europees 
Parlement in de lidstaten;

2. merkt op dat het recht van petitie bij het 
Europees Parlement weliswaar 
uitdrukkelijk in de verdragen is vastgelegd, 
maar niet voldoende bekendheid geniet en 
te weinig wordt aangewend, en dringt er 
daarom op aan dat de burgers van betere 
informatie over het petitierecht worden 
voorzien, met name via de 
voorlichtingscentra van het Europees 
Parlement in de lidstaten met het doel beste 
praktijken uit te wisselen;

Or. en

Amendement 59
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat het recht van petitie bij het 
Europees Parlement weliswaar 
uitdrukkelijk in de verdragen is vastgelegd, 
maar niet voldoende bekendheid geniet en 
te weinig wordt aangewend, en dringt er 
daarom op aan dat de burgers van betere 
informatie over het petitierecht worden 
voorzien, met name via de 
voorlichtingscentra van het Europees 
Parlement in de lidstaten;

2. merkt op dat het recht van petitie bij het 
Europees Parlement weliswaar 
uitdrukkelijk in de verdragen is vastgelegd, 
maar niet voldoende bekendheid geniet en 
te weinig wordt aangewend, en dringt er 
daarom op aan dat de burgers van betere 
informatie over het petitierecht worden 
voorzien, met name via de 
voorlichtingscentra van het Europees 
Parlement in de lidstaten en het netwerk 
van nationale ombudsmannen;

Or. bg

Amendement 60
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat elke burger, 
natuurlijke of rechtspersoon die in een 
lidstaat verblijft of er een statutaire zetel 
heeft een beroep kan doen op de 
instellingen van de EU in een van de talen 
van de Verdragen en een antwoord moet 
krijgen in dezelfde taal;

Or. el

Amendement 61
Stanimir Ilchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beschouwt het Europese burgerinitiatief 
(EBI), dat per 1 april 2012 in werking 
treedt, als het eerste instrument van 
transnationale participerende democratie, 
dat de burgers de mogelijkheid geeft tot 
actievere betrokkenheid bij de vorming van 
Europees beleid en Europese wetgeving; 
dringt aan op effectieve uitvoering van de 
EBI-verordening, en vraagt met name de 
Commissie om een actieve rol op zich te 
nemen bij het informeren van de burger 
omtrent dit nieuwe instrument;

3. beschouwt het Europese burgerinitiatief 
(EBI), dat per 1 april 2012 in werking 
treedt, als het eerste instrument van 
transnationale participerende democratie, 
dat de burgers de mogelijkheid geeft tot 
actievere betrokkenheid bij de vorming van 
Europees beleid en Europese wetgeving; 
roept de instellingen van de EU en de 
lidstaten op om alle essentiële praktische 
en administratieve elementen van de EBI-
verordening doeltreffend en tijdig 
invoeren, en dat op zo'n manier dat alle 
EU-burgers ten volle kunnen profiteren 
van dit instrument;

Or. en

Amendement 62
Zoltán Bagó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. beschouwt het Europese burgerinitiatief 
(EBI), dat per 1 april 2012 in werking 
treedt, als het eerste instrument van 
transnationale participerende democratie, 
dat de burgers de mogelijkheid geeft tot 
actievere betrokkenheid bij de vorming van 
Europees beleid en Europese wetgeving; 
dringt aan op effectieve uitvoering van de 
EBI-verordening, en vraagt met name de 
Commissie om een actieve rol op zich te 
nemen bij het informeren van de burger 
omtrent dit nieuwe instrument;

3. beschouwt het Europese burgerinitiatief 
(EBI), dat per 1 april 2012 in werking 
treedt, als het eerste instrument van 
transnationale participerende democratie, 
dat de burgers de mogelijkheid geeft tot 
actievere betrokkenheid bij de vorming van 
Europees beleid en Europese wetgeving; 
dringt aan op effectieve uitvoering van de 
EBI-verordening, en vraagt met name de 
Commissie om een actieve rol op zich te 
nemen bij en op een doeltreffende manier 
deel te nemen aan het informeren van de 
burger omtrent dit nieuwe instrument;

Or. hu

Amendement 63
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beschouwt het Europese burgerinitiatief 
(EBI), dat per 1 april 2012 in werking 
treedt, als het eerste instrument van 
transnationale participerende democratie, 
dat de burgers de mogelijkheid geeft tot 
actievere betrokkenheid bij de vorming van 
Europees beleid en Europese wetgeving; 
dringt aan op effectieve uitvoering van de 
EBI-verordening, en vraagt met name de 
Commissie om een actieve rol op zich te 
nemen bij het informeren van de burger 
omtrent dit nieuwe instrument;

3. beschouwt het Europese burgerinitiatief 
(EBI), dat per 1 april 2012 in werking 
treedt, als het eerste instrument van 
transnationale participerende democratie, 
dat de burgers de mogelijkheid geeft tot 
actieve betrokkenheid bij de vorming van 
Europees beleid en Europese wetgeving; 
dringt aan op effectieve uitvoering van de 
EBI-verordening, en vraagt met name de 
Commissie om een veel actievere rol op 
zich te nemen bij het bekendmaken van dit 
nieuwe instrument bij de burger;

Or. de

Amendement 64
Philippe Boulland



AM\889626NL.doc 33/104 PE480.601v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beschouwt het Europese burgerinitiatief 
(EBI), dat per 1 april 2012 in werking 
treedt, als het eerste instrument van 
transnationale participerende democratie, 
dat de burgers de mogelijkheid geeft tot 
actievere betrokkenheid bij de vorming van 
Europees beleid en Europese wetgeving; 
dringt aan op effectieve uitvoering van de 
EBI-verordening, en vraagt met name de 
Commissie om een actieve rol op zich te 
nemen bij het informeren van de burger 
omtrent dit nieuwe instrument;

3. beschouwt het Europese burgerinitiatief 
(EBI), dat per 1 april 2012 in werking 
treedt, als het eerste instrument van 
transnationale participerende democratie, 
dat de burgers de mogelijkheid geeft tot 
actievere betrokkenheid bij de vorming van 
Europees beleid en Europese wetgeving; 
dringt aan op effectieve uitvoering van de 
EBI-verordening, en vraagt met name de 
Commissie om een actieve rol op zich te 
nemen bij het informeren van de burger 
omtrent dit nieuwe instrument; is 
bovendien van mening dat de Commissie 
verzoekschriften, vanwege haar ervaring 
met rechtstreekse betrekkingen met de 
burger, openbare hoorzittingen moet 
organiseren voor diegenen die 
verantwoordelijk zijn voor de Europese 
burgerschapinitiatieven, krachtens artikel 
11 van de verordening, ongeacht of zij het 
vereiste aantal handtekeningen hebben 
verzameld;

Or. fr

Amendement 65
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beschouwt het Europese burgerinitiatief 
(EBI), dat per 1 april 2012 in werking 
treedt, als het eerste instrument van 
transnationale participerende democratie, 
dat de burgers de mogelijkheid geeft tot 
actievere betrokkenheid bij de vorming van 
Europees beleid en Europese wetgeving; 
dringt aan op effectieve uitvoering van de 

3. beschouwt het Europese burgerinitiatief 
(EBI), dat per 1 april 2012 in werking 
treedt, als het eerste instrument van 
transnationale participerende democratie, 
dat de burgers de mogelijkheid geeft tot 
actievere betrokkenheid bij de vorming van 
Europees beleid en Europese wetgeving; 
dringt aan op effectieve uitvoering van de 
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EBI-verordening, en vraagt met name de 
Commissie om een actieve rol op zich te 
nemen bij het informeren van de burger 
omtrent dit nieuwe instrument;

EBI-verordening, en vraagt met name de 
Commissie om een actieve rol op zich te 
nemen bij het informeren van de burger 
omtrent dit nieuwe instrument en het 
verzekeren van gelijke toegang tot dat 
instrument, zonder belemmeringen;

Or. hu

Amendement 66
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beschouwt het Europese burgerinitiatief 
(EBI), dat per 1 april 2012 in werking 
treedt, als het eerste instrument van 
transnationale participerende democratie,
dat de burgers de mogelijkheid geeft tot 
actievere betrokkenheid bij de vorming van 
Europees beleid en Europese wetgeving; 
dringt aan op effectieve uitvoering van de 
EBI-verordening, en vraagt met name de 
Commissie om een actieve rol op zich te 
nemen bij het informeren van de burger 
omtrent dit nieuwe instrument;

3. beschouwt het Europese burgerinitiatief 
(EBI), dat per 1 april 2012 in werking 
treedt, als het eerste instrument van 
transnationale participerende democratie, 
dat de burgers de mogelijkheid geeft tot 
actievere betrokkenheid bij de vorming van 
Europees beleid en Europese wetgeving; 
dringt aan op effectieve uitvoering van de 
EBI-verordening, en vraagt met name de 
Commissie om een actieve rol op zich te 
nemen bij het informeren van de burger 
omtrent dit nieuwe instrument; stelt voor 
dat de Europese Commissie een verslag 
indient over de handhaving van het 
Europees burgerinitiatief bij de 
Commissie verzoekschriften;

Or. bg

Amendement 67
Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. beschouwt het Europese burgerinitiatief 3. beschouwt het Europese burgerinitiatief 
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(EBI), dat per 1 april 2012 in werking 
treedt, als het eerste instrument van 
transnationale participerende democratie, 
dat de burgers de mogelijkheid geeft tot 
actievere betrokkenheid bij de vorming van 
Europees beleid en Europese wetgeving; 
dringt aan op effectieve uitvoering van de 
EBI-verordening, en vraagt met name de 
Commissie om een actieve rol op zich te 
nemen bij het informeren van de burger 
omtrent dit nieuwe instrument;

(EBI), dat per 1 april 2012 in werking 
treedt, als het eerste instrument van 
transnationale participerende democratie, 
dat de burgers de mogelijkheid geeft tot 
actievere betrokkenheid bij de vorming van 
Europees beleid en Europese wetgeving; 
dringt aan op effectieve, doeltreffende en 
verantwoordelijke uitvoering van de EBI-
verordening, en vraagt met name de 
Commissie om een actieve rol op zich te 
nemen bij het informeren van de burger 
omtrent dit nieuwe instrument en in het 
bijzonder het "Europees jaar van de 
burgers" aan te wenden als stimulans om 
meer bewustzijn te creëren;

Or. en

Amendement 68
Ágnes Hankiss, György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat het wegwerken van 
belemmeringen voor het verwerven van 
burgerschap en beperkingen voor het 
verlies van burgerschap en een meer 
rechtstreekse participatie van burgers via 
de Europese politieke partijen en het 
burgerinitiatief, beslissende stappen zijn 
om "meer" Europa te bewerkstelligen en 
een essentiëlere democratie tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 69
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat het recht van EU-
burgers die in een andere lidstaat wonen 
dan de lidstaat waaruit zij afkomstig zijn 
om te stemmen bij verkiezingen en zich 
verkiesbaar te stellen, zowel bij de 
verkiezingen van het Europees Parlement 
als bij gemeenteraadsverkiezingen, het 
meest tastbare recht is voor pendelaars die 
de grens overschrijden en dat het genot 
van dat recht niet onderworpen mag zijn 
aan discriminerende of hinderlijke 
formaliteiten; roept de Commissie en de 
lidstaten op om burgers beter bewust te 
maken van dit recht via gerichte 
voorlichtingscampagnes voorafgaand aan 
de betreffende verkiezing; 

Or. de

Amendement 70
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vraagt de Commissie om zich bij de 
samenstelling van haar verslag over de 
toepassing van het EU Handvest van de 
grondrechten, niet alleen te richten op de 
toepassing van het Handvest van de 
grondrechten maar aan alle EU-
verdragsbepalingen met betrekking tot 
fundamentele rechten en de situatie van de 
grondrechten in de Europese Unie; vraagt 
de Commissie om in dat verslag meer 
gedetailleerde informatie op te nemen over 
kwesties die door burgers onder haar 
aandacht zijn gebracht, over de wijze 
waarop zij die heeft afgehandeld en welke 
concrete vervolgmaatregelen zij heeft 
genomen;

4. vraagt de Commissie om zich bij de 
samenstelling van haar verslag over de 
toepassing van het EU Handvest van de 
grondrechten, niet alleen te richten op de 
toepassing van het Handvest van de 
grondrechten maar aan alle EU-
verdragsbepalingen met betrekking tot 
fundamentele rechten en de situatie van de 
grondrechten in de Europese Unie; vraagt 
de Commissie om in dat verslag meer 
gedetailleerde informatie op te nemen over
de tenuitvoerlegging van het Handvest 
door de lidstaten bij de toepassing van het 
Europese recht en in kwesties die door 
burgers onder haar aandacht zijn gebracht, 
over de wijze waarop zij die heeft 
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afgehandeld en welke concrete 
vervolgmaatregelen zij heeft genomen;

Or. fr

Amendement 71
Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. vraagt de Commissie om zich bij de 
samenstelling van haar verslag over de 
toepassing van het EU Handvest van de 
grondrechten, niet alleen te richten op de 
toepassing van het Handvest van de 
grondrechten maar aan alle EU-
verdragsbepalingen met betrekking tot 
fundamentele rechten en de situatie van de 
grondrechten in de Europese Unie; vraagt 
de Commissie om in dat verslag meer 
gedetailleerde informatie op te nemen over 
kwesties die door burgers onder haar 
aandacht zijn gebracht, over de wijze 
waarop zij die heeft afgehandeld en welke 
concrete vervolgmaatregelen zij heeft 
genomen;

4. vraagt de Commissie om zich bij de 
samenstelling van haar verslag over de 
toepassing van het EU Handvest van de 
grondrechten, niet alleen te richten op de 
toepassing van het Handvest van de 
grondrechten maar aan alle EU-
verdragsbepalingen met betrekking tot 
fundamentele rechten en de situatie van de 
grondrechten in de Europese Unie; vraagt 
de Commissie om in dat verslag meer 
gedetailleerde informatie op te nemen over 
kwesties die door burgers onder haar 
aandacht zijn gebracht, over de wijze 
waarop zij die heeft afgehandeld en welke 
concrete vervolgmaatregelen zij heeft 
genomen om tegemoet te komen aan de 
verwachtingen van Europese burgers op 
het vlak van rechtszekerheid;

Or. en

Amendement 72
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. roept de Commissie op om 
duidelijke en transparante benchmarks 
uit te werken voor het opleggen of 
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handhaven van belemmeringen van het 
vrij verkeer van werknemers, om misbruik 
te voorkomen;

Or. en

Amendement 73
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. vraagt alle instellingen, organen, en 
instanties van de Unie erop toe te zien dat 
het in verordening nr. 1049/20017, 
geregelde recht op toegang tot 
documenten, een belangrijk recht voor de 
EU-burger, wordt gegarandeerd door de 
transparantie te verbeteren en de toegang 
tot documenten en informatie gemakkelijk 
en gebruiksvriendelijk te maken, zodat de 
burger de besluitvorming van naderbij kan 
meemaken;

5. vraagt alle instellingen, organen, en 
instanties van de Unie erop toe te zien dat 
het in verordening nr. 1049/2001[1], 
geregelde recht op toegang tot 
documenten, een belangrijk recht voor de 
EU-burger, wordt gegarandeerd door de 
transparantie te verbeteren en de toegang 
tot documenten en informatie gemakkelijk, 
gebruiksvriendelijk en begrijpelijk te 
maken, zodat de burger de besluitvorming 
van naderbij kan meemaken; verwijst in 
deze context naar het centrale belang van 
het werk van de Europese Ombudsman bij 
het handhaven van het recht op toegang 
tot documenten van de instellingen van de 
EU;

Or. de

Amendement 74
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. vraagt alle instellingen, organen, en 
instanties van de Unie erop toe te zien dat 
het in verordening nr. 1049/20017, 
geregelde recht op toegang tot 

5. vraagt alle instellingen, organen, en 
instanties van de Unie erop toe te zien dat 
het in verordening nr. 1049/20017, 
geregelde recht op toegang tot 
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documenten, een belangrijk recht voor de 
EU-burger, wordt gegarandeerd door de 
transparantie te verbeteren en de toegang 
tot documenten en informatie gemakkelijk 
en gebruiksvriendelijk te maken, zodat de 
burger de besluitvorming van naderbij kan 
meemaken;

documenten, een belangrijk recht voor de 
EU-burger, wordt gegarandeerd door de 
transparantie te verbeteren en de toegang 
tot documenten en informatie gemakkelijk 
en gebruiksvriendelijk te maken – onder 
andere door obstakelvrije technologieën 
aan te bieden – , zodat de burger de 
besluitvorming van naderbij kan 
meemaken;

Or. hu

Amendement 75
Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. vraagt alle instellingen, organen, en 
instanties van de Unie erop toe te zien dat 
het in verordening nr.1049/20017 geregelde 
recht op toegang tot documenten, een 
belangrijk recht voor de EU-burger, wordt 
gegarandeerd door de transparantie te 
verbeteren en de toegang tot documenten 
en informatie gemakkelijk en 
gebruiksvriendelijk te maken, zodat de 
burger de besluitvorming van naderbij kan 
meemaken;

5. vraagt alle instellingen, organen, en 
instanties van de Unie erop toe te zien dat 
het in verordening nr.1049/20017, 
geregelde recht op toegang tot 
documenten, een belangrijk recht voor de 
EU-burger, wordt gegarandeerd door de 
transparantie te verbeteren en de toegang 
tot documenten en informatie gemakkelijk 
en gebruiksvriendelijk te maken, opdat de 
burger de besluitvorming van naderbij kan 
meemaken, waarbij de degelijke kwaliteit 
van en het toezicht op de besluitvorming 
gevrijwaard moeten worden;

Or. en

Amendement 76
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
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de geldigheid van elke vorm van 
burgerschap te verzekeren en de culturele, 
taalkundige en technologische obstakels 
en obstakels die verband houden met 
informatie die verhinderen dat iedereen 
bewust en vrij zijn of haar rechten kan 
genieten en zijn of haar 
verantwoordelijkheden kan vervullen, weg 
te werken;

Or. lt

Amendement 77
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderkent dat het recht op informatie 
een van de hoekstenen van de democratie 
is, en stelt dat de Commissie ruimere
toegang zou kunnen geven tot haar
onderzoeken en niet-nakomingsdossiers
zonder dat het doel van het onderzoek in 
gevaar te brengen, en dat een prevalerend 
openbaar belang de toegang tot die 
dossiers zeer wel kan rechtvaardigen, met 
name in gevallen waarin wellicht 
grondrechten, menselijke gezondheid en 
bescherming van het milieu tegen 
onomkeerbare schade in geding zijn;

6. onderkent dat het recht op informatie 
een van de hoekstenen van de democratie
is, en doet daarom een oproep om 
transparantie te bevorderen om zo de 
toegang tot informatie toe te staan zonder
dat hierbij het vrijgeven van interne 
documenten het beslissingsproces kunnen 
beïnvloeden;

Or. fr

Amendement 78
Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderkent dat het recht op informatie 6. onderkent dat het recht op toegang tot 
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een van de hoekstenen van de democratie 
is, en stelt dat de Commissie ruimere 
toegang zou kunnen geven tot haar 
onderzoeken en niet-nakomingsdossiers 
zonder dat het doel van het onderzoek in 
gevaar te brengen, en dat een prevalerend 
openbaar belang de toegang tot die dossiers
zeer wel kan rechtvaardigen, met name in 
gevallen waarin wellicht grondrechten, 
menselijke gezondheid en bescherming van 
het milieu tegen onomkeerbare schade in 
geding zijn;

informatie een van de hoekstenen van de
democratie is, wijst erop dat toegang tot 
informatie niet mag leiden tot de 
schending van andere grondrechten, zoals 
het recht op veiligheid, privacy of 
gegevensbescherming; en stelt dat de 
Commissie ruimere toegang zou kunnen 
geven tot haar onderzoeken en niet-
nakomingsdossiers zonder dat het doel van 
het onderzoek in gevaar te brengen, en dat 
een prevalerend openbaar belang de 
toegang tot die dossiers zeer wel kan 
rechtvaardigen, met name in gevallen 
waarin wellicht grondrechten, menselijke 
gezondheid en bescherming van het milieu 
tegen onomkeerbare schade in geding zijn, 
zolang de bescherming van het 
handelsgeheim en gevoelige informatie 
over rechtszaken, zaken omtrent 
mededinging en persoonlijke dossiers 
gewaarborgd blijft; benadrukt dat in 
tijden van crisis – wanneer het 
vertrouwen in de instellingen op losse 
schroeven komt te staan – de toegang tot 
informatie een prioriteit is voor burgers 
die de politieke en economische 
overwegingen die aan de basis liggen van 
de besluitvorming door de instellingen 
van de EU willen begrijpen;

Or. en

Amendement 79
Zoltán Bagó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderkent dat het recht op informatie 
een van de hoekstenen van de democratie 
is, en stelt dat de Commissie ruimere 
toegang zou kunnen geven tot haar 
onderzoeken en niet-nakomingsdossiers 
zonder dat het doel van het onderzoek in 

6. onderkent dat het recht op informatie 
een van de hoekstenen van de democratie 
is, en stelt dat de Commissie ruimere 
toegang zou kunnen geven tot haar 
onderzoeken en niet-nakomingsdossiers 
zonder dat het doel van het onderzoek in 
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gevaar te brengen, en dat een prevalerend 
openbaar belang de toegang tot die dossiers 
zeer wel kan rechtvaardigen, met name in 
gevallen waarin wellicht grondrechten, 
menselijke gezondheid en bescherming van 
het milieu tegen onomkeerbare schade in 
geding zijn;

gevaar te brengen, en dat een prevalerend 
openbaar belang de toegang tot die dossiers 
zeer wel kan rechtvaardigen, met name in 
gevallen waarin wellicht grondrechten, 
menselijke gezondheid en bescherming van 
het milieu tegen onomkeerbare schade in 
geding zijn, alsook wanneer er processen 
lopen met betrekking tot de discriminatie 
van bepaalde minderheden of inbreuken 
op de menselijke waardigheid;

Or. hu

Amendement 80
Tiziano Motti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderkent dat het recht op informatie 
een van de hoekstenen van de democratie 
is, en stelt dat de Commissie ruimere 
toegang zou kunnen geven tot haar 
onderzoeken en niet-nakomingsdossiers 
zonder dat het doel van het onderzoek in 
gevaar te brengen, en dat een prevalerend 
openbaar belang de toegang tot die dossiers 
zeer wel kan rechtvaardigen, met name in 
gevallen waarin wellicht grondrechten, 
menselijke gezondheid en bescherming van 
het milieu tegen onomkeerbare schade in 
geding zijn;

6. onderkent dat het recht op informatie 
een van de hoekstenen van de democratie 
is, en stelt dat de Commissie ruimere 
toegang zou kunnen geven tot haar 
onderzoeken en niet-nakomingsdossiers 
zonder dat het doel van het onderzoek in 
gevaar te brengen, en dat een prevalerend 
openbaar belang de toegang tot die dossiers 
zeer wel kan rechtvaardigen, met name in 
gevallen waarin wellicht grondrechten, 
menselijke of dierlijke gezondheid en 
bescherming van het milieu tegen 
onomkeerbare schade in geding zijn;

Or. it

Amendement 81
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. vraagt de Commissie om zorgvuldig 
vast te stellen of de wetgevingen en 
praktijken van lidstaten inbreuk doen op 
de rechten van EU-burgers in het EG-
verdrag en de richtlijn en dat zij geen 
ongerechtvaardigde last plaatsen op EU-
burgers en hun familie, wat hun recht op 
vrij verkeer rechtstreeks kan begrenzen;

Or. el

Amendement 82
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lidstaten de richtlijn vrij 
personenverkeer correct omzetten en 
uitvoeren, door volledige benutting van 
haar bevoegdheid tot instelling van niet-
nakomingsprocedures; vraagt de lidstaten 
om bestaande juridische en feitelijke 
obstakels voor het vrije burgerverkeer weg 
te ruimen en geen omslachtige en onnodige 
administratieve procedures in te voeren die 
de gebruikmaking van dat recht beperken; 
vraagt voorts de Commissie meer te doen 
om de burgers beter bewust te maken van 
hun recht van vrij verkeer, en hen te helpen 
daarvan gebruik te maken, vooral waar dat 
recht wordt ontzegd of beperkt;

7. moedigt de Commissie aan om haar 
inspanningen voort te zetten om erop toe 
te zien dat de lidstaten de richtlijn vrij 
personenverkeer correct omzetten en 
uitvoeren, door volledige benutting van 
haar bevoegdheid tot instelling van niet-
nakomingsprocedures; vraagt de lidstaten 
om bestaande juridische en feitelijke 
obstakels voor het vrije burgerverkeer weg 
te ruimen en geen omslachtige en onnodige 
administratieve procedures in te voeren die 
de gebruikmaking van dat recht beperken; 
vraagt voorts de Commissie meer te doen 
om de burgers beter bewust te maken van 
hun recht van vrij verkeer, en hen te helpen 
daarvan gebruik te maken, vooral waar dat 
recht wordt ontzegd of beperkt; verzoekt de 
Commissie, in dit kader, om haar 
beoordeling van beleidsmaatregelen 
betreffende vrij verkeer in 2013 in te 
dienen en om specifieke hulpmiddelen 
voor de toepassing van vrij verkeer voor te 
stellen, met name op lokaal niveau;

Or. fr
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Amendement 83
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lidstaten de richtlijn vrij 
personenverkeer correct omzetten en 
uitvoeren, door volledige benutting van 
haar bevoegdheid tot instelling van niet-
nakomingsprocedures; vraagt de lidstaten 
om bestaande juridische en feitelijke 
obstakels voor het vrije burgerverkeer weg 
te ruimen en geen omslachtige en onnodige 
administratieve procedures in te voeren die 
de gebruikmaking van dat recht beperken; 
vraagt voorts de Commissie meer te doen 
om de burgers beter bewust te maken van 
hun recht van vrij verkeer, en hen te helpen 
daarvan gebruik te maken, vooral waar dat 
recht wordt ontzegd of beperkt;

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lidstaten de richtlijn vrij 
personenverkeer correct omzetten en 
uitvoeren, door volledige benutting van 
haar bevoegdheid tot instelling van niet-
nakomingsprocedures; vraagt de lidstaten 
om bestaande juridische en feitelijke 
obstakels voor het vrije burgerverkeer weg 
te ruimen en geen omslachtige en onnodige 
administratieve procedures in te voeren of 
onacceptabele praktijken te tolereren die 
de gebruikmaking van dat recht beperken; 
vraagt voorts de Commissie meer te doen 
om de burgers beter bewust te maken van 
hun recht van vrij verkeer, en hen te helpen 
daarvan gebruik te maken, vooral waar dat 
recht wordt ontzegd of beperkt of indien 
praktijken worden ingevoerd die 
resulteren in indirecte discriminatie;

Or. hu

Amendement 84
Zoltán Bagó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lidstaten de richtlijn vrij 
personenverkeer correct omzetten en 
uitvoeren, door volledige benutting van 
haar bevoegdheid tot instelling van niet-
nakomingsprocedures; vraagt de lidstaten 
om bestaande juridische en feitelijke 

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lidstaten de richtlijn vrij 
personenverkeer correct omzetten en 
uitvoeren, door volledige benutting van 
haar bevoegdheid tot instelling van niet-
nakomingsprocedures; vraagt de lidstaten 
om bestaande juridische en feitelijke 
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obstakels voor het vrije burgerverkeer weg 
te ruimen en geen omslachtige en onnodige 
administratieve procedures in te voeren die 
de gebruikmaking van dat recht beperken; 
vraagt voorts de Commissie meer te doen 
om de burgers beter bewust te maken van 
hun recht van vrij verkeer, en hen te helpen 
daarvan gebruik te maken, vooral waar dat 
recht wordt ontzegd of beperkt;

obstakels voor het vrije burgerverkeer weg 
te ruimen en geen omslachtige en onnodige 
administratieve procedures in te voeren die 
de gebruikmaking van dat recht beperken, 
en eveneens die procedures die momenteel 
van kracht zijn zo snel mogelijk in te 
trekken; vraagt voorts de Commissie meer 
te doen om de burgers beter bewust te 
maken van hun recht van vrij verkeer, en 
hen te helpen daarvan gebruik te maken, 
vooral waar dat recht wordt ontzegd of 
beperkt;

Or. hu

Amendement 85
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lidstaten de richtlijn vrij 
personenverkeer correct omzetten en 
uitvoeren, door volledige benutting van 
haar bevoegdheid tot instelling van niet-
nakomingsprocedures; vraagt de lidstaten 
om bestaande juridische en feitelijke 
obstakels voor het vrije burgerverkeer weg 
te ruimen en geen omslachtige en onnodige 
administratieve procedures in te voeren die 
de gebruikmaking van dat recht beperken; 
vraagt voorts de Commissie meer te doen 
om de burgers beter bewust te maken van 
hun recht van vrij verkeer, en hen te helpen 
daarvan gebruik te maken, vooral waar dat 
recht wordt ontzegd of beperkt;

7. vraagt de Commissie erop toe te zien dat 
de lidstaten de richtlijn vrij 
personenverkeer correct omzetten en 
uitvoeren, door volledige benutting van 
haar bevoegdheid tot instelling van niet-
nakomingsprocedures; vraagt alle lidstaten 
om bestaande juridische en feitelijke 
obstakels voor het vrije burgerverkeer weg 
te ruimen en geen omslachtige en onnodige 
administratieve procedures in te voeren die 
de gebruikmaking en uitoefening van dat 
recht beperken; vraagt voorts de 
Commissie meer te doen om de burgers 
beter bewust te maken van hun recht van 
vrij verkeer, en hen te helpen daarvan 
gebruik te maken, vooral waar dat recht 
wordt ontzegd of beperkt;

Or. en

Amendement 86
Zoltán Bagó
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten 
overgangsregelingen in te voeren of te 
blijven toepassen die de toegang tot hun 
arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren 
beperken8 om die besluiten voor het einde 
van 2011 te herzien;

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten 
overgangsregelingen in te voeren of te 
blijven toepassen die de toegang tot hun 
arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren 
beperken8 om die besluiten onmiddellijk in 
te trekken op grond van het 
gelijkheidsprincipe, non-discriminatie, het 
ongerechtvaardigde karakter en 
solidariteit, en om burgers van de 
betrokken lidstaten vrije toegang tot de 
arbeidsmarkt te verlenen;

Or. hu

Amendement 87
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten 
overgangsregelingen in te voeren of te 
blijven toepassen die de toegang tot hun 
arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren 
beperken8 om die besluiten voor het einde 
van 2011 te herzien;

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten 
overgangsregelingen in te voeren of te 
blijven toepassen die de toegang tot hun 
arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren 
beperken8 om tot een snelle oplossing te 
komen zodat de rechten die bij het 
Europees burgerschap horen betreffende 
werk niet langer beperkt worden voor 
Roemeense en Bulgaarse burgers;

Or. fr

Amendement 88
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten 
overgangsregelingen in te voeren of te 
blijven toepassen die de toegang tot hun 
arbeidsmarkt8 voor Roemenen en Bulgaren 
beperken om die besluiten voor het einde 
van 2011 te herzien;

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten 
overgangsregelingen in te voeren of te 
blijven toepassen die de toegang tot hun 
arbeidsmarkt8 voor Roemenen en Bulgaren
beperken om die besluiten zo snel mogelijk 
te herzien;

Or. en

Amendement 89
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten 
overgangsregelingen in te voeren of te 
blijven toepassen die de toegang tot hun 
arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren
beperken8 om die besluiten voor het einde 
van 2011 te herzien;

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten 
overgangsregelingen in te voeren of te 
blijven toepassen die de toegang tot hun 
arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren
beperken8 om die maatregelen zo kort 
mogelijk te behouden;

Or. es

Amendement 90
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten 
overgangsregelingen in te voeren of te 
blijven toepassen die de toegang tot hun 
arbeidsmarktvoor Roemenen en Bulgaren 
beperken8 om die besluiten voor het einde 
van 2011 te herzien;

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten 
overgangsregelingen in te voeren of te 
blijven toepassen die de toegang tot hun 
arbeidsmarktvoor Roemenen en Bulgaren 
beperken8 om die besluiten voor het einde 
van 2012 te herzien;

Or. bg
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Amendement 91
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten 
overgangsregelingen in te voeren of te 
blijven toepassen die de toegang tot hun 
arbeidsmarkt8 voor Roemenen en Bulgaren 
beperken om die besluiten voor het einde 
van 2011 te herzien;

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten 
overgangsregelingen in te voeren of te 
blijven toepassen die de toegang tot hun 
arbeidsmarkt8 voor Roemenen en Bulgaren 
beperken om die besluiten te herzien;

Or. de

Amendement 92
Stanimir Ilchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten 
overgangsregelingen in te voeren of te 
blijven toepassen die de toegang tot hun 
arbeidsmarkt8 voor Roemenen en Bulgaren 
beperken om die besluiten voor het einde 
van 2011 te herzien;

8. vraagt de lidstaten die hebben besloten 
overgangsregelingen in te voeren of te 
blijven toepassen die de toegang tot hun 
arbeidsmarkt8 voor Roemenen en Bulgaren 
beperken om die besluiten te herzien;
herinnert die landen eraan dat een 
dergelijke verlenging van beperkende 
maatregelen enkel acceptabel is indien de 
landen serieuze verstoringen ervaren op 
hun arbeidsmarkten;

Or. en

Amendement 93
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat de EU-
toetredingsverdragen van Roemenië en 
Bulgarije een moratorium van zeven jaar 
bevatten, tot 1 januari 2014, betreffende 
de mogelijkheid voor hun burgers om het 
recht op vrij werkverkeer uit te oefenen 
binnen de EU, en dat de transitionele 
provisies van die verdragen de 
mogelijkheid bevatten dat een lidstaat 
toestemming zou kunnen vragen om de 
beperkingen betreffende dat recht 
opnieuw in te stellen indien dat land 
geconfronteerd wordt met serieuze 
problemen op de arbeidsmarkt;

Or. es

Amendement 94
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herhaalt zijn eerdere verzoeken aan de 
lidstaten om het vrije verkeer te 
waarborgen ten behoeve van alle EU-
burgers en hun gezinnen, zonder 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of nationaliteit9; herhaalt zijn 
verzoek aan de lidstaten om een volledige 
invulling te geven aan de rechten uit 
hoofde van de artikelen 2 en 3 van richtlijn 
2004/38/EG, niet alleen ten aanzien van 
echtgenoten van verschillend geslacht, 
maar ook ten behoeve van de 
geregistreerde partner, huisgenoot of 
partner met wie een EU-burger een 
afdoende vastgelegde, stabiele relatie 
heeft, waaronder ook gelijkslachtige 
paren, een en ander volgens de beginselen 
van wederzijdse erkenning, gelijkheid, 

9. herhaalt zijn eerdere verzoeken aan de 
lidstaten om het vrije verkeer te 
waarborgen ten behoeve van alle EU-
burgers en hun gezinnen, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, geloof
of nationaliteit9 en om een volledige 
invulling te geven aan de rechten uit 
hoofde van de artikelen 2 en 3 van richtlijn 
2004/38/EG; vraagt de Commissie in dit 
verband erop toe te zien dat de richtlijn 
consequent wordt toegepast, waarbij van 
de analyse en conclusies van het bureau 
voor de grondrechten moet worden 
uitgegaan, en toezicht te blijven houden op 
deze punten;
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non-discriminatie, waardigheid en eerbied 
voor het privé- en gezinsleven; vraagt de 
Commissie in dit verband erop toe te zien 
dat de richtlijn consequent wordt toegepast, 
waarbij van de analyse en conclusies van 
het bureau voor de grondrechten moet 
worden uitgegaan, en toezicht te blijven 
houden op deze punten;

Or. it

Amendement 95
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herhaalt zijn eerdere verzoeken aan de 
lidstaten om het vrije verkeer te 
waarborgen ten behoeve van alle EU-
burgers en hun gezinnen, zonder 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of nationaliteit9; herhaalt zijn 
verzoek aan de lidstaten om een volledige 
invulling te geven aan de rechten uit 
hoofde van de artikelen 2 en 3 van richtlijn 
2004/38/EG, niet alleen ten aanzien van 
echtgenoten van verschillend geslacht, 
maar ook ten behoeve van de 
geregistreerde partner, huisgenoot of 
partner met wie een EU-burger een 
afdoende vastgelegde, stabiele relatie 
heeft, waaronder ook gelijkslachtige 
paren, een en ander volgens de beginselen 
van wederzijdse erkenning, gelijkheid, 
non-discriminatie, waardigheid en eerbied 
voor het privé- en gezinsleven; vraagt de 
Commissie in dit verband erop toe te zien 
dat de richtlijn consequent wordt toegepast, 
waarbij van de analyse en conclusies van 
het bureau voor de grondrechten moet 
worden uitgegaan, en toezicht te blijven 
houden op deze punten;

9. herhaalt zijn eerdere verzoeken aan de 
lidstaten om het vrije verkeer te 
waarborgen ten behoeve van alle EU-
burgers en hun gezinnen; herhaalt zijn 
verzoek aan de lidstaten om een volledige 
invulling te geven aan de rechten uit 
hoofde van de artikelen 2 en 3 van richtlijn 
2004/38/EG, niet alleen ten aanzien van 
echtgenoten van verschillend geslacht, 
maar ook ten behoeve van de 
geregistreerde partner; vraagt de 
Commissie in dit verband erop toe te zien 
dat de richtlijn consequent wordt toegepast, 
waarbij van de analyse en conclusies van 
het bureau voor de grondrechten moet 
worden uitgegaan, en toezicht te blijven 
houden op deze punten;
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Or. en

Amendement 96
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herhaalt zijn eerdere verzoeken aan de 
lidstaten om het vrije verkeer te 
waarborgen ten behoeve van alle EU-
burgers en hun gezinnen, zonder 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of nationaliteit9; herhaalt zijn 
verzoek aan de lidstaten om een volledige 
invulling te geven aan de rechten uit 
hoofde van de artikelen 2 en 3 van richtlijn 
2004/38/EG, niet alleen ten aanzien van 
echtgenoten van verschillend geslacht, 
maar ook ten behoeve van de 
geregistreerde partner, huisgenoot of 
partner met wie een EU-burger een 
afdoende vastgelegde, stabiele relatie heeft, 
waaronder ook gelijkslachtige paren, een 
en ander volgens de beginselen van 
wederzijdse erkenning, gelijkheid, non-
discriminatie, waardigheid en eerbied voor 
het privé- en gezinsleven; vraagt de 
Commissie in dit verband erop toe te zien 
dat de richtlijn consequent wordt toegepast, 
waarbij van de analyse en conclusies van 
het bureau voor de grondrechten moet 
worden uitgegaan, en toezicht te blijven 
houden op deze punten;

9. herhaalt zijn eerdere verzoeken aan de 
lidstaten om het vrije verkeer te 
waarborgen ten behoeve van alle EU-
burgers en hun gezinnen, zonder 
discriminatie op grond van nationaliteit9; 
herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten om 
een volledige invulling te geven aan de 
rechten uit hoofde van de artikelen 2 en 3 
van richtlijn 2004/38/EG, niet alleen ten 
aanzien van echtgenoten van verschillend 
geslacht, maar ook ten behoeve van de 
geregistreerde partner, huisgenoot of 
partner met wie een EU-burger een 
afdoende vastgelegde, stabiele relatie heeft, 
een en ander volgens de beginselen van 
wederzijdse erkenning, gelijkheid, non-
discriminatie, waardigheid en eerbied voor 
het privé- en gezinsleven; vraagt de 
Commissie in dit verband erop toe te zien 
dat de richtlijn consequent wordt toegepast, 
waarbij van de analyse en conclusies van 
het bureau voor de grondrechten moet 
worden uitgegaan, en toezicht te blijven 
houden op deze punten;

Or. lt

Amendement 97
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. herhaalt zijn eerdere verzoeken aan de 
lidstaten om het vrije verkeer te 
waarborgen ten behoeve van alle EU-
burgers en hun gezinnen, zonder 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of nationaliteit9; herhaalt zijn 
verzoek aan de lidstaten om een volledige 
invulling te geven aan de rechten uit 
hoofde van de artikelen 2 en 3 van richtlijn 
2004/38/EG, niet alleen ten aanzien van 
echtgenoten van verschillend geslacht, 
maar ook ten behoeve van de 
geregistreerde partner, huisgenoot of 
partner met wie een EU-burger een 
afdoende vastgelegde, stabiele relatie heeft, 
waaronder ook gelijkslachtige paren, een 
en ander volgens de beginselen van 
wederzijdse erkenning, gelijkheid, non-
discriminatie, waardigheid en eerbied voor 
het privé- en gezinsleven; vraagt de 
Commissie in dit verband erop toe te zien 
dat de richtlijn consequent wordt toegepast, 
waarbij van de analyse en conclusies van
het bureau voor de grondrechten moet 
worden uitgegaan, en toezicht te blijven 
houden op deze punten;

9. herhaalt zijn eerdere verzoeken aan de 
lidstaten om het vrije verkeer te 
waarborgen ten behoeve van alle EU-
burgers en hun gezinnen, zonder 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of nationaliteit9; herhaalt zijn 
verzoek aan de lidstaten om een volledige 
invulling te geven aan de rechten uit 
hoofde van de artikelen 2 en 3 van richtlijn 
2004/38/EG, niet alleen ten aanzien van 
echtgenoten van verschillend geslacht, 
maar ook ten behoeve van de 
geregistreerde partner, huisgenoot of 
partner met wie een EU-burger een 
afdoende vastgelegde, stabiele relatie heeft, 
waaronder ook gelijkslachtige paren, een 
en ander volgens de beginselen van 
wederzijdse erkenning, gelijkheid, non-
discriminatie, waardigheid en eerbied voor 
het privé- en gezinsleven; vraagt de 
Commissie in dit verband erop toe te zien 
dat de richtlijn consequent wordt toegepast, 
waarbij van de analyse en conclusies van 
het bureau voor de grondrechten moet 
worden uitgegaan, en toezicht te blijven 
houden op deze punten; steunt de actie van 
de Commissie om het vrije verkeer van 
documenten voor burgerlijke stand te 
vergemakkelijken tegen 2013;

Or. fr

Amendement 98
Zoltán Bagó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herhaalt zijn eerdere verzoeken aan de 
lidstaten om het vrije verkeer te 
waarborgen ten behoeve van alle EU-

9. herhaalt zijn eerdere verzoeken aan de 
lidstaten om het vrije verkeer te 
waarborgen ten behoeve van alle EU-
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burgers en hun gezinnen, zonder 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of nationaliteit9; herhaalt zijn 
verzoek aan de lidstaten om een volledige 
invulling te geven aan de rechten uit 
hoofde van de artikelen 2 en 3 van richtlijn 
2004/38/EG, niet alleen ten aanzien van 
echtgenoten van verschillend geslacht, 
maar ook ten behoeve van de 
geregistreerde partner, huisgenoot of 
partner met wie een EU-burger een 
afdoende vastgelegde, stabiele relatie heeft, 
waaronder ook gelijkslachtige paren, een 
en ander volgens de beginselen van 
wederzijdse erkenning, gelijkheid, non-
discriminatie, waardigheid en eerbied voor 
het privé- en gezinsleven; vraagt de 
Commissie in dit verband erop toe te zien 
dat de richtlijn consequent wordt toegepast, 
waarbij van de analyse en conclusies van 
het bureau voor de grondrechten moet 
worden uitgegaan, en toezicht te blijven 
houden op deze punten;

burgers en hun gezinnen, zonder 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of nationaliteit9; benadrukt, in 
aanvulling op het bovenstaande, ook dat 
hij buitengewoon rekening houdt met de 
voorzieningen en de bevindingen in de 
grondwetten en familierechten van 
lidstaten betreffende gezinnen en die ook 
in ere houdt; herhaalt zijn verzoek aan de 
lidstaten om een volledige invulling te 
geven aan de rechten uit hoofde van de 
artikelen 2 en 3 van richtlijn 2004/38/EG, 
niet alleen ten aanzien van echtgenoten van 
verschillend geslacht, maar ook ten 
behoeve van de geregistreerde partner, 
huisgenoot of partner met wie een EU-
burger een afdoende vastgelegde, stabiele 
relatie heeft, waaronder ook gelijkslachtige 
paren, een en ander volgens de beginselen 
van wederzijdse erkenning, gelijkheid, 
non-discriminatie, waardigheid en eerbied 
voor het privé- en gezinsleven; vraagt de 
Commissie in dit verband erop toe te zien 
dat de richtlijn consequent wordt toegepast, 
waarbij van de analyse en conclusies van 
het bureau voor de grondrechten moet 
worden uitgegaan, en toezicht te blijven 
houden op deze punten;

Or. hu

Amendement 99
Stanimir Ilchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. erkent dat sommige obstakels EU-
burgers ervan beletten hun kiesrechten 
ten volle te benutten wanneer zij in een 
ander land dan hun eigen land wonen; is 
zich bewust van het feit dat het vinden van 
een goed evenwicht tussen het uitoefenen 
van individuele rechten en het naleven 



PE480.601v01-00 54/104 AM\889626NL.doc

NL

van het algemeen belang geen eenvoudige 
taak is; roept lidstaten op om betere 
oplossingen te vinden voor het verbeteren 
van de regels omtrent verkiezingen of om 
ten minste de beste procedures van de 
Unie te promoten;

Or. en

Amendement 100
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. roept de Commissie op om 
duidelijke richtlijnen op te stellen en niet-
nalevingsprocessen aan te spannen tegen 
die lidstaten die artikel 2 en 3 van richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van EU-
burgers en hun gezinnen om vrij te 
bewegen en te wonen binnen het gebied 
van de lidstaten overtreden door hen het 
recht op gelijkslachtige echtgenoten, 
geregistreerde partners van hetzelfde of 
van het andere geslacht, of partners van 
hetzelfde of van het andere geslacht in 
duurzame en erkende relaties te 
ontzeggen en hun families het recht op 
vrij verkeer en vrije woonst te ontzeggen, 
of door de vergemakkelijking daarvan; 
roept de Commissie op om de invoering 
van richtlijn 2004/38/EG te onderzoeken, 
volledig overeenkomstig artikel 21 van het 
grondrechtenhandvest en om niet-
nalevingsprocessen aan te gaan tegen 
lidstaten die discrimineren tegen personen 
in gelijkslachtige verbintenissen, 
transseksuelen, gezinsleden uit derde 
landen of Roma;

Or. en
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Amendement 101
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie meer aandacht te 
besteden aan en preciezer te antwoorden 
op de talloze verzoekschriften die zijn 
ontvangen over de wederzijdse erkenning 
van burgerlijke standsdocumenten en de 
rechtskracht10 daarvan en beklemtoont 
daarom dat het belangrijk is zo snel 
mogelijk voortgang te maken met de 
wederzijdse erkenning van de status van 
gelijkslachtige huwelijken en van erkende 
partnerschappen tussen personen van 
hetzelfde dan wel verschillend geslacht in 
de gehele EU, en met de bestrijding van 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of type relatie (geregistreerd
partnerschap of huwelijk); vraagt de 
Commissie voorts om met spoed met de 
nodige wetsvoorstellen te komen;

Schrappen

Or. it

Amendement 102
Zoltán Bagó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie meer aandacht te 
besteden aan en preciezer te antwoorden op 
de talloze verzoekschriften die zijn 
ontvangen over de wederzijdse erkenning 
van burgerlijke standsdocumenten en de 
rechtskracht10 daarvan en beklemtoont 
daarom dat het belangrijk is zo snel 
mogelijk voortgang te maken met de 
wederzijdse erkenning van de status van 

10. vraagt de Commissie meer aandacht te 
besteden aan en preciezer te antwoorden op 
de talloze verzoekschriften die zijn 
ontvangen over de wederzijdse erkenning 
van burgerlijke standsdocumenten en de 
rechtskracht10 daarvan en roept de 
Commissie dienovereenkomstig op om 
wettelijke voorstellen in te dienen die alle 
lidstaten in staat stellen een wettelijke 
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gelijkslachtige huwelijken en van erkende 
partnerschappen tussen personen van 
hetzelfde dan wel verschillend geslacht in 
de gehele EU, en met de bestrijding van 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of type relatie (geregistreerd 
partnerschap of huwelijk); vraagt de 
Commissie voorts om met spoed met de 
nodige wetsvoorstellen te komen;

achtergrond en de procesmogelijkheid te 
bieden op grond waarvan lidstaten die de 
wettelijke status van gelijkslachtige 
huwelijken of geregistreerde 
levenspartnerschappen van koppels van 
hetzelfde dan wel verschillend geslacht 
niet reguleren, toegang te krijgen tot de 
vermelde documenten, erkenning te 
verkrijgen, op grond van het recht op 
non-discriminatie;

Or. hu

Amendement 103
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie meer aandacht te 
besteden aan en preciezer te antwoorden op 
de talloze verzoekschriften die zijn 
ontvangen over de wederzijdse erkenning 
van burgerlijke standsdocumenten en de 
rechtskracht10 daarvan en beklemtoont 
daarom dat het belangrijk is zo snel 
mogelijk voortgang te maken met de 
wederzijdse erkenning van de status van 
gelijkslachtige huwelijken en van erkende 
partnerschappen tussen personen van 
hetzelfde dan wel verschillend geslacht in 
de gehele EU, en met de bestrijding van 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of type relatie (geregistreerd 
partnerschap of huwelijk); vraagt de 
Commissie voorts om met spoed met de 
nodige wetsvoorstellen te komen;

10. vraagt de Commissie meer aandacht te 
besteden aan en preciezer te antwoorden op 
de talloze verzoekschriften die zijn 
ontvangen over de wederzijdse erkenning 
van burgerlijke standsdocumenten en de 
rechtskracht10 daarvan en beklemtoont 
daarom dat het belangrijk is zo snel 
mogelijk voortgang te maken met de 
wederzijdse erkenning van de status van 
erkende partnerschappen tussen personen 
van verschillend geslacht in de gehele EU, 
en met de bestrijding van discriminatie op 
grond van type relatie (geregistreerd 
partnerschap of huwelijk); vraagt de 
Commissie voorts om met spoed met de 
nodige wetsvoorstellen te komen;

Or. lt

Amendement 104
Jarosław Leszek Wałęsa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie meer aandacht te 
besteden aan en preciezer te antwoorden op 
de talloze verzoekschriften die zijn 
ontvangen over de wederzijdse erkenning 
van burgerlijke standsdocumenten en de 
rechtskracht10 daarvan en beklemtoont 
daarom dat het belangrijk is zo snel 
mogelijk voortgang te maken met de 
wederzijdse erkenning van de status van 
gelijkslachtige huwelijken en van erkende 
partnerschappen tussen personen van 
hetzelfde dan wel verschillend geslacht in 
de gehele EU, en met de bestrijding van 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of type relatie (geregistreerd 
partnerschap of huwelijk); vraagt de 
Commissie voorts om met spoed met de 
nodige wetsvoorstellen te komen;

10. vraagt de Commissie meer aandacht te 
besteden aan en preciezer te antwoorden op 
de talloze verzoekschriften die zijn 
ontvangen over de wederzijdse erkenning 
van burgerlijke standsdocumenten en de 
rechtskracht10 daarvan en beklemtoont 
daarom dat het belangrijk is zo snel 
mogelijk voortgang te maken met de 
wederzijdse erkenning van de status van 
gelijkslachtige huwelijken en van erkende 
partnerschappen tussen personen van 
hetzelfde dan wel verschillend geslacht in 
lidstaten die dergelijke verbintenissen 
erkennen, en met de bestrijding van 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of type relatie (geregistreerd 
partnerschap of huwelijk);

Or. en

Amendement 105
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie meer aandacht te
besteden aan en preciezer te antwoorden op 
de talloze verzoekschriften die zijn 
ontvangen over de wederzijdse erkenning 
van burgerlijke standsdocumenten en de 
rechtskracht10 daarvan en beklemtoont 
daarom dat het belangrijk is zo snel 
mogelijk voortgang te maken met de 
wederzijdse erkenning van de status van 
gelijkslachtige huwelijken en van erkende 
partnerschappen tussen personen van 
hetzelfde dan wel verschillend geslacht in 

10. vraagt de Commissie meer aandacht te 
besteden aan en preciezer te antwoorden op 
de talloze verzoekschriften die zijn 
ontvangen over de wederzijdse erkenning 
van burgerlijke standsdocumenten en de 
rechtskracht10 daarvan en beklemtoont 
daarom dat het belangrijk is zo snel 
mogelijk voortgang te maken met de 
officiële huwelijksdocumenten of met de 
wederzijdse erkenning van de status van 
gelijkslachtige huwelijken en van erkende 
partnerschappen tussen personen van 
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de gehele EU, en met de bestrijding van 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of type relatie (geregistreerd
partnerschap of huwelijk); vraagt de 
Commissie voorts om met spoed met de 
nodige wetsvoorstellen te komen;

hetzelfde dan wel verschillend geslacht in 
de gehele EU, en met de bestrijding van 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of type relatie (geregistreerd
partnerschap of huwelijk); vraagt de 
Commissie voorts om met spoed met de 
nodige wetsvoorstellen te komen
betreffende de wederzijdse erkenning van 
alle soorten officiële documenten;

Or. fr

Amendement 106
Tiziano Motti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie meer aandacht te 
besteden aan en preciezer te antwoorden op 
de talloze verzoekschriften die zijn 
ontvangen over de wederzijdse erkenning 
van burgerlijke standsdocumenten en de 
rechtskracht10 daarvan en beklemtoont 
daarom dat het belangrijk is zo snel 
mogelijk voortgang te maken met de 
wederzijdse erkenning van de status van
gelijkslachtige huwelijken en van erkende 
partnerschappen tussen personen van 
hetzelfde dan wel verschillend geslacht in 
de gehele EU, en met de bestrijding van 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of type relatie (geregistreerd
partnerschap of huwelijk); vraagt de 
Commissie voorts om met spoed met de 
nodige wetsvoorstellen te komen;

10. vraagt de Commissie meer aandacht te 
besteden aan en preciezer te antwoorden op 
de talloze verzoekschriften die zijn 
ontvangen over de wederzijdse erkenning 
van burgerlijke standsdocumenten en de 
rechtskracht10 daarvan en beklemtoont 
daarom dat het belangrijk is zo snel 
mogelijk voortgang te maken met de 
wederzijdse erkenning van de status van 
erkende partnerschappen tussen personen 
van hetzelfde dan wel verschillend geslacht 
in de gehele EU, en met de bestrijding van 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of type relatie (geregistreerd 
partnerschap of huwelijk); vraagt de 
Commissie voorts om met spoed met de 
nodige wetsvoorstellen te komen; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om 
financiële en sociale steun te bieden om 
het vormen van gezinseenheden aan te 
moedigen en om de steun van hun 
kinderen te vergemakkelijken, in het 
bijzonder voor grote gezinnen;

Or. it



AM\889626NL.doc 59/104 PE480.601v01-00

NL

Amendement 107
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie meer aandacht te 
besteden aan en preciezer te antwoorden op 
de talloze verzoekschriften die zijn 
ontvangen over de wederzijdse erkenning 
van burgerlijke standsdocumenten en de 
rechtskracht10 daarvan en beklemtoont 
daarom dat het belangrijk is zo snel 
mogelijk voortgang te maken met de 
wederzijdse erkenning van de status van 
gelijkslachtige huwelijken en van erkende 
partnerschappen tussen personen van 
hetzelfde dan wel verschillend geslacht in 
de gehele EU, en met de bestrijding van 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of type relatie (geregistreerd
partnerschap of huwelijk); vraagt de 
Commissie voorts om met spoed met de 
nodige wetsvoorstellen te komen;

10. vraagt de Commissie meer aandacht te 
besteden aan en preciezer te antwoorden op 
de talloze verzoekschriften die zijn 
ontvangen over de wederzijdse erkenning 
van burgerlijke standsdocumenten en de 
rechtskracht10 daarvan, met inbegrip van 
onbeperkte toegang voor mensen met een 
handicap tot dergelijke documenten, en 
beklemtoont daarom dat het belangrijk is 
zo snel mogelijk voortgang te maken met 
de wederzijdse erkenning van de status van 
gelijkslachtige huwelijken en van erkende 
partnerschappen tussen personen van 
hetzelfde dan wel verschillend geslacht in 
de gehele EU, en met de bestrijding van 
discriminatie op grond van seksuele 
geaardheid of type relatie (geregistreerd
partnerschap of huwelijk); vraagt de 
Commissie voorts om met spoed met de 
nodige wetsvoorstellen te komen;

Or. hu

Amendement 108
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
te verzekeren, en vestigt de aandacht van 
de Commissie erop, dat het horen van 
gehandicapte verdachten en gedaagden, 
met inbegrip van slachtoffers van 
strafbare feiten, wordt voorzien, indien zij 
dat nodig hebben, met bekwame 



PE480.601v01-00 60/104 AM\889626NL.doc

NL

gebarentaaltolken met het oog op het 
beschermen van hun rechten en het 
behoud van hun waardigheid;

Or. hu

Amendement 109
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de Commissie op om 
dringend met een ambitieus voorstel te 
komen voor de volledige wederzijdse 
erkenning van de effecten van 
documenten betreffende burgerlijke staat 
overal in de EU om eindelijk de wettelijke 
en administratieve obstakels te overkomen 
die burgers tegenkomen wanneer ze 
verhuizen binnen de EU, met inbegrip van 
gelijkslachtige echtgenoten, 
geregistreerde partners van al dan niet 
hetzelfde geslacht of partners van al dan 
niet hetzelfde geslacht in langdurige, 
erkende relaties en hun gezinnen, 
waaronder hun kinderen;

Or. en

Amendement 110
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt met nadruk dat massa-
uitzettingen in strijd zijn met de richtlijn 
vrij personenverkeer, en ook indruisen 
tegen de elementaire waarden en 
beginselen die aan de EU ten grondslag 

11. herinnert eraan dat ingevolge de 
richtlijn vrij personenverkeer, beperkingen 
op het inreis- of verblijfsrecht op grond van 
de openbare orde of openbare veiligheid 
uitsluitend op grond van persoonlijk gedrag 
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liggen; herinnert eraan dat ingevolge de 
richtlijn vrij personenverkeer, beperkingen 
op het inreis- of verblijfsrecht op grond van 
de openbare orde of openbare veiligheid 
uitsluitend op grond van persoonlijk gedrag 
mogen worden opgelegd, zonder 
discriminatie op gronden als etnische of 
nationale herkomst, en dat het ontbreken 
van voldoende bestaansmiddelen geen 
rechtvaardiging kan zijn voor automatische 
uitzetting van EU-burgers (overweging 16, 
artikel 14);

mogen worden opgelegd, zonder 
discriminatie op gronden als etnische of 
nationale herkomst, en dat het ontbreken 
van voldoende bestaansmiddelen geen 
rechtvaardiging kan zijn voor automatische 
uitzetting van EU-burgers (overweging 16, 
artikel 14);

Or. fr

Amendement 111
Tiziano Motti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt met nadruk dat massa-uitzettingen 
in strijd zijn met de richtlijn vrij 
personenverkeer, en ook indruisen tegen de 
elementaire waarden en beginselen die aan 
de EU ten grondslag liggen; herinnert 
eraan dat ingevolge de richtlijn vrij 
personenverkeer, beperkingen op het 
inreis- of verblijfsrecht op grond van de 
openbare orde of openbare veiligheid 
uitsluitend op grond van persoonlijk gedrag 
mogen worden opgelegd, zonder 
discriminatie op gronden als etnische of 
nationale herkomst, en dat het ontbreken 
van voldoende bestaansmiddelen geen 
rechtvaardiging kan zijn voor automatische 
uitzetting van EU-burgers (overweging 16, 
artikel 14);

11. stelt met nadruk dat massa-uitzettingen 
in strijd zijn met de richtlijn vrij 
personenverkeer, en ook indruisen tegen de 
elementaire waarden en beginselen die aan 
de EU ten grondslag liggen; herinnert 
eraan dat ingevolge de richtlijn vrij 
personenverkeer, beperkingen op het 
inreis- of verblijfsrecht op grond van de 
openbare orde of openbare veiligheid 
uitsluitend op grond van persoonlijk gedrag 
mogen worden opgelegd, zonder 
discriminatie op gronden als etnische of 
nationale herkomst, en dat het ontbreken 
van voldoende bestaansmiddelen geen 
rechtvaardiging kan zijn voor automatische 
uitzetting van EU-burgers (overweging 16, 
artikel 14); vindt het echter belangrijk een 
studie in te richten over de 
migratiestromen van arbeiders binnen de 
landen van de Europese Unie;

Or. it
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Amendement 112
Zoltán Bagó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt met nadruk dat massa-uitzettingen 
in strijd zijn met de richtlijn vrij 
personenverkeer, en ook indruisen tegen de 
elementaire waarden en beginselen die aan 
de EU ten grondslag liggen; herinnert 
eraan dat ingevolge de richtlijn vrij 
personenverkeer, beperkingen op het 
inreis- of verblijfsrecht op grond van de 
openbare orde of openbare veiligheid 
uitsluitend op grond van persoonlijk gedrag 
mogen worden opgelegd, zonder 
discriminatie op gronden als etnische of 
nationale herkomst, en dat het ontbreken 
van voldoende bestaansmiddelen geen 
rechtvaardiging kan zijn voor automatische 
uitzetting van EU-burgers (overweging 16, 
artikel 14);

11. stelt met nadruk dat massa-uitzettingen 
in strijd zijn met de richtlijn vrij 
personenverkeer, en ook indruisen tegen de 
elementaire waarden en beginselen die aan 
de EU ten grondslag liggen; herinnert 
eraan dat ingevolge de richtlijn vrij 
personenverkeer, beperkingen op het 
inreis- of verblijfsrecht op grond van de 
openbare orde of openbare veiligheid 
uitsluitend op grond van persoonlijk gedrag 
mogen worden opgelegd, zonder 
discriminatie op gronden als etnische of 
nationale herkomst, en dat het ontbreken 
van voldoende bestaansmiddelen geen 
rechtvaardiging kan zijn voor automatische 
uitzetting van EU-burgers (overweging 16, 
artikel 14); of met andere doelstellingen 
van schadeloosstelling, strafoplegging of 
diskwalificatie;

Or. hu

Amendement 113
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stelt met nadruk dat massa-uitzettingen 
in strijd zijn met de richtlijn vrij 
personenverkeer, en ook indruisen tegen de 
elementaire waarden en beginselen die aan 
de EU ten grondslag liggen; herinnert 
eraan dat ingevolge de richtlijn vrij 
personenverkeer, beperkingen op het 
inreis- of verblijfsrecht op grond van de 
openbare orde of openbare veiligheid 
uitsluitend op grond van persoonlijk gedrag 

11. stelt met nadruk dat massa-uitzettingen 
in strijd zijn met de richtlijn vrij 
personenverkeer, en ook indruisen tegen de 
elementaire waarden en beginselen die aan 
de EU ten grondslag liggen; herinnert 
eraan dat ingevolge de richtlijn vrij 
personenverkeer, beperkingen op het 
inreis- of verblijfsrecht op grond van de 
openbare orde of openbare veiligheid 
uitsluitend op grond van persoonlijk gedrag 
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mogen worden opgelegd, zonder 
discriminatie op gronden als etnische of 
nationale herkomst, en dat het ontbreken 
van voldoende bestaansmiddelen geen 
rechtvaardiging kan zijn voor automatische 
uitzetting van EU-burgers (overweging 16, 
artikel 14);

mogen worden opgelegd, zonder 
discriminatie op gronden als handicaps of 
etnische of nationale herkomst, en dat het 
ontbreken van voldoende bestaansmiddelen 
geen rechtvaardiging kan zijn voor 
automatische uitzetting van EU-burgers 
(overweging 16, artikel 14);

Or. hu

Amendement 114
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt de lidstaten dringend alle beleid 
af te schaffen dat al dan niet rechtstreeks 
discriminerend is jegens de Roma en 
andere minderheidsgroepen op gronden 
van etnische afkomst, en roept hen op alle 
gevallen van vervolging, uitwijzing en 
uitzetting te staken; vraagt de lidstaten en 
de EU een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te aanvaarden voor 
bevordering van de integratie van de 
Roma, in de geest van de resolutie van het
Europees Parlement van 9 maart 2011 over 
de EU-strategie voor de integratie van de 
Roma11 en de mededeling "Een EU-kader 
voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma tot 2020"12, en hun 
grondrechten te bevorderen en te 
beschermen;

12. vraagt de lidstaten dringend alle beleid 
af te schaffen dat al dan niet rechtstreeks 
discriminerend is jegens minderheden op 
gronden van etnische afkomst; vraagt de 
lidstaten en de EU een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te aanvaarden voor 
bevordering van de integratie van de 
Roma, in de geest van de resolutie van het
Europees Parlement van 9 maart 2011 over 
de EU-strategie voor de integratie van de 
Roma11 en de mededeling "Een EU-kader 
voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma tot 2020"12, en hun 
grondrechten te bevorderen en te 
beschermen;

Or. fr

Amendement 115
Zoltán Bagó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt de lidstaten dringend alle beleid 
af te schaffen dat al dan niet rechtstreeks 
discriminerend is jegens de Roma en 
andere minderheidsgroepen op gronden 
van raciale of etnische afkomst, en roept 
hen op alle gevallen van vervolging, 
uitwijzing en uitzetting te staken; vraagt de 
lidstaten en de EU een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te aanvaarden voor 
bevordering van de integratie van de 
Roma, in de geest van de resolutie van het 
Europees Parlement van 9 maart 2011 over 
de EU-strategie voor de integratie11 van de 
Roma en de mededeling "Een EU-kader 
voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma tot 2020 "12, en hun 
grondrechten te bevorderen en te 
beschermen;

12. vraagt de lidstaten dringend alle beleid 
af te schaffen dat al dan niet rechtstreeks 
discriminerend is jegens de Roma en 
andere minderheidsgroepen op gronden 
van raciale of etnische afkomst, en roept
hen op alle gevallen van vervolging, 
uitwijzing en uitzetting te staken; vraagt de 
lidstaten dringend die wetten nietig te 
verklaren en in te trekken die directe of 
indirecte referenties of voorzieningen 
bevatten voor de vervolging, uitwijzing, 
gedwongen terugkeer van Roma of lokale 
minderheden of voor het in beslag nemen 
van hun bezittingen; vraagt de lidstaten en 
de EU een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te aanvaarden voor 
bevordering van de integratie van de 
Roma, in de geest van de resolutie van het 
Europees Parlement van 9 maart 2011 over 
de EU-strategie voor de integratie11 van de 
Roma en de mededeling "Een EU-kader 
voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma tot 2020"12, en hun 
grondrechten te bevorderen en te 
beschermen;

Or. hu

Amendement 116
Tiziano Motti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt de lidstaten dringend alle beleid 
af te schaffen dat al dan niet rechtstreeks 
discriminerend is jegens de Roma en 
andere minderheidsgroepen op gronden 
van raciale of etnische afkomst, en roept 
hen op alle gevallen van vervolging, 
uitwijzing en uitzetting te staken; vraagt de 

12. vraagt de lidstaten dringend alle beleid 
af te schaffen dat al dan niet rechtstreeks 
discriminerend is jegens de Roma en 
andere minderheidsgroepen op gronden 
van raciale of etnische afkomst, en roept 
hen op alle gevallen van vervolging, 
uitwijzing en uitzetting te staken; vraagt de 
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lidstaten en de EU een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te aanvaarden voor 
bevordering van de integratie van de 
Roma, in de geest van de resolutie van het 
Europees Parlement van 9 maart 2011 over 
de EU-strategie voor de integratie van de 
Roma11 en de mededeling "Een EU-kader 
voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma tot 2020 "12, en hun 
grondrechten te bevorderen en te 
beschermen;

lidstaten en de EU een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te aanvaarden voor 
bevordering van de integratie van de 
Roma, waardoor zij dezelfde rechten en 
plichten verkrijgen als andere Europese 
burgers, in de geest van de resolutie van 
het Europees Parlement van 9 maart 2011 
over de EU-strategie voor de integratie van 
de Roma11 en de mededeling "Een EU-
kader voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma tot 2020"12, en hun 
grondrechten te bevorderen en te 
beschermen;

Or. it

Amendement 117
Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt de lidstaten dringend alle beleid 
af te schaffen dat al dan niet rechtstreeks 
discriminerend is jegens de Roma en 
andere minderheidsgroepen op gronden 
van raciale of etnische afkomst, en roept 
hen op alle gevallen van vervolging, 
uitwijzing en uitzetting te staken; vraagt de 
lidstaten en de EU een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te aanvaarden voor 
bevordering van de integratie van de 
Roma, in de geest van de resolutie van het 
Europees Parlement van 9 maart 2011 over 
de EU-strategie voor de integratie11 van de 
Roma en de mededeling "Een EU-kader 
voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma tot 2020"12, en hun 
grondrechten te bevorderen en te 
beschermen;

12. vraagt de lidstaten dringend alle beleid 
af te schaffen dat al dan niet rechtstreeks 
discriminerend is jegens de Roma en 
andere minderheidsgroepen op gronden 
van raciale of etnische afkomst, en roept 
hen op alle gevallen van vervolging, 
uitwijzing en uitzetting te staken; vraagt de 
lidstaten en de EU een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te aanvaarden voor 
bevordering en de vergemakkelijking van 
de integratie van de Roma, in de geest van 
de resolutie van het Europees Parlement 
van 9 maart 2011 over de EU-strategie 
voor de integratie11 van de Roma en de 
mededeling "Een EU-kader voor de 
nationale strategieën voor integratie van de 
Roma tot 2020"12, en hun grondrechten te 
bevorderen en te beschermen;

Or. en
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Amendement 118
Zoltán Bagó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt erop aan dat de Commissie 
niet-handhavingsprocessen start tegen 
alle lidstaten die geldige en van kracht 
zijnde wetgeving hebben die betrekking 
heeft op de vervolging, uitwijzing of 
mogelijke gedwongen terugkeer van 
Roma of andere minderheidsgroepen;

Or. hu

Amendement 119
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. vraagt de Commissie om aan de 
prioriteiten inzake sociale inclusie een 
aantal duidelijke doelstellingen te 
verbinden, waaronder bescherming van 
burgers tegen discriminatie op alle 
levensgebieden, en de bevordering van 
sociale dialoog tussen Roma en niet-
Roma ten einde racisme en xenofobie 
tegen te gaan; vraagt de Commissie als 
hoedster van de Verdragen erop toe te zien 
dat de desbetreffende wetgeving volledig 
wordt uitgevoerd en dat er adequate 
sancties worden gesteld op door racistische 
motieven ingegeven misdrijven13;

13. vraagt de Commissie om aan de 
prioriteiten inzake sociale inclusie een 
aantal duidelijke doelstellingen te 
verbinden, waaronder bescherming van 
burgers, en in het bijzonder minderheden,
tegen discriminatie op alle levensgebieden; 
vraagt de Commissie als hoedster van de 
Verdragen erop toe te zien dat de 
desbetreffende wetgeving volledig wordt 
uitgevoerd en dat er adequate sancties 
worden gesteld op door racistische 
motieven ingegeven misdrijven13;

Or. fr

Amendement 120
Tatjana Ždanoka
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is bezorgd over de situatie van 
staatlozen die permanent woonachtig zijn 
in de lidstaten, in het bijzonder Letland en 
Estland1; roept daarom de lidstaten op om 
systematisch met rechtvaardige 
oplossingen te komen gebaseerd op de 
aanbevelingen van internationale 
organisaties; is van mening dat dergelijke 
personen het recht zouden moeten hebben 
om deel te nemen in lokale verkiezingen;
__________________
Zie, inter alia, verzoekschriften 1263/07 
en 1746/08.

Or. en

Amendement 121
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herinnert eraan dat de bijna 80 
miljoen gehandicapten in de Europese 
Unie nog steeds geconfronteerd worden 
met vaak onmogelijke obstakels bij het 
uitoefenen van hun recht op vrij verkeer 
als burgers van de Unie; roept de 
Europese instellingen en de lidstaten 
daarom op om het zo snel mogelijk 
makkelijker te maken voor mensen met 
een handicap om toegang te krijgen tot 
alle vervoersmiddelen en bijbehorende 
infrastructuur overeenkomstig de 
"Europese strategie ten behoeve van 
personen met een handicap voor 2010-
2020" (COM(2010) 636) en het initiële 
rapport van het Europees Parlement dat 



PE480.601v01-00 68/104 AM\889626NL.doc

NL

daarop gebaseerd is (2010/2272); vestigt, 
in dit kader, eveneens de aandacht op het 
buitensporig hoge aantal oudere mensen 
met een beperkte mobiliteit;

Or. de

Amendement 122
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. vraagt de Commissie een wakend oog 
te houden op de juiste toepassing door de 
lidstaten van de verordeningen inzake de 
coördinatie van sociale-zekerheidsstelsels, 
met bijzondere aandacht voor de nieuwe 
aspecten die met de verordeningen nrs. 
883/2004 en 987/2009 zijn ingevoerd, die 
op 1 mei 2010 in werking zijn getreden;

14. vraagt de Commissie een wakend oog 
te houden op de juiste toepassing door de 
lidstaten van de verordeningen inzake de 
coördinatie van socialezekerheidsstelsels, 
met bijzondere aandacht voor
gendergelijkheid en de nieuwe aspecten 
die met de verordeningen nrs. 883/2004 en 
987/2009 zijn ingevoerd, die op 1 mei 
2010 in werking zijn getreden;

Or. en

Amendement 123
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. ondanks het feit dat het recht op 
vrij verkeer en vrije woonst diep 
verankerd zit in het primair recht van de 
Unie en uitgebreid ontwikkeld is in het 
secundair recht, blijft de toepassing van 
de regels onvoldoende en beïnvloedt ze op 
negatieve wijze burgers die die rechten 
willen uitoefenen. Lidstaten moeten 
samenwerken om alle resterende 
administratieve en materiële wettelijke 
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obstakels te elimineren die zijn 
doorgegeven zowel door Europese 
instellingen als door de Commissie 
verzoekschriften. Een extra inspanning 
zou geleverd moeten worden om de wens 
van ongeschoolde arbeiders en 
gehandicapte arbeiders om deel te nemen 
aan beroepsmobiliteit, -uitwisselingen en -
trainingen te vergemakkelijken; 
bijvoorbeeld door het creëren van een 
Erasmusprogramma voor mensen met een 
handicap;

Or. fr

Amendement 124
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. erkent dat verscheidene wettelijke 
verwarringen en organisatorische 
obstakels betreffende de samenwerking 
tussen lidstaten (ondoorgrondelijke 
terugbetalingsovereenkomsten, slechte 
uitwisseling van informatie en gegevens 
enz.) en een gebrek aan informatie bij 
patiënten en medische dienstverleners 
overkomen moeten worden om ten volle 
gebruik te kunnen maken van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
zo veel mogelijk gebruik te maken van de 
bestaande mogelijkheid voor eGezondheid 
en Telegeneeskunde om 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
vereenvoudigen en om de kwaliteit en 
doeltreffendheid van nationale medische 
diensten te verbeteren, in 
overeenstemming met de Europese 
bepalingen inzake gegevensbescherming;

Or. de
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Amendement 125
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. is van mening dat de benadering 
van de Europese fiscale en sociale regels 
en de harmonisatie van nationale 
socialezekerheidsstelsels levensvatbare 
oplossingen zijn voor de moeilijkheden 
betreffende de coördinatie tussen lidstaten 
van de details van hun eigen stelsels; is 
van mening dat, dientengevolge, 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
minder moeilijkheden zullen tegenkomen 
bij het toepassen van de regels en dat 
Europese burgers baat zullen hebben bij 
een vereenvoudiging van de procedures;

Or. fr

Amendement 126
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. erkent dat de grootste obstakels die 
burgers ervan weerhouden te profiteren 
van het grotere productengamma en 
concurrerende prijzen beschikbaar op de 
interne markt, aan de ene kant een gebrek 
aan kennis is van consumentenrechten in 
andere Europese landen, en aan de 
andere kant een gebrek aan vertrouwen in 
die rechten; steunt de Commissie daarom 
in haar inspanningen om eenvoudigere 
toegang mogelijk te maken, met inbegrip 
van onlinetoegang, tot alternatieve 
arbitrageprocessen voor 
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grensoverschrijdende aankopen binnen de 
Unie die een sneller, kostenefficiënter 
alternatief vertegenwoordigen voor 
gerechtelijke procedures;

Or. de

Amendement 127
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. is van mening dat het recht van 
de patiënt op informatie fundamenteel is; 
merkt daarom met zorg op dat veel 
burgers slecht geïnformeerd zijn over de 
procedures voor terugbetaling van 
medische kosten uit het buitenland, 
overwegende dat alle vormen van 
medische behandeling die gratis 
beschikbaar zijn in hun thuisland vaak 
ook gratis beschikbaar zijn in het 
buitenland, in het bijzonder via de 
Europese ziektevezekeringskaart;

Or. fr

Amendement 128
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. steunt de introductie van 
een elektronisch systeem voor de 
uitwisseling van informatie over gegevens 
betreffende sociale zekerheid tussen 
lidstaten om de registratieprocedures en 
transfer van assistentie te versnellen en de 
strijd tegen socialezekerheidsfraude te 
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vergemakkelijken;

Or. fr

Amendement 129
Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat in een 
gemoderniseerde kwalificatierichtlijn de 
aandacht moet uitgaan naar stroomlijning 
van de informatiebronnen die thans voor 
beroepsbeoefenaren beschikbaar zijn en 
moet zorgen voor coördinatie met de 
webpagina "Uw Europa";

17. is van mening dat in een geüpdatete
kwalificatierichtlijn de aandacht moet 
uitgaan naar het elimineren van obstakels 
omtrent onderwijsmobiliteit met speciale 
aandacht voor de jeugd en tegelijkertijd 
naar de stroomlijning van de 
informatiebronnen die thans voor 
beroepsbeoefenaren beschikbaar zijn en 
moet zorgen voor coördinatie met de 
webpagina "Uw Europa";

Or. en

Amendement 130
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat in een 
gemoderniseerde kwalificatierichtlijn de 
aandacht moet uitgaan naar stroomlijning 
van de informatiebronnen die thans voor 
beroepsbeoefenaren beschikbaar zijn en 
moet zorgen voor coördinatie met de 
webpagina "Uw Europa";

17. is van mening dat in een 
gemoderniseerde richtlijn betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties de 
aandacht moet uitgaan naar stroomlijning 
van de informatiebronnen die thans voor 
beroepsbeoefenaren beschikbaar zijn en 
moet zorgen voor coördinatie met de 
webpagina "Uw Europa";

Or. fr
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Amendement 131
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat in een 
gemoderniseerde kwalificatierichtlijn de 
aandacht moet uitgaan naar stroomlijning 
van de informatiebronnen die thans voor 
beroepsbeoefenaren beschikbaar zijn en 
moet zorgen voor coördinatie met de 
webpagina "Uw Europa";

17. is van mening dat in een 
gemoderniseerde kwalificatierichtlijn de 
aandacht moet uitgaan naar stroomlijning 
van de informatiebronnen die thans voor 
beroepsbeoefenaren beschikbaar zijn en 
moet zorgen voor coördinatie met de 
webpagina "Uw Europa"; tegelijkertijd 
moet het richting en advies geven aan 
mobiele werkers omtrent hun 
arbeidskansen en omtrent woon- en 
werkomstandigheden in de EU;

Or. el

Amendement 132
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. stelt voor dat de Commissie 
burgers bewust maakt van de risico's die
samenhangen met illegaal werk en de 
voordelen van het verkrijgen van legaal 
werk (belasting, sociale zekerheid, recht 
op beroepstraining, recht op burgerschap, 
recht op huisvesting, recht op 
familiehereniging, toegang tot opleiding 
en training voor kinderen), via de 
instrumenten die reeds beschikbaar zijn 
gesteld (EURES enz.);

Or. fr
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Amendement 133
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. stelt het instellen van een specifiek 
en regelmatig geüpdatet internetportaal 
voor om nationale, regionale en lokale 
autoriteiten de mogelijkheid te bieden om 
aan te geven welke sectoren van de 
economie personeel zoeken, om vrijwillige 
mobiliteit te vereenvoudigen;

Or. fr

Amendement 134
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herinnert eraan dat een van de oudste 
nog in behandeling zijnde 
verzoekschriften de discriminerende 
behandeling geldt die docenten vreemde 
talen ("lettori") ondervinden aan 
verschillende Italiaanse universiteiten17; 
verzoekt de Commissie om de zogenoemde 
"Gelmini"-hervorming", die in december 
2010 in werking trad, nader te 
onderzoeken; vraagt de Italiaanse 
autoriteiten en de betrokken universiteiten 
deze kwestie met spoed op te lossen;

19. herinnert aan de discriminerende 
behandeling die docenten vreemde talen 
ondervinden aan verschillende Europese
universiteiten; verzoekt de Commissie om 
een gemeenschappelijk kader te 
onderzoeken;

Or. it

Amendement 135
Philippe Boulland
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herinnert eraan dat een van de oudste 
nog in behandeling zijnde verzoekschriften 
de discriminerende behandeling geldt die 
docenten vreemde talen ("lettori")17

ondervinden aan verschillende Italiaanse 
universiteiten; verzoekt de Commissie om 
de zogenoemde "Gelmini"-hervorming", 
die in december 2010 in werking trad, 
nader te onderzoeken; vraagt de Italiaanse 
autoriteiten en de betrokken universiteiten 
deze kwestie met spoed op te lossen;

19. herinnert eraan dat een van de oudste 
nog in behandeling zijnde verzoekschriften 
de discriminerende behandeling geldt die 
docenten vreemde talen ("lettori")17

ondervinden aan verschillende Italiaanse 
universiteiten; verzoekt de Commissie om 
de zogenoemde "Gelmini"-hervorming", 
die in december 2010 in werking trad, 
nader te onderzoeken; vraagt de Italiaanse 
autoriteiten en de betrokken universiteiten 
deze kwestie met spoed op te lossen; is 
echter van mening dat dit geen 
alleenstaand geval is en daarom zouden 
ombudsmaninstellingen in de lidstaten 
samen moeten komen om ideeën uit te 
wisselen voor oplossingen die op 
Europees niveau ingevoerd zouden 
kunnen worden;

Or. fr

Amendement 136
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. 20. herinnert eraan dat verordening 
(EG) nr. 2201/200318 het beginsel hanteert 
dat kinderen een relatie met allebei hun 
ouders moeten kunnen onderhouden 
wanneer die ouders gescheiden zijn, ook al 
wonen zij in verschillende lidstaten; wijst 
erop dat de invoering en toepassing van 
materiële regels inzake omgangsrechten op 
dit moment weliswaar een zaak is van de 
lidstaten, maar dat de lidstaten bij de 
uitoefening van die bevoegdheid wel het 
Unierecht in acht moeten nemen, met name 

20. 20. herinnert eraan dat verordening 
(EG) nr. 2201/200318 het beginsel hanteert 
dat kinderen een relatie met allebei hun 
ouders moeten kunnen onderhouden 
wanneer die ouders gescheiden zijn, ook al 
wonen zij in verschillende lidstaten; wijst 
erop dat de invoering en toepassing van 
materiële regels inzake omgangsrechten op 
dit moment weliswaar een zaak is van de 
lidstaten, maar dat de lidstaten bij de 
uitoefening van die bevoegdheid wel het 
Unierecht in acht moeten nemen, met name 
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de verdragsbepalingen inzake de vrijheid 
van alle EU-burgers om zich naar een 
andere lidstaat19 te begeven en daar te 
verblijven;

de verdragsbepalingen inzake de vrijheid 
van alle EU-burgers om zich naar een 
andere lidstaat19 te begeven en daar te 
verblijven en om banden tussen ouders en 
kinderen, grootouders en kleinkinderen 
en broers en zussen te handhaven. Voegt 
daaraan toe dat incidentele lange 
wachttijden en het aantal procedures die 
ouders ervan weerhouden om met hun 
kind/kinderen naar hun thuisland terug te 
keren, een barrière vormen voor vrij 
verkeer voor Europese burgers;

Or. fr

Amendement 137
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat verordening (EG) 
nr. 2201/200318 het beginsel hanteert dat 
kinderen een relatie met allebei hun ouders 
moeten kunnen onderhouden wanneer die 
ouders gescheiden zijn, ook al wonen zij in 
verschillende lidstaten; wijst erop dat de 
invoering en toepassing van materiële 
regels inzake omgangsrechten op dit 
moment weliswaar een zaak is van de 
lidstaten, maar dat de lidstaten bij de 
uitoefening van die bevoegdheid wel het 
Unierecht in acht moeten nemen, met name 
de verdragsbepalingen inzake de vrijheid 
van alle EU-burgers om zich naar een 
andere lidstaat19 te begeven en daar te 
verblijven;

20. herinnert eraan dat verordening (EG) 
nr. 2201/200318 het beginsel hanteert dat 
kinderen een relatie met allebei hun ouders 
moeten kunnen onderhouden wanneer die 
ouders gescheiden zijn, ook al wonen zij in 
verschillende lidstaten; wijst erop dat de 
invoering en toepassing van materiële 
regels inzake omgangsrechten op dit 
moment weliswaar een zaak is van de 
lidstaten, maar dat de lidstaten bij de 
uitoefening van die bevoegdheid wel het 
Unierecht in acht moeten nemen, met name 
de verdragsbepalingen inzake de vrijheid 
van alle EU-burgers om zich naar een 
andere lidstaat19 te begeven en daar te 
verblijven; roept de Commissie op om een 
onderzoek te starten naar vermeende 
discriminatie van de niet-Duitse 
echtgenoot in gemengde huwelijken door 
de Duitse sociale dienst voor jongeren 
("Jungendamt");

Or. en
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Amendement 138
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. benadrukt dat de openbare 
autoriteiten een plicht hebben om 
obstakels en barrières te identificeren en 
te elimineren betreffende toegang voor 
gehandicapten om te profiteren van de 
rechten van EU-burgers d.w.z. faciliteiten 
en diensten beschikbaar voor het grote 
publiek, waaronder vervoer, openbare 
instellingen en plaatsen, openbare 
opleidingen en informatie, het gebruik 
van geschikte communicatiemiddelen 
voor het type handicap, zonder vertraging 
of bijkomende kosten;

Or. en

Amendement 139
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. een staat die erkend wordt door 
een lidstaat van de Unie die de 
identificatiedocumenten van een kind wil 
wijzigen, moet de betrokken lidstaat op de 
hoogte brengen van de wens om de 
documenten aan te passen zodat 
geboortecertificaten niet op dergelijke
wijze gewijzigd kunnen worden dat de 
origine van de identiteit van het kind 
verwijderd wordt;

Or. fr
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Amendement 140
Zoltán Bagó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. de relevante bepaling van de EU-
wetgeving en het akkoord dat alle EU-
burgers het recht hebben om te reizen en 
te verblijven in andere lidstaten kan, met 
zicht op het omgangsrecht, geen inbreuk 
doen op verbodsbepalingen van de 
betrokken lidstaat – gebaseerd op 
kinderbescherming, veiligheid van het 
leven of op andere rationele en 
gerechtvaardigde redenen – of op het 
eindoordeel van de betrokken lidstaat met 
territoriale reikwijdte, en kan die 
bepalingen of eindoordelen niet 
belemmeren;

Or. hu

Amendement 141
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. elke burger van de Unie die 
gescheiden leeft van zijn/haar partner en 
die erkend wordt als ouder van een kind, 
ongeacht of het kind voortkomt uit een 
huwelijk, moet geïnformeerd worden 
omtrent de mogelijkheden om een beroep 
aan te tekenen om zijn/haar 
bezoekrechten uit te oefenen, behalve in 
gevallen waar het bewezen is dat het kind 
in rechtstreeks gevaar zou zijn, en door 
gezamenlijke overeenkomst tussen de 
thuislanden van de ouders en de 
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kinderen;

Or. fr

Amendement 142
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20. quater. vraagt om de benoeming van 
een ombudsman of ten minste van een 
ombudsman voor kinderen in iedere 
lidstaat met voldoende bevoegdheden om 
toegang te hebben tot alle documenten en 
met de bevoegdheid om beslissingen in te 
zien genomen door het rechtssysteem, met 
als doel het coördineren van de 
vorderingen en de wettelijke 
moeilijkheden voor gescheiden ouders om 
te voorkomen dat dergelijke ouders 
profiteren van buitenwettelijk gedrag om 
hun recht en dat van hun kinderen naar 
zich toe te trekken; voegt eraan toe dat 
elke burger een zaak mag indienen bij de 
ombudsman in zijn thuisland als hij vindt 
dat zijn rechten niet gerespecteerd 
worden;

Or. fr

Amendement 143
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quinquies. verzoekt de lidstaten die dat 
nog niet hebben gedaan om het besluit 
van de Raad van 12 juli 2010 houdende 
machtiging om nauwere samenwerking 
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aan te gaan op het gebied van het 
toepasselijke recht inzake echtscheiding 
en scheiding van tafel en bed te 
ratificeren ter wille van gelijkheid tussen 
Europese burgers wanneer zij 
geconfronteerd worden met de keuze van 
wetgeving omtrent hun scheiding; 
verzoekt de Commissie eveneens om het 
nieuwe instrument te promoten tijdens het 
Europese Jaar van Burgerschap, wetende 
dat het onvermijdelijk is dat het aantal 
transnationale scheidingen zal toenemen 
met het toenemende aantal transnationale 
huwelijken;

Or. fr

Amendement 144
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 sexies. is van mening dat elke burger 
die vindt dat zijn/haar rechten 
geschonden zijn, het recht zou moeten 
hebben om in beroep te gaan, ten minste 
op lokaal, nationaal of Europees niveau, 
om zijn/haar rechten te verdedigen;

Or. fr

Amendement 145
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. vestigt nogmaals de aandacht op de 
problemen die EU-burgers ontmoeten die 
besloten gebruik te maken van hun recht 

21. vestigt nogmaals de aandacht op de 
problemen die EU-burgers ontmoeten die 
besloten gebruik te maken van hun recht 
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van vrije vestiging ingevolge artikel 49 
VWEU en wettig vastgoed hebben gekocht 
in Spanje, dat vervolgens zonder 
behoorlijke procedure of 
schadevergoeding illegaal werd verklaard; 
dringt er bij de Spaanse autoriteiten op aan, 
de manier waarop de kustwet ("Ley de 
Costas") wordt uitgevoerd, grondig te 
herzien, zodat geen inbreuk wordt gemaakt 
op de rechten van individuele onroerend-
goedeigenaren;

van vrije vestiging ingevolge artikel 49 
VWEU en wettig vastgoed hebben gekocht 
in Spanje, dat vervolgens illegaal werd 
verklaard; dringt er bij de Spaanse 
autoriteiten op aan, de manier waarop de 
kustwet ("Ley de Costas") wordt 
uitgevoerd, grondig te herzien, zodat geen 
inbreuk wordt gemaakt op de rechten van 
individuele onroerendgoedeigenaren, 
rekening houdend met het feit dat 
eigendomsrecht geen EU-bevoegdheid is 
en onderworpen is aan het 
subsidiariteitsbeginsel vastgelegd in de 
verdragen;

Or. es

Amendement 146
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. herinnert aan een belangrijke 
prioriteit van de Commissie 
verzoekschriften namelijk een oplossing 
vinden voor de al lang slepende 
problemen rond vastgoedbezit in landen 
als Spanje, Cyprus en Bulgarije; wijst 
erop dat EU-burgers, zowel onderdanen 
als niet-onderdanen, serieuze problemen 
ondervinden rond vastgoedtransacties en 
bankgaranties en de schending van 
eigendomsrechten, wat bijgedragen heeft 
aan gebrek aan vertrouwen in de 
grensoverschrijdende vastgoedmarkt en 
aan de economische problemen in Europa; 
bepleit, op grond van de conclusies van een 
aantal deskundigen in het vastgoedrecht en 
leden van de Commissie verzoekschriften, 
dat de consumentenbescherming en de 
regels inzake vrij verkeer van de EU 
worden uitgebreid tot ook onroerend goed, 
en dringt er nogmaals op aan dat het 
eigendomsrecht op wettig verworven 
onroerend goed volledig wordt 

22. wijst erop dat EU-burgers in sommige 
lidstaten, serieuze problemen ondervinden 
rond vastgoedtransacties en bankgaranties 
en de schending van eigendomsrechten, 
wat bijgedragen heeft aan gebrek aan 
vertrouwen in de grensoverschrijdende 
vastgoedmarkt en aan de economische 
problemen in Europa; bepleit, op grond van 
de conclusies van een aantal deskundigen 
in het vastgoedrecht en leden van de 
Commissie verzoekschriften, dat de 
consumentenbescherming en de regels
inzake vrij verkeer van de EU worden 
uitgebreid tot ook onroerend goed, en 
dringt er nogmaals op aan dat het 
eigendomsrecht op wettig verworven 
onroerend goed volledig wordt 
gerespecteerd;
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gerespecteerd;

Or. it

Amendement 147
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. herinnert aan een belangrijke prioriteit 
van de Commissie verzoekschriften, 
namelijk een oplossing vinden voor de al 
lang slepende problemen rond 
vastgoedbezit in landen als Spanje, 
Cyprus en Bulgarije; wijst erop dat EU-
burgers, zowel onderdanen als niet-
onderdanen, serieuze problemen 
ondervinden rond vastgoedtransacties en 
bankgaranties en de schending van 
eigendomsrechten, wat bijgedragen heeft 
aan gebrek aan vertrouwen in de 
grensoverschrijdende vastgoedmarkt en 
aan de economische problemen in Europa; 
bepleit, op grond van de conclusies van 
een aantal deskundigen in het 
vastgoedrecht en leden van de Commissie 
verzoekschriften, dat de 
consumentenbescherming en de regels 
inzake vrij verkeer van de EU worden 
uitgebreid tot ook onroerend goed, en 
dringt er nogmaals op aan dat het 
eigendomsrecht op wettig verworven 
onroerend goed volledig wordt 
gerespecteerd; 

22. herinnert aan een belangrijke prioriteit 
van de Commissie verzoekschriften, 
namelijk een oplossing vinden voor de al 
lang slepende problemen rond 
vastgoedbezit; wijst erop dat EU-burgers, 
zowel onderdanen als niet-onderdanen, 
serieuze problemen ondervinden rond 
vastgoedtransacties en bankgaranties en de 
schending van eigendomsrechten, wat 
bijgedragen heeft aan gebrek aan 
vertrouwen in de grensoverschrijdende 
vastgoedmarkt en aan de economische 
problemen in Europa; bepleit, dat de 
consumentenbescherming en de regels 
inzake vrij verkeer van de EU worden 
uitgebreid tot ook onroerend goed, en 
dringt er nogmaals op aan dat het 
eigendomsrecht op wettig verworven 
onroerend goed volledig wordt 
gerespecteerd; 

Or. es

Amendement 148
Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22



AM\889626NL.doc 83/104 PE480.601v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

22. herinnert aan een belangrijke prioriteit 
van de Commissie verzoekschriften, 
namelijk een oplossing vinden voor de al 
lang slepende problemen rond 
vastgoedbezit in landen als Spanje, Cyprus 
en Bulgarije; wijst erop dat EU-burgers, 
zowel onderdanen als niet-onderdanen, 
serieuze problemen ondervinden rond 
vastgoedtransacties en bankgaranties en 
de schending van eigendomsrechten, wat 
bijgedragen heeft aan gebrek aan 
vertrouwen in de grensoverschrijdende 
vastgoedmarkt en aan de economische 
problemen in Europa; bepleit, op grond van 
de conclusies van een aantal deskundigen 
in het vastgoedrecht en leden van de 
Commissie verzoekschriften, dat de 
consumentenbescherming en de regels 
inzake vrij verkeer van de EU worden 
uitgebreid tot ook onroerend goed, en 
dringt er nogmaals op aan dat het 
eigendomsrecht op wettig verworven 
onroerend goed volledig wordt 
gerespecteerd;

22. herinnert aan een belangrijke prioriteit 
van de Commissie verzoekschriften, 
namelijk een oplossing vinden voor de al 
lang slepende problemen rond 
vastgoedbezit in landen als Spanje, Cyprus, 
Bulgarije en andere EU-lidstaten; wijst 
erop dat EU-burgers, zowel onderdanen als 
niet-onderdanen, een aantal serieuze 
problemen hebben ondervonden rond 
verschillende soorten schendingen van 
eigendomsrechten, wat bijgedragen heeft 
aan gebrek aan vertrouwen in de 
grensoverschrijdende vastgoedmarkt en 
aan de economische problemen in Europa; 
bepleit, op grond van de conclusies van een 
aantal deskundigen in het vastgoedrecht en 
leden van de Commissie verzoekschriften, 
dat de consumentenbescherming en de 
regels inzake vrij verkeer van de EU 
worden uitgebreid tot ook onroerend goed, 
en dringt er nogmaals op aan dat het 
eigendomsrecht op wettig verworven 
onroerend goed volledig wordt 
gerespecteerd;

Or. en

Amendement 149
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. herinnert eraan dat het een prioriteit 
van de Commissie verzoekschriften is om 
een oplossing te vinden voor de al lang 
slepende problemen rond vastgoedbezit in 
landen als Spanje, Cyprus en Bulgarije; 
benadrukt dat sommige Europese burgers, 
al dan niet onderdanen van de lidstaten in 
kwestie, serieuze problemen ondervinden 

22. herinnert eraan dat het een prioriteit 
van de Commissie verzoekschriften is om 
een oplossing te vinden voor de al lang 
slepende problemen rond vastgoedbezit in 
landen als Spanje, Cyprus en Bulgarije; 
benadrukt dat sommige Europese burgers, 
al dan niet onderdanen van de lidstaten in 
kwestie, serieuze problemen ondervinden 
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rond vastgoedtransacties en bankgaranties 
en de schending van eigendomsrechten, 
wat bijgedragen heeft aan gebrek aan 
vertrouwen in de grensoverschrijdende 
vastgoedmarkt en aan de economische 
problemen in Europa; bepleit, op grond 
van de conclusies van een aantal 
deskundigen in het vastgoedrecht en leden 
van de Commissie verzoekschriften, dat de 
consumentenbescherming en de regels 
inzake vrij verkeer van de EU worden 
uitgebreid tot de sector. en dringt er 
nogmaals op aan dat het eigendomsrecht 
op wettig verworven onroerend goed 
volledig wordt gerespecteerd;

rond vastgoedtransacties en bankgaranties 
en de schending van eigendomsrechten, 
wat bijgedragen heeft aan gebrek aan 
vertrouwen in de grensoverschrijdende 
vastgoedmarkt en aan de economische 
problemen in Europa; vraagt derhalve om 
te verzekeren dat het eigendomsrecht op 
wettig verworven onroerend goed volledig 
wordt gerespecteerd;

Or. fr

Amendement 150
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. herinnert aan een belangrijke prioriteit 
van de Commissie verzoekschriften, 
namelijk een oplossing vinden voor de al 
lang slepende problemen rond 
vastgoedbezit in landen als Spanje, 
Cyprus en Bulgarije; wijst erop dat EU-
burgers, zowel onderdanen als niet-
onderdanen, serieuze problemen 
ondervinden rond vastgoedtransacties en 
bankgaranties en de schending van 
eigendomsrechten, wat bijgedragen heeft 
aan gebrek aan vertrouwen in de 
grensoverschrijdende vastgoedmarkt en 
aan de economische problemen in Europa; 
bepleit, op grond van de conclusies van een 
aantal deskundigen in het vastgoedrecht en 
leden van de Commissie verzoekschriften, 
dat de consumentenbescherming en de 
regels inzake vrij verkeer van de EU 
worden uitgebreid tot ook onroerend goed, 

22. herinnert aan een belangrijke prioriteit 
van de Commissie verzoekschriften, 
namelijk een oplossing vinden voor de al 
lang slepende problemen rond 
vastgoedbezit in EU-landen; wijst erop dat 
EU-burgers, zowel onderdanen als niet-
onderdanen, serieuze problemen 
ondervinden rond vastgoedtransacties en 
bankgaranties en de schending van 
eigendomsrechten, wat bijgedragen heeft 
aan gebrek aan vertrouwen in de 
grensoverschrijdende vastgoedmarkt en 
aan de economische problemen in Europa; 
bepleit, op grond van de conclusies van een 
aantal deskundigen in het vastgoedrecht en 
leden van de Commissie verzoekschriften, 
dat de consumentenbescherming en de 
regels inzake vrij verkeer van de EU 
worden uitgebreid tot ook onroerend goed, 
en dringt er nogmaals op aan dat het 
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en dringt er nogmaals op aan dat het 
eigendomsrecht op wettig verworven 
onroerend goed volledig wordt 
gerespecteerd;

eigendomsrecht op wettig verworven 
onroerend goed volledig wordt 
gerespecteerd;

Or. bg

Amendement 151
Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. herinnert aan een belangrijke prioriteit 
van de Commissie verzoekschriften, 
namelijk een oplossing vinden voor de al 
lang slepende problemen rond 
vastgoedbezit in landen als Spanje, Cyprus 
en Bulgarije; wijst erop dat EU-burgers, 
zowel onderdanen als niet-onderdanen, 
serieuze problemen ondervinden rond 
vastgoedtransacties en bankgaranties en de 
schending van eigendomsrechten, wat 
bijgedragen heeft aan gebrek aan 
vertrouwen in de grensoverschrijdende 
vastgoedmarkt en aan de economische 
problemen in Europa; bepleit, op grond van 
de conclusies van een aantal deskundigen 
in het vastgoedrecht en leden van de 
Commissie verzoekschriften, dat de 
consumentenbescherming en de regels 
inzake vrij verkeer van de EU worden 
uitgebreid tot ook onroerend goed, en 
dringt er nogmaals op aan dat het 
eigendomsrecht op wettig verworven 
onroerend goed volledig wordt 
gerespecteerd;

22. herinnert aan een belangrijke prioriteit 
van de Commissie verzoekschriften,
namelijk een oplossing vinden voor de al 
lang slepende problemen rond 
vastgoedbezit in landen als Spanje, Cyprus 
en Bulgarije; wijst erop dat EU-burgers, 
zowel onderdanen als niet-onderdanen, 
serieuze problemen ondervinden rond 
vastgoedtransacties en bankgaranties en de 
schending van eigendomsrechten, wat 
bijgedragen heeft aan gebrek aan 
vertrouwen in de grensoverschrijdende 
vastgoedmarkt en aan de economische 
problemen in Europa; bepleit, op grond van 
de conclusies van een aantal deskundigen 
in het vastgoedrecht en leden van de 
Commissie verzoekschriften, dat de 
consumentenbescherming en de regels 
inzake vrij verkeer van de EU worden 
uitgebreid tot ook onroerend goed, en 
dringt er nogmaals op aan dat het 
eigendomsrecht op wettig verworven 
onroerend goed volledig wordt 
gerespecteerd; herhaalt de noodzaak om 
andere soorten van zorgen rond eigendom 
die door indieners worden uitgedrukt, te 
behandelen, zoals historisch onwettige 
confiscatie en restitutie van eigendom als 
een zaak die in verschillende lidstaten 
moet worden opgelost;
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Or. en

Amendement 152
Stanimir Ilchev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. merkt op dat er in sommige 
lidstaten verschillende restricties zijn die 
het bemoeilijken voor staatsburgers van 
andere lidstaten om lid te worden van 
bestaande politieke partijen of om hun 
eigen partij op te richten; roept lidstaten 
op om dergelijke restricties uit de weg te 
ruimen;

Or. en

Amendement 153
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. erkent dat de voortdurende afname 
in kiezersaantallen bij de Europese 
verkiezingen een uitdaging voor Europa 
vormt; roept de Europese instellingen en 
lidstaten op om hun inspanningen te 
intensiveren om burgers nuttige en 
duidelijke informatie te verschaffen over 
hun stemrechten, voor zowel Europese als 
lokale verkiezingen in de lidstaten waar 
zij inwoner zijn, en om de uitvoering van 
hun rechten te promoten; verwelkomt de 
bereidheid van de Commissie om de 
procedure te faciliteren die Europese 
burgers de mogelijkheid biedt om 
kandidaat te staan voor Europese en 
lokale verkiezingen in hun land van 
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residentie en om de fundering te leggen 
om de mechanismen voor de preventie 
van dubbele stemmen en verlies van het 
stemrecht te verbeteren; suggereert de 
creatie van een Europees electoraal 
register voor de Europese verkiezingen;

Or. fr

Amendement 154
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. ondersteunt de ondernomen actie 
door de Commissie ten gunste van de 
publicatie van de verkiezingsuitslag voor 
het Europees Parlement op hetzelfde 
moment in iedere lidstaat;

Or. fr

Amendement 155
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 quater. nodigt de Commissie en de 
lidstaten uit om een dialoog te openen om 
het verlies van stemrecht voor Europese 
burgers ten gevolge van de uitoefening 
van hun recht op verplaatsing te 
vermijden; nodigt de Commissie derhalve 
uit om, samen met het Parlement, een 
hoorzitting over dit punt te organiseren, 
waarvan de conclusie zou kunnen worden 
gepubliceerd voor het Europees Jaar van 
het burgerschap;
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Or. fr

Amendement 156
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 quinquies. stelt voor dat het lid worden 
van een Europese politieke partij vaker 
voorgesteld zou kunnen worden wanneer 
mensen lid worden van nationale politieke 
partijen om de politieke betrokkenheid 
van burgers in Europa te promoten.

Or. fr

Amendement 157
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 sexies. stelt voor dat de Commissie een 
onderzoek uitvoert om te bepalen hoe 
Europese burgers zouden willen worden 
geïnformeerd over de activiteiten van de 
Unie, om directer te voldoen aan hun 
verwachtingen;

Or. fr

Amendement 158
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 septies. stelt voor dat de Commissie 
gedurende 2012 een competitie op 
Unieniveau begint voor de creatie van een 
logo voor het Europees Jaar van het 
burgerschap;

Or. fr

Amendement 159
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 octies. roept de Commissie op om de 
links door het Europese grondgebied op 
het gebied van informatie over activiteiten 
van de Unie te vermeerderen door het 
aantal informatiepunten zo dicht mogelijk 
beschikbaar voor burgers te verhogen;

Or. fr

Amendement 160
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. beschouwt het enkele loket voor 
burgers "Uw Europa" als belangrijk voor 
burgers die advies of hulp zoeken; 
onderkent dat de door de Commissie 
opgezette probleemoplossingsnetwerken 
belangrijke partners zijn bij de regeling van 
klachten over haperingen in de interne 
markt; vraagt de Commissie deze 
toegankelijke onlinediensten actiever te 

23. beschouwt de enkele informatieportaal
voor burgers "Uw Europa" als belangrijk 
voor zij die advies of hulp zoeken; 
onderkent dat de door de Commissie 
opgezette informatie- en 
probleemoplossingsnetwerken (Europa 
Direct, "Solvit", Europese 
consumentencentra enz.) belangrijke 
partners zijn bij de regeling van klachten 
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bevorderen door de op EU-niveau 
bestaande hulp- en 
probleemoplossingsdiensten hierbij te 
betrekken;

over haperingen in de interne markt; vraagt 
de Commissie deze toegankelijke 
onlinediensten actiever te bevorderen, niet 
enkel door de op EU-niveau bestaande 
hulp- en probleemoplossingsdiensten 
hierbij te betrekken, maar ook door een 
actievere en meeromvattende benadering 
te hanteren bij het bekendmaken van deze 
diensten bij burgers;

Or. de

Amendement 161
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. beschouwt het enkele loket voor 
burgers "Uw Europa", dat burgers een 
"one-stop shop"-administratiesysteem 
biedt, als belangrijk voor burgers die 
advies of juridische bijstand zoeken; 
onderkent dat de door de Commissie 
opgezette probleemoplossingsnetwerken 
belangrijke partners zijn bij de regeling van 
klachten over haperingen in de interne 
markt; vraagt de Commissie deze 
toegankelijke onlinediensten actiever te 
bevorderen door de op EU-niveau 
bestaande hulp- en 
probleemoplossingsdiensten hierbij te 
betrekken;

23. beschouwt het enkele loket voor 
burgers "Uw Europa", dat burgers een 
"one-stop shop"-administratiesysteem 
biedt, dat barrièrevrij is, als belangrijk 
voor burgers die advies of juridische 
bijstand zoeken; onderkent dat de door de 
Commissie opgezette 
probleemoplossingsnetwerken belangrijke 
partners zijn bij de regeling van klachten 
over haperingen in de interne markt; vraagt 
de Commissie deze toegankelijke 
onlinediensten actiever te bevorderen door 
de op EU-niveau bestaande hulp- en 
probleemoplossingsdiensten hierbij te 
betrekken;

Or. hu

Amendement 162
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. gezien dat de informatie het hart 
van de actie is, moeten burgers beter 
geïnformeerd worden over hun rechten 
als passagiers, consumenten, arbeiders, 
toeristen enz.; is ook van mening dat 
burgers meer zullen bijdragen aan de 
mobilisatie van het potentieel van de 
Europese markt voor goederen en 
diensten en er meer van zullen profiteren 
wanneer het bescherming wordt 
verzekerd; verzoekt de Europese 
instellingen om burgers te informeren 
over de bronnen die zijn ingesteld om hen 
te beschermen en te helpen in situaties 
waar ze bedreigd worden of machteloos 
zijn als individu, niet nalatende om 
informatie te geven aan zogenaamde 
minderheden of mensen die onder de 
armoedegrens leven en die zulke 
informatie waarschijnlijk niet zullen 
zoeken;

Or. fr

Amendement 163
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. stelt voor dat de lidstaten 
ondersteuning mogelijk maken voor 
burgers van de Unie die nieuwkomers zijn 
in hun land om de uitvoering van hun 
socio-economische rechten (sociale 
zekerheid, toegang tot gezondheidszorg, 
toegang tot onderwijs) en hun 
stemrechten (lokale, Europese en 
vakbondsverkiezingen) te faciliteren;

Or. fr
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Amendement 164
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quater. beschouwt 
grensoverschrijdende arbeiders als de 
eerste slachtoffers van administratieve 
lasten van lidstaten. naast betere 
informatie over hun sociale en 
professionele rechten moeten 
grensoverschrijdende arbeiders 
makkelijkere toegang tot 
vakbondlidmaatschap hebben, zodat ze 
beter kunnen worden beschermd; gelooft 
ook dat de informatie over de voordelen 
verbonden met mobiliteit de geleverde 
inspanningen wezenlijk kan ondersteunen 
om het braindrainfenomeen waar de EU 
voor staat te bestrijden; 

Or. fr

Amendement 165
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quinquies. roept het Parlement en de 
Europese Raad op om te verzekeren dat 
lidstaten voldoende budgetfondsen hebben 
om het Europees Jaar van de burger in 
2013, en de activiteiten die hieruit 
voortvloeien in gunstige omstandigheden 
te kunnen uitvoeren, met name vanuit het 
oogpunt van de media, als de bepaalde 
doelen gehaald dienen te worden;

Or. fr
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Amendement 166
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort de Commissie aan om bij de 
voorbereiding van een nieuw verslag over 
het burgerschap in 2013 met de Commissie 
verzoekschriften samen te werken;

24. spoort de Europese Commissie aan om 
het Europees burgerinitiatief een centraal 
element te maken in haar agenda voor 
2013; spoort de Commissie aan om bij de 
voorbereiding van een nieuw verslag over 
het burgerschap in 2013 met de Commissie 
verzoekschriften samen te werken;

Or. fr

Amendement 167
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. spoort de Commissie aan om bij de 
voorbereiding van een nieuw verslag over 
het burgerschap in 2013 met de Commissie 
verzoekschriften samen te werken;

24. spoort de Commissie aan om bij de 
voorbereiding van een nieuw verslag over 
het burgerschap in 2013 met de Commissie 
verzoekschriften samen te werken; 
verduidelijkt in deze context dat de 
Commissie verzoekschriften, die 
voornamelijk handelt op basis van de 
verzoekschriften die ze ontvangt, de 
behaalde resultaten kritisch zal 
analyseren vooraleer dit volgende verslag 
wordt gepubliceerd teneinde de burgers 
van de Unie sterker te maken en zo nodig 
verdere actie van de Commissie zal eisen;

Or. de
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Amendement 168
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. gelooft dat mededelingen van de 
Europese Unie vaker ontvangen zouden 
moeten worden via televisie, een 
belangrijk informatiemedium; verwelkomt 
de extra budgetfondsen die vanaf heden 
worden bestemd voor Euronieuws;

Or. fr

Amendement 169
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verwelkomt het recente voorstel 
van de Commissie om de bescherming van 
de EU-burger te verstevigen door de 
diplomatieke of consulaire autoriteiten 
van iedere lidstaat, in het bijzonder door 
te verduidelijken wanneer een burger 
wordt gezien als niet-vertegenwoordigd en 
door te specificeren welk soort bijstand 
lidstaten normaal gesproken verlenen in 
een noodgeval;

Or. en

Amendement 170
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. moedigt de Commissie aan om 
informatiemateriaal te produceren, zoals 
een "Decaloog van rechten van EU-
burgers", die de rechten van EU-burgers 
uitstippelt in heldere en eenvoudige 
woorden; is van mening dat deze folder 
makkelijk beschikbaar zou moeten zijn en 
zou moeten dienen als een handboek voor 
alle burgers die verhuizen, werken, 
studeren, winkelen, reizen en hun 
politieke rechten uitoefenen over de 
grenzen heen;

Or. en

Amendement 171
Ágnes Hankiss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. omarmt het voorstel van de Commissie 
om 2013 uit te roepen tot het "Europese 
jaar van de burgers", als markering van de 
20 jaar die zijn verstreken sinds het begrip 
"EU-burgerschap" zijn intrede heeft 
gedaan, en het zou het besef kweken en 
vergroten van de rechten die aan dat 
burgerschap verbonden zijn; vraagt de 
Commissie deze gelegenheid te benutten 
voor opvoering van haar inspanningen om 
de burgerrechten te beschermen en te 
bevorderen;

25. omarmt het voorstel van de Commissie 
om 2013 uit te roepen tot het "Europese 
jaar van de burgers", als markering van de 
20 jaar die zijn verstreken sinds het begrip 
"EU-burgerschap" zijn intrede heeft 
gedaan, en het zou het besef kweken en 
vergroten van de rechten die aan dat 
burgerschap verbonden zijn; vraagt de 
Commissie deze gelegenheid te benutten 
voor opvoering van haar inspanningen om 
de burgerrechten te beschermen en te 
bevorderen, en zodoende de status en het 
imago van de EU als verdediger en 
katalysator van burgerrechten te 
verstevigen; onderstreept het belang van 
het aansnijden van het strategische 
potentieel van het jaar 2013 voor de 
acceleratie van socio-politieke 
veranderingen die essentieel zijn om het 
gebrek aan vertrouwen op te lossen dat 
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vergroot is door de economische crisis; 
vraagt om de toevoeging van 
Unieburgerschap als prioriteit van het 
huidig voorzitterschap van de Raad van 
de Europese Unie;

Or. en

Amendement 172
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. omarmt het voorstel van de Commissie 
om 2013 uit te roepen tot het "Europese 
jaar van de burgers", als markering van de 
20 jaar die zijn verstreken sinds het begrip 
"EU-burgerschap" zij intrede heeft gedaan, 
en ter verhoging van het besef van de 
rechten die aan dat burgerschap verbonden 
zijn; vraagt de Commissie deze 
gelegenheid te benutten voor opvoering 
van haar inspanningen om de 
burgerrechten te beschermen en te 
bevorderen;

25. omarmt het voorstel van de Commissie 
om 2013 uit te roepen tot het "Europese 
jaar van de burgers", als markering van de 
20 jaar die zijn verstreken sinds het begrip 
"EU-burgerschap" zijn intrede heeft 
gedaan, en ter verhoging van het besef van 
de rechten die aan dat burgerschap 
verbonden zijn en van de belangrijkste 
informatie- en 
probleemoplossingsdiensten voor de 
communicatie en praktische 
implementatie van deze rechten; vraagt de 
Commissie en de lidstaten deze 
gelegenheid te benutten voor opvoering 
van haar inspanningen om de 
burgerrechten te beschermen en te 
bevorderen en beziet de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld (ngo's, 
npo's enz.) en de voorziening van 
voldoende budgettaire middelen als 
sleutelfactoren om waarde te hechten aan 
dit jaar;

Or. de

Amendement 173
Philippe Boulland
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. omarmt het voorstel van de Commissie 
om 2013 uit te roepen tot het "Europese 
jaar van de burgers", als markering van de 
20 jaar die zijn verstreken sinds het begrip 
"EU-burgerschap" zij intrede heeft gedaan, 
en ter verhoging van het besef van de 
rechten die aan dat burgerschap verbonden 
zijn; vraagt de Commissie deze 
gelegenheid te benutten voor opvoering 
van haar inspanningen om de 
burgerrechten te beschermen en te 
bevorderen;

25. omarmt het voorstel van de Commissie 
om 2013 uit te roepen tot het "Europese 
jaar van de burgers", als markering van de 
20 jaar die zijn verstreken sinds het begrip 
"EU-burgerschap" zijn intrede heeft 
gedaan, en ter verhoging van het besef van 
de rechten die aan dat burgerschap 
verbonden zijn; vraagt de Commissie deze 
gelegenheid te benutten voor opvoering 
van haar inspanningen om de 
burgerrechten te beschermen en te 
bevorderen, met name in de context van 
deze aanstaande link met burgerschap;

Or. fr

Amendement 174
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. betreurt het gebrek aan coördinatie 
tussen de lidstaten, wat resulteert in een 
dubbele herinnering in de geest van 
Europese burgers aan hun beleving of 
verblijf in een ander land dan hun 
thuisland; beoogt, bij het gebrek aan 
enige harmonisatie van belastingen voor 
gepensioneerden, op zijn minst 
regelmatige samenwerking tussen 
lidstaten over deze kwesties, net zoals de 
creatie van een gecentraliseerde autoriteit 
voor klachten over dubbele heffing van 
belastingen tussen lidstaten; onderstreept 
de anachronistische aard van bilaterale 
overeenkomsten tussen lidstaten die niet 
langer de beweging van arbeiders en de 
nieuwe behoeften van de betrokken 
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burgers weerspiegelen;

Or. fr

Amendement 175
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. herinnert eraan dat, hoewel het 
concept van burgerschap van de Unie 
nauw verband houdt met het recht op vrije 
beweging, alle burgers die hun 
geboortelidstaat niet verlaten, ook 
voordeel hebben van hun rechten als 
burger van de Unie; stelt, als voorbeeld, 
onlineaankopen uit andere EU-landen, 
passagiersrechten op binnenlandse 
vluchten, grensoverschrijdende 
erfenisprovisies of politieke rechten zoals 
het recht om het Europees Parlement te 
petitioneren of om deel te nemen aan de 
nieuwe Europese burgerinitiatieven; roept 
de Commissie in deze context op om dit 
feit alomvattend te communiceren binnen 
het kader van het Europees Jaar van de 
burger, evenals andere 
informatiecampagnes die op burgers van 
Europa gericht zijn, en zodoende te 
verzekeren dat alle EU-burgers, zonder 
uitzondering, voelen dat zulke informatie 
hen direct aanbelangt;

Or. de

Amendement 176
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. bemerkt het gebrek aan informatie 
voor consumenten in het geval van 
onlineaankopen in andere lidstaten, wat 
handelstransacties belemmert; gelooft dat 
de informatie voor consumenten soms 
complex is en dat vereenvoudiging, vooral 
op etiketten, vereist is;

Or. fr

Amendement 177
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. gelooft dat iedere Europese burger 
recht heeft op gratis toegang tot 
informatie die onbevooroordeeld en van 
hoge kwaliteit is. Is, met andere woorden, 
extreem bezorgd dat de creatie van 
autoriteiten om de media te monitoren te 
nauw verbonden zouden zijn met politieke 
macht;

Or. fr

Amendement 178
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quater. roept de lidstaten op om zich 
meer bezig te houden met het instellen 
van een intensieve informatievoorziening 
en met het verzekeren dat de activiteiten 
van de Europese instellingen op een 
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gerichte manier worden verslagen; voegt 
eraan toe dat de actie op het niveau van 
de Europese Unie de nationale acties die 
worden uitgevoerd om dit doel te bereiken, 
versterkt. Dit is ook benadrukt in de 
politieke verklaring "Communiceren over 
Europa in partnerschap", die op 22 
oktober 2008 werd ondertekend door het 
Europees Parlement, de Europese Raad 
en de Europese Commissie.

Or. fr

Amendement 179
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quinquies. gelooft dat Europese 
burgers niet dezelfde mogelijkheden 
hebben als het gaat om gezondheidszorg, 
voornamelijk door het verschil in het 
aantal dokters per inwoner; stelt voor dat 
een richtlijn over telegeneeskunde vanaf 
nu wordt toegepast, een effectieve en 
goedkope oplossing die makkelijk kan 
worden geïmplementeerd door heel 
Europa om de verschillen in 
infrastructuur met betrekking tot het 
Europees gezondheidsbeleid te omzeilen;

Or. fr

Amendement 180
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 sexies. merkt op dat het openen van 
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een bankrekening onderwerp is van 
residentievoorwaarden; benadrukt 
evenwel dat nieuwkomers die nog geen 
adres hebben een bankrekening kunnen 
openen door simpelweg een verbintenis te 
tonen tussen een eigenaar en de 
toekomstige huurder om een 
huurovereenkomst te tekenen;

Or. fr

Amendement 181
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 septies. betreurt het gebrek aan 
transparantie in de door banken en 
verzekeringsmaatschappijen in Europa 
aangerekende kosten; uit zich bezorgd 
over de ontwikkeling van onlinebanken, 
wat een extra moeilijkheid met zich 
meebrengt voor burgers die geen toegang 
hebben tot een fysiek persoon. 
Veroordeelt online-investeringen die 
duidelijk nalaten consumenten over het 
mogelijke verlies van hun investeringen te 
informeren;

Or. fr

Amendement 182
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 octies. beoogt dat de hoeveelheid 
documenten waarvoor in 
overeenstemming met gerechtelijke 
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procedures een beëdigde vertaling nodig 
is, tot het absolute minimum wordt 
gereduceerd, om de 
verdedigingsprocedure van de burger niet 
te vertragen en om gigantische juridische 
kosten te vermijden;

Or. fr

Amendement 183
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 nonies. zou willen dat de Europese 
Commissie, die zusterrelaties tussen 
Europese steden ondersteunt, niet enkel 
fondsen toekent aan zusterrelaties met 
nieuwe lidstaten of met derde landen, 
maar dat oudere zusterrelaties voordelen 
blijven ondervinden van Europese 
fondsen om hun overleving te verzekeren,
die momenteel gevaar loopt;

Or. fr

Amendement 184
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. beschouwt methodologische en 
analytische steun van het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) 
als nodig om de relevantie van bepaalde 
burgerschapskwesties voor vrouwen en 
mannen afzonderlijk te beoordelen.

Or. en
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Amendement 185
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. zou willen dat iedere Europese 
burger die beweert een slachtoffer te zijn 
van overijverigheid of misbruik van een 
dominante positie door de administratieve 
of politieautoriteiten uit een andere 
lidstaat, makkelijk naar een nationale of 
lokale autoriteit kan gaan die 
verantwoordelijk is voor klachten tegen 
dergelijke lichamen;

Or. fr

Amendement 186
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. feliciteert de Europese Commissie 
met het opzetten van de portaal voor e-
justitie, die zo de middelen voor wettelijke 
hulp van lidstaten samenvoegt;

Or. fr

Amendement 187
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

26 quater. bemerkt de verschillen tussen 
de lidstaten aangaande mobiele telefonie 
en internetaccounts; benadrukt dat de 
lage roamingkosten enkel tot stand zijn 
gekomen als een gevolg van Europese 
wetgeving; doet een oproep om de 
kostprijzen voor sms, mms, gesprekken 
per minuut en internetverbindingen in 
iedere lidstaat te publiceren om zo de 
creatie van vastgestelde Europese prijzen 
te vereenvoudigen en een vermindering 
van de mobiliteitskosten te 
verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 188
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 quinquies. veroordeelt 
koppelverkooppraktijken; zou willen dat 
het Europees Jaar van de burger ook een 
gelegenheid wordt om burgers de 
maatregelen te tonen die hen als 
consumenten hebben beschermd en die 
hebben geholpen de basis te leggen om 
hun koopkracht in tijden van crisis te 
behouden;

Or. fr


