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Amendement 21
Willy Meyer

Voorstel voor een besluit
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad over het Europees 
Jaar van de burger (2013)

Voorstel voor een besluit van het Europees 
Parlement en de Raad over het Europees 
Jaar van het burgerschap (2013)

Or. es

Amendement 22
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 21, lid 2,

Gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 21, lid 2,

Or. en

Amendement 23
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Artikel 20, lid 1, en artikel 9 van de
Verdragen stellen een burgerschap van de 
Unie in als aanvulling op het nationale 
burgerschap van de respectieve lidstaten en 
bepaalt dat iedereen die onderdaan is van 
een lidstaat ook een burger van de Unie is. 
Artikel 20, lid 2, bepaalt dat burgers van de 
Unie de rechten genieten en de plichten 
hebben die bij de Verdragen zijn bepaald 
en dat zij (onder andere) het recht hebben 
om zich vrij op het grondgebied van de 
lidstaten te verplaatsen en er vrij te 



PE483.770v01-00 4/32 AM\894449NL.doc

NL

recht van burgers van de Unie om vrij te 
reizen en te verblijven is verder vastgelegd
in artikel 21 van het Verdrag.

verblijven. Het recht van burgers van de 
Unie om vrij te reizen en te verblijven is 
verder vastgelegd in artikel 21 van het 
Verdrag.

Or. en

Motivering

Ook dient te worden verwezen naar artikel 9 van het VEU; beide artikelen hebben namelijk 
betrekking op het EU-burgerschap. 

Amendement 24
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 20 bepaalt voorts dat 
burgers van de Unie het actief en passief 
kiesrecht hebben bij de verkiezingen voor 
het Europees Parlement en bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, recht hebben 
op bescherming van de diplomatieke 
instanties op het grondgebied van derde 
landen waar de lidstaat waarvan zij 
onderdaan zijn, niet vertegenwoordigd is, 
en het recht hebben om overeenkomstig 
artikel 227 verzoekschriften tot het 
Europees Parlement te richten, zich tot de 
Europese ombudsman te wenden, alsook 
zich tot de instellingen en de 
adviesorganen van de Unie te richten.

Or. en

Motivering

We moeten de nadruk leggen op alle rechten, niet alleen op het vrij verkeer.

Amendement 25
Willy Meyer

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 10 en 11 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, is de 
werking van de Unie gegrond op haar 
burgers en op de organisaties die hen 
vertegenwoordigen, waarmee het belang 
van de participerende democratie in al 
haar aspecten wordt onderstreept.

Or. es

Amendement 26
Willy Meyer

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 27
Willy Meyer

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De rechten die verband houden met het 
burgerschap van de Unie zijn opgenomen 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie. Volgens de preambule 
van het Handvest stelt de Unie "de mens 

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

centraal in haar optreden door het 
burgerschap van de Unie in te stellen en 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
tot stand te brengen". Titel V van het 
Handvest stelt de "rechten van burgers" 
vast, waaronder (in artikel 45) het recht 
van iedere burger van de Unie zich vrij op 
het grondgebied van de lidstaten te 
verplaatsen en er vrij te verblijven, en dit 
recht moet overeenkomstig de Verdragen 
worden gewaarborgd voor onderdanen 
van derde landen die wettelijk op het 
grondgebied van een lidstaat verblijven.

Or. es

Amendement 28
Willy Meyer

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Zoals in de preambule van het 
Handvest wordt vermeld, vestigt de Unie 
haar grondslag op de ondeelbare en 
universele waarden van menselijke 
waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit, die van essentieel belang zijn 
voor de uitoefening van het burgerschap.

Or. es

Amendement 29
Angelika Werthmann

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Dienovereenkomstig stelt het 
programma van Stockholm16 de burger 
centraal waar het gaat om vrijheid, 
veiligheid en recht. De acties zijn gericht 
op het "bouwen van een Europa van de 
burger", onder andere door te garanderen 
dat burgers hun recht op vrij verkeer 

(4) Dienovereenkomstig stelt het 
programma van Stockholm16 de burger 
centraal waar het gaat om vrijheid, 
veiligheid en recht. De acties zijn gericht 
op het "bouwen van een Europa van de 
burger", onder andere door te garanderen 
dat burgers hun recht op vrij verkeer 
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volledig kunnen uitoefenen. volledig kunnen uitoefenen en dragen bij 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie, in die zin dat het 
vereenvoudigen van het vrij verkeer en de 
mobiliteit van werknemers een 
belangrijke manier is om de gevolgen van 
de demografische veranderingen op de 
arbeidsmarkt aan te pakken en de 
inzetbaarheid van mensen en het 
concurrentievermogen van Europese 
industrieën te vergroten.

Or. en

Amendement 30
Willy Meyer

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Voor wat betreft de rechten van 
migrerende werknemers is het voor een 
adequate toepassing van EU-wetgeving 
van essentieel belang erop toe te zien dat 
zulke werknemers, hun gezinnen en 
andere belanghebbende partijen bewust 
worden gemaakt van en geïnformeerd 
worden over de rechten en mogelijkheden 
die zij hebben als gevolg van het recht op 
vrij verkeer.

Or. es

Amendement 31
Willy Meyer

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De vrijheid van gedachte, 
meningsuiting en informatie en de 
diversiteit en onafhankelijkheid van de 
media zijn fundamentele beginselen voor 
de uitoefening van het burgerschap.
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Or. es

Amendement 32
Willy Meyer

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Met name het vrije verkeer van 
personen en de mobiliteit van werknemers 
helpen om de gevolgen van de 
demografische veranderingen op de 
arbeidsmarkt aan te pakken en de 
inzetbaarheid van mensen en het 
concurrentievermogen van Europese 
economieën te vergroten. Tegelijkertijd 
maakt vrij verkeer – als essentiële 
voorwaarde – het uitoefenen door burgers 
van een breed scala aan rechten mogelijk 
die zij volgens het EU-recht hebben, of 
stimuleert het deze uitoefening. Daarbij 
valt te denken aan hun rechten als 
consumenten op toegang tot goederen en 
diensten, hun recht als werknemers om 
zich bij een vakbond aan te sluiten of hun 
rechten als passagiers en toeristen. 
Vergemakkelijking van het vrije verkeer 
kan daardoor de kansen van burgers 
vergroten om volledig te profiteren van de 
eengemaakte markt, maar vormt ook een 
belangrijke drijvende kracht achter groei.
Beroepsmobiliteit dient evenwel hand in 
hand te gaan met de bescherming van de 
socialezekerheids- en vakbondsrechten 
van de werknemers en mag door de 
werkgevers niet als mogelijkheid  worden 
gezien voor sociale en loondumping met 
lagere lonen, slechtere sociale 
bescherming en slechtere 
arbeidsvoorwaarden.

Or. es

Amendement 33
Heinz K. Becker
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Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Met name het vrije verkeer van 
personen en de mobiliteit van werknemers 
helpen om de gevolgen van de 
demografische veranderingen op de 
arbeidsmarkt aan te pakken en de 
inzetbaarheid van mensen en het 
concurrentievermogen van Europese 
economieën te vergroten. Daarnaast 
bieden zij tegen de momenteel 
zorgwekkende achtergrond van hoge 
werkloosheidscijfers in afzonderlijke 
lidstaten de kans de vraag naar en het 
aanbod van arbeidskrachten weer beter op 
elkaar af te stemmen en aldus tot 
ontspanning op de Europese arbeidsmarkt 
bij te dragen. Tegelijkertijd maakt vrij 
verkeer – als essentiële voorwaarde – het 
uitoefenen door burgers van een breed 
scala aan rechten mogelijk die zij volgens 
het EU-recht hebben, of stimuleert het deze 
uitoefening. Daarbij valt te denken aan hun 
rechten als consumenten op toegang tot 
goederen en diensten of hun rechten als 
passagiers en toeristen. Vergemakkelijking 
van het vrije verkeer kan daardoor de 
kansen van burgers vergroten om volledig 
te profiteren van de eengemaakte markt, 
maar vormt ook een belangrijke drijvende 
kracht achter groei.

Or. de

Amendement 34
Elena Băsescu

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Hoewel het recht op vrij verkeer en 
verblijf stevig is verankerd in het primaire 
recht van de Unie en substantieel is 
ontwikkeld in het secundaire recht, bestaat 
er nog steeds een kloof tussen de geldende 

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

wettelijke regels en de realiteit waarmee 
burgers worden geconfronteerd wanneer zij 
dit recht in de praktijk willen uitoefenen. 
Naast onzekerheid over de voordelen van 
mobiliteit ervaren burgers van de Unie te 
veel praktische en ongerechtvaardigde
belemmeringen met betrekking tot het 
wonen en met name het werken elders in 
de Unie.

Or. en

Amendement 35
Willy Meyer

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De EU-wetgeving inzake het vrij 
verkeer van personen mag door de 
lidstaten niet worden gebruikt voor directe 
of indirecte discriminatie van werknemers 
en hun gezinnen. De EU moet 
waarborgen dat zulke werknemers een 
gelijke behandeling krijgen voor wat 
betreft fiscale en sociale voordelen, 
sociale woningen, toegang tot onderwijs 
voor hun kinderen en beroepsopleiding.

Or. es

Amendement 36
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

met vaste woonplaats in een lidstaat in 
potentie van dit recht kunnen profiteren, 
moeten bewustmakingscampagnes in de 
gehele Unie worden gehouden.

Or. en

Amendement 37
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Gezien het feit dat het recht van vrij 
verkeer een aanzienlijke verbetering 
betekent van de levens van individuen, is 
het essentieel dat informatie over het 
bestaan van dit recht en de voorwaarden 
voor uitoefening ervan alsook over de door 
de burger te vervullen verplichtingen 
(bijv. bewijs van regulier werk na een 
verblijf van drie maanden) zo breed 
mogelijk beschikbaar is. Omdat alle 
burgers van de Unie in potentie van dit 
recht kunnen profiteren, moeten 
bewustmakingscampagnes in de gehele 
Unie worden gehouden.

Or. de

Amendement 38
Elena Băsescu

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

effecten ondervinden op het gebied van 
hun socialezekerheidsrechten wanneer zij 
ervoor kiezen ergens anders in Europa te 
gaan wonen. Verder moeten zij worden 
geïnformeerd over hun recht om erkenning 
van hun academische en 
beroepskwalificaties te krijgen en over de 
sociale en burgerschapscompetenties die 
deel uitmaken van het Europese kader van 
"Sleutelcompetenties voor een leven lang 
leren" en die hen in staat kunnen stellen om 
volledig deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven en hun rechten 
krachtens het recht van de Unie 
alomvattend uit te oefenen.

Or. en

Amendement 39
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) In dit verband zouden burgers ook 
beter moeten worden geïnformeerd over 
hun rechten als passagiers in de 
verschillende vormen van vervoer in de 
Europese Unie en van hun rechten als 
consument in het buitenland. Als zij erop 
kunnen vertrouwen dat hun rechten als 
consumenten effectief worden beschermd 
en zij volledig toegang hebben tot 
voordelige en ongecompliceerde 
geschillenbeslechtingsprocedures (bijv. bij 
kopen online), zullen zij meer bijdragen 
aan de ontwikkeling van de Europese 
markt voor goederen en diensten tot zijn 
volledige potentieel en beter kunnen 
profiteren van de voordelen van die markt. 
In het verlengde hiervan zouden burgers 
ook beter moeten worden geïnformeerd 
over de regels met betrekking tot algemene 
productveiligheid en markttoezicht, zodat 
zij zich ervan bewust worden hoe hun 
gezondheid en hun rechten overal in de EU 
worden beschermd, vooral als het gaat om 
bedreigingen of risico’s waartegen zij 



AM\894449NL.doc 13/32 PE483.770v01-00

NL

grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
zodat zij volledig kunnen profiteren van 
een veilige en hoogwaardige 
gezondheidszorg over Europese grenzen 
heen.

individueel niets kunnen doen. Het zou 
verder van belang zijn om burgers meer 
bewust te maken van hun rechten op 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
zodat zij volledig kunnen profiteren van 
een veilige en hoogwaardige 
gezondheidszorg over Europese grenzen 
heen. In dit verband zij eveneens gewezen 
op het enorme potentieel van eHealth en 
telegeneeskunde voor de vereenvoudiging 
van de grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, alsook voor de 
verbetering van de kwaliteit en de 
efficiëntie van de medische diensten op 
nationaal niveau.

Or. de

Amendement 40
Willy Meyer

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Bewustzijn van de kiesrechten die aan 
burgers van de Unie zijn verleend, is in dit 
opzicht van primair belang. Burgers van de 
Unie zouden zich volledig bewust moeten 
zijn van hun recht om te stemmen en 
kandidaat te zijn bij de verkiezingen voor 
gemeenteraden en het Europees Parlement 
in de lidstaat waar zij verblijven. 
Tegelijkertijd kan politieke betrokkenheid 
bijdragen tot de integratie van burgers van 
de Unie in de maatschappij van de lidstaat 
die zij hebben gekozen om in te wonen.
Ook zou het wenselijk zijn het voorbeeld 
van de lidstaten te volgen die personen 
van 16 jaar en ouder, en niet-EU-
ingezetenen die in de betrokken lidstaat 
verblijven, kiesrecht geven.

Or. es

Amendement 41
Willy Meyer



PE483.770v01-00 14/32 AM\894449NL.doc

NL

Voorstel voor een besluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Een verbeterd bewustzijn bij de 
burgers van de voordelen die deze rechten 
voor hen als individu en voor de 
maatschappij met zich meebrengen kan 
ook bijdragen tot een sterker gevoel van 
betrokkenheid bij en solidariteit met de 
Unie. De Commissie dient er voorts op toe 
te zien dat vertegenwoordigers van de 
lokale, regionale en nationale overheden, 
het maatschappelijk middenveld en de 
media nauwer worden betrokken bij het 
helpen vergroten van het bewustzijn van 
de burger van de impact die het Europees 
beleid op het nationaal en lokaal beleid 
heeft. 

Or. es

Amendement 42
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Een verbeterd bewustzijn bij de 
burgers van de voordelen die deze rechten 
voor hen als individu en voor de 
maatschappij met zich meebrengen kan 
ook bijdragen tot een sterker gevoel van 
betrokkenheid bij en solidariteit met de 
Unie. Dit geldt niet alleen voor rechten in 
verband met het vrij verkeer en de 
grensoverschrijdende mobiliteit, maar ook 
voor die rechten van de burgers van de 
Unie, voor de uitoefening waarvan zij hun 
land van herkomst niet hoeven te verlaten 
(bijv. kopen on line vanuit landen buiten 
de Unie, rechten van luchtreizigers op 
binnenlandse vluchten, 
grensoverschrijdende erfopvolging of 
diverse politieke rechten). De in het kader 
van het Europees Jaar gevoerde 
voorlichtingscampagnes dienen dan ook 
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de meerwaarde van dit soort rechten 
uitvoerig te belichten en er aldus voor te 
zorgen dat alle burgers van de Unie 
zonder uitzondering zich ten volle bewust 
worden van hun burgerschap van de 
Unie. 

Or. de

Amendement 43
Willy Meyer

Voorstel voor een besluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 44
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) Een Europees Jaar van de burger 2013 
zal ook een uitgelezen kans bieden om het 
bewustzijn bij het algemene publiek over 
de rechten die voortvloeien uit het 
burgerschap van de Unie te vergroten, en 
zo bij te dragen tot de doelstelling om de 
uitoefening van het recht op vrij verkeer 
alsook van alle andere rechten van de 
burgers van de Unie te vergemakkelijken.
In dit verband zou een breed opgezette en 
doeltreffende berichtgeving over de Unie 



PE483.770v01-00 16/32 AM\894449NL.doc

NL

door de publieke televisie-, radio- en 
internetaanbieders in alle lidstaten en een 
versterkte samenwerking (bijv. met 
Euronews) de informatievoorziening aan 
de burgers daadwerkelijk verbeteren. 

Or. de

Amendement 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Voorstel voor een besluit
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) In het kader van het geplande 
Europees Jaar van de burger (2013) 
dienen ook passende maatregelen te 
worden genomen ter voorkoming en 
veroordeling van elke vorm van 
intolerantie, discriminatie, vernedering en 
xenofobie jegens burgers die hun recht op 
vrij verkeer uitoefenen en in de Unie 
reizen, wonen en werken. 

Or. en

Amendement 46
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De primaire verantwoordelijkheid 
voor het verhogen van het bewustzijn bij 
burgers van hun rechten als burgers van de 
Unie ligt bij de lidstaten; maatregelen op 
het niveau van de Unie dienen ter 
aanvulling en vervollediging van nationale 
maatregelen op dit gebied, zoals 
nadrukkelijk is gesteld in de politieke 
verklaring "Communiceren over Europa in 
partnerschap", die op 22 oktober 2008 is 
ondertekend door het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie21.

(22) De primaire verantwoordelijkheid 
voor het verhogen van het bewustzijn bij 
burgers van hun rechten als burgers van de 
Unie ligt bij de lidstaten; zij dienen zich 
ten volle van hun taken te kwijten en hun 
verantwoordelijkheid voor het collectieve 
Europa te dragen. Een en ander omvat 
een begeleidende en intensieve 
informatievoorziening en gerichte 
berichtgeving over de werkzaamheden 
van de instellingen van de Unie;
maatregelen op het niveau van de Unie 
dienen ter aanvulling en vervollediging van 
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nationale maatregelen op dit gebied, zoals 
nadrukkelijk is gesteld in de politieke 
verklaring "Communiceren over Europa in 
partnerschap", die op 22 oktober 2008 is 
ondertekend door het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie.

Or. de

Amendement 47
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Voor het welslagen van 
toekomstige Europese Jaren is een 
grondige evaluatie van de resultaten van 
de in het kader van het Europees Jaar van 
de burger 2013 ten uitvoer gelegde 
maatregelen vereist. Een en ander moet 
een alomvattende beoordeling van de 
tenuitvoerlegging en de concrete impact 
van het Europees Jaar tot doel hebben, 
waarbij onder meer rekening wordt 
gehouden met vergelijkbare kwantitatieve 
factoren (bijv. hoeveel personen door 
bepaalde maatregelen worden bereikt). 

Or. de

Amendement 48
Willy Meyer

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het jaar 2013 wordt uitgeroepen tot het 
"Europees Jaar van de burger" (hierna "het 
Europees Jaar" genoemd).

Het jaar 2013 wordt uitgeroepen tot het 
"Europees Jaar van het burgerschap" 
(hierna "het Europees Jaar" genoemd).

Or. es
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Amendement 49
Angelika Werthmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
het vergemakkelijken van de uitoefening 
van het recht van de burgers van de 
Europese Unie om zich te verplaatsen en 
te verblijven in de Europese Unie door 
hun bewustzijn van dit recht en meer in 
het algemeen van het recht bij 
overschrijding van de nationale grenzen 
te vergroten. Tegen deze achtergrond zal 
het Europees Jaar zich, onder andere, 
richten op de kansen voor 
maatschappelijke participatie en toegang 
tot rechten voor burgers van de Unie die in 
een andere dan de eigen lidstaat verblijven, 
en voor studenten, werknemers, 
consumenten en aanbieders van goederen 
en diensten in de gehele Unie. Voorts is het 
bedoeld om de concrete voordelen van het 
burgerschap van de Unie voor de individu 
en het belang van diens deelneming aan 
de verwezenlijking van het Europese 
project beter te doen uitkomen alsook om 
indirect het gevoel van betrokkenheid van 
de Europeanen bij de Europese Unie te 
vergroten. Met het Europees Jaar wordt 
ingespeeld op het politieke doel van de 
Commissie om de burger centraal te 
stellen in de beleidsagenda van de 
Europese Unie en om te bevorderen dat de 
Unie een tastbare realiteit wordt in hun 
dagelijks leven door daadwerkelijk 
uitvoering te geven aan hun rechten.

Or. en

Amendement 50
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 51
Willy Meyer

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 52
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 53
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– het versterken bij burgers van de Unie 
van het bewustzijn van de rechten die aan 
burgers van de Unie zijn verleend in 
grensoverschrijdende situaties, inclusief 
hun recht om deel te nemen aan het 
democratische leven van de Unie;

Or. en

(Zie amendement op streepje 3)
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Motivering

Verplaatst naar streepje 3 om herhaling te voorkomen. Het gaat hier dus niet om schrapping.

Amendement 54
Tatjana Ždanoka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– het versterken bij burgers van de Unie 
van het bewustzijn van hun recht om zich 
vrij te verplaatsen en te verblijven binnen 
de Europese Unie en, meer in het 
algemeen, van de rechten die aan burgers 
van de Unie en langdurig ingezeten
onderdanen van derde landen zijn 
verleend, inclusief hun recht om deel te 
nemen aan het democratische leven van de 
Unie;

Or. en

Amendement 55
Heinz K. Becker

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 56
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 2 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vergroten bij de burgers van de Unie 
van het bewustzijn van hun kiesrecht bij 
gemeenteraads- en Europese verkiezingen 
in de lidstaat waar zij verblijven;

Or. en

Motivering

Zoals uiteengezet in overwegingen 15 en 19 is 2013 het jaar vóór de Europese verkiezingen. Het 
is dan ook van belang om het kiesrecht te promoten.

Amendement 57
Heinz K. Becker

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– het versterken bij de burgers van de Unie 
van het bewustzijn hoe zij tastbaar kunnen 
profiteren van de rechten en het beleid van 
de Unie terwijl zij in een andere lidstaat 
wonen, en aan welke voorwaarden zij voor 
de uitoefening van die rechten moeten 
voldoen;

Or. de

Amendement 58
Willy Meyer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het ontwikkelen van communicatie- en 
informatienetwerken en instrumenten die 
het mogelijk maken de dialoog met de 
instellingen in alle Europese talen te 
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bevorderen;

Or. es

Amendement 59
Heinz K. Becker

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het stimuleren van de actieve deelname 
van EU-burgers aan burgerfora over 
Europese beleidsterreinen en 
aangelegenheden;

Or. de

Amendement 60
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– het versterken bij de burgers van de 
Unie van het bewustzijn van hun recht om 
zich vrij te verplaatsen en te verblijven 
binnen de Europese Unie en meer in het 
algemeen het stimuleren van een debat 
over het effect en het potentieel van het 
recht op vrij verkeer als een 
onvervreemdbaar aspect van het EU-
burgerschap, in het bijzonder om de 
maatschappelijke samenhang en het 
wederzijds begrip tussen EU-burgers en de 
band tussen burgers en de Unie te 
versterken.

Or. en

Motivering

Tekst verplaatst van streepje 1 om herhaling te voorkomen
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Amendement 61
Tatjana Ždanoka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– het stimuleren van een debat over het 
effect en het potentieel van het EU-
burgerschap, in het bijzonder om de 
maatschappelijke samenhang en het 
wederzijds begrip tussen EU-burgers en de 
band tussen burgers en langdurig 
ingezeten onderdanen van derde landen 
en de Unie te versterken;

Or. en

Amendement 62
Willy Meyer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 63
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het versterken bij de burgers van de 
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Unie van het bewustzijn van hun rechten, 
overeenkomstig het EU-recht, op toegang 
tot onderwijs, sociale programma's en 
gezondheidszorg in dezelfde mate als de 
onderdanen van de lidstaat waarin zij 
verblijven.

Or. en

Amendement 64
Jarosław Leszek Wałęsa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het versterken bij de burgers en 
autoriteiten van de Unie van het 
bewustzijn dat passende maatregelen 
dienen te worden genomen ter 
voorkoming en veroordeling van elke 
vorm van intolerantie, discriminatie, 
vernedering en xenofobie jegens burgers 
die hun recht op vrij verkeer uitoefenen 
en in de Unie reizen, wonen en werken; 
het stimuleren van de verdediging van de 
fundamentele rechten, vrijheden en 
Europese waarden en bestrijding van elke 
vorm van extremisme alsook optreden van 
de Commissie, als hoedster van de 
Verdragen, wanneer zulke situaties zich 
voordoen, ten einde een verdeling van de 
Europese burgers in twee kampen te 
voorkomen. 

Or. en

Amendement 65
Elena Băsescu

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 2 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het versterken bij de burgers van de 
Unie van het bewustzijn van hun recht om 
in een andere lidstaat te werken en het 
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bevorderen van deze vrijheid door met alle 
relevante Europese en nationale 
belanghebbenden samen te werken;

Or. en

Amendement 66
Heinz K. Becker

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- versterking van het bewustzijn van het 
feit dat niet alleen personen die hun land 
van herkomst verlaten van hun status als 
EU-burger gebruikmaken, maar dat de 
aan het burgerschap van de Unie 
verbonden rechten voor elke EU-burger 
zonder uitzondering ook voor het 
dagelijks leven in eigen land een tastbare 
meerwaarde hebben.

Or. de

Amendement 67
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het versterken bij de burgers van de 
Unie van het bewustzijn van hun recht om 
aan een burgerinitiatief overeenkomstig 
artikel 11, lid 4, VEU deel te nemen;

Or. en

Motivering

Het Europees burgerinitiatief komt in de gehele tekst niet voor; het is een belangrijk nieuw recht 
uit hoofde van het Verdrag van Lissabon.

Amendement 68
Lena Kolarska-Bobińska
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 2 – streepje 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het versterken bij de burgers van de
Unie van het bewustzijn van hun recht op 
bescherming van de diplomatieke 
instanties van iedere andere lidstaat op 
het grondgebied van derde landen waar 
de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn, 
niet vertegenwoordigd is.

Or. en

Motivering

Het recht op bescherming in derde landen is erg belangrijk, met name voor EU-burgers van 
kleinere lidstaten. Dit is nog veel belangrijker nu lidstaten diplomatieke missies in verband  met 
de crisis sluiten of samenvoegen.

Amendement 69
Willy Meyer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

- informatie-, voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes gericht op het 
algemene publiek en meer specifieke 
doelgroepen, waarbij lokale, regionale en 
nationale overheden en organisaties van 
het maatschappelijk middenveld worden 
betrokken;

Or. es

Amendement 70
Willy Meyer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 71
Tatjana Ždanoka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– conferenties en evenementen om het 
debat te stimuleren en het bewustzijn te 
verhogen van het belang en de voordelen 
van het burgerschap van de Unie en de 
toegang daartoe;

Or. en

Amendement 72
Heinz K. Becker

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

- een versterking van de rol en de 
zichtbaarheid van de fysiek in de lidstaten 
te raadplegen informatienetwerken 
respectievelijk het meertalige Europe 
Direct en het webportaal Uw Europa als 
essentiële elementen van een "one-stop-
shop"-informatiesysteem over de rechten 
van burgers van de Unie;

Or. de

Amendement 73
Elena Băsescu

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – streepje 6



AM\894449NL.doc 29/32 PE483.770v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 74
Mariya Nedelcheva

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- verbetering van de 
informatievoorziening over de rechten 
van de burger en het recht van petitie, met 
name via de voorlichtingsbureaus van het 
Europees Parlement in de lidstaten en het 
netwerk van de nationale ombudsmannen.

Or. bg

Amendement 75
Heinz K. Becker

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- actieve ondersteuning van een 
alomvattende en objectieve berichtgeving 
door de media in de lidstaten.

Or. de

Amendement 76
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie werkt nauw samen met de 
lidstaten en met instellingen en 
verenigingen die lokale en regionale 
belangen vertegenwoordigen, in het 
bijzonder het Comité van de Regio's. Aldus 
zijn de lidstaten medeverantwoordelijk 
voor het welslagen van het Europees Jaar.

Or. de

Amendement 77
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie werkt nauw samen met het 
Europees Parlement om gezamenlijke 
acties met het oog op de promotie van het 
Europees Jaar van de burger te 
coördineren.

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk waarom het Europees Parlement hier niet wordt genoemd, vanwaar deze 
toevoeging. 

Amendement 78
Angelika Werthmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie belegt ook vergaderingen 
van vertegenwoordigers van Europese 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van de verdediging van burgerrechten en 
van belanghebbenden om haar bij te staan 
bij de uitvoering van het Europees Jaar op 
het niveau van de Unie. Er dient een door 
de media gesteunde informatiecampagne 
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te worden georganiseerd die op een 
horizontale strategie en een klein aantal 
specifieke communicatiestrategieën voor 
specifieke doelgroepen wordt gebaseerd. 
Voorts worden overal in de Unie 
evenementen, conferenties en seminars op 
Unie-, nationaal, regionaal of lokaal 
niveau georganiseerd.

Or. en

Amendement 79
Willy Meyer

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 80
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 81
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in deel B van de bijlage bedoelde 
acties die de hele Unie betreffen, kunnen 
uit de algemene begroting van de Unie 
worden gefinancierd.

Schrappen

Or. en

(Zie amendement op deel B van de Bijlage) 

Motivering

Volgens deel B van de bijlage wordt niet voorzien in medefinanciering. Dus moet de Commissie 
ofwel (1) dit lid schrappen, aangezien de bijlage leeg is en het lid bijgevolg geen enkele 
betekenis heeft OF (2) deel B van de bijlage wijzigen ten einde medefinanciering mogelijk te 
maken. Voor beide mogelijkheden is een amendement ingediend ten einde de keuze aan de 
Commissie over te laten.

Amendement 82
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel A – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en


