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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Iedere burger van de Unie, 
alsmede iedere natuurlijke of 
rechtspersoon met verblijfplaats of 
statutaire zetel in een lidstaat moet te 
allen tijde individueel of tezamen met 
anderen zijn/haar recht kunnen 
uitoefenen om een verzoekschrift tot het 
Europees Parlement te richten 
overeenkomstig artikel 227 van het 
VWEU.

Or. en

Motivering
Het recht een verzoekschrift in te dienen wordt gewaarborgd door het Verdrag en het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Iedere burger van de Unie en 
iedere natuurlijke of rechtspersoon met 
verblijfplaats of statutaire zetel in een 
lidstaat heeft het recht een verzoekschrift 
tot  de Europese ombudsman te richten 
over gevallen van wanbeheer bij het 
optreden van de instellingen, organen of 
instanties van de Unie, met uitzondering 
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van het Europees Hof van Justitie bij de 
uitoefening van zijn gerechtelijke taak.

Or. en

Motivering
Overeenkomstig artikel 24, lid 3,  van het VWEU en artikel 41 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie heeft eenieder er recht op dat zijn zaken onpartijdig, 
billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen en organen van de Unie worden 
behandeld.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) Het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
bepaalt dat eenieder zich in een van de 
talen van de Verdragen tot de instellingen 
van de Unie kan wenden en ook in die 
taal antwoord moet krijgen.

Or. en

Motivering
Overeenkomstig artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 "berust de Unie op de 
ondeelbare en universele waarden, 
gelijkheid en solidariteit" en stelt zij “de 
mens centraal  in haar optreden door het 
burgerschap van de Unie in te stellen en 
een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 
tot stand te brengen". Titel V van het 
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van iedere burger van de Unie zich vrij op 
het grondgebied van de lidstaten te 
verplaatsen en er vrij te verblijven.

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. Dit 
recht dient dan ook onverwijld te worden 
toegekend aan Roemeense en Bulgaarse 
onderdanen.

Or. en

Motivering
Alle EU-burgers moeten dezelfde rechten genieten.

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering
De gelegenheid om te werken en te studeren in een andere lidstaat is een elementair recht dat 
voortvloeit uit het burgerschap van de Unie. 

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Hoewel het recht op vrij verkeer en 
verblijf stevig is verankerd in het primaire 
recht van de Unie en substantieel is 
ontwikkeld in het secundaire recht, bestaat 
er nog steeds een kloof tussen de geldende 
wettelijke regels en de realiteit waarmee 
burgers worden geconfronteerd wanneer zij 
dit recht in de praktijk willen uitoefenen.
Naast onzekerheid over de voordelen van 
mobiliteit ervaren burgers van de Unie te 
veel praktische belemmeringen met 
betrekking tot het wonen en werken in een 
andere lidstaat van de Unie en krijgen zij 
vaak te maken met moeilijkheden in 
verband met hun nationaliteit, hun 
sociale en huwelijks- of 
partnerschapsstatus als gevolg van door 
andere lidstaten opgelegde 
administratieve verplichtingen die in strijd 
zijn met de wetgeving van de Unie.

Or. en

Motivering
 Nationale autoriteiten zijn soms onvoldoende op de hoogte van de bestaande EU-regels 
inzake burgerrechten en sociale rechten. Ook burgers die in een wettelijk geregistreerd 
partnerschap leven, moeten naar behoren geïnformeerd zijn over hun rechten wanneer zij 
naar een andere lidstaat verhuizen.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De studentenmobiliteit wordt 
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krachtig gesteund, onder meer door het 
Erasmusprogramma. Toch blijven er 
belemmeringen bestaan, met name als 
gevolg van tekortkomingen op het gebied 
van wederzijdse erkenning van diploma's 
en kwalificaties.

Or. en

Motivering
Burgers attenderen PETI regelmatig op de moeilijkheden waarmee zij te kampen hebben 
wanneer zij hun diploma's en kwalificaties in een andere lidstaten willen doen erkennen.

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering
Werknemers van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven moeten dezelfde rechten 
hebben als de burgers van de Unie.

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De burgers van de Unie, met 
name potentieel mobiele werknemers in 
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grensoverschrijdende regio's, moeten  
geïnformeerd worden over het Europees 
portaal voor beroepsmobiliteit, waar zij 
informatie kunnen vinden over het 
Europees netwerk van diensten voor de 
arbeidsvoorziening ("Eures") en de 
doelstellingen ervan.

Or. en

Motivering
Het hoofddoel van EURES is potentieel mobiele werknemers richtsnoeren en advies te geven 
over werkgelegenheidskansen, woon- en werkvoorwaarden in de EU, arbeidsrechten en 
werkgelegenheidskansen in andere lidstaten en met name in grensoverschrijdende regio's.

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) De burgers van de Unie moeten 
ook geïnformeerd worden over het 
Europese e-justitieportaal , dat informatie 
verschaft over rechtssystemen en de 
toegang tot de rechter verbetert in de hele 
Unie in 22 talen.

Or. en

Motivering
Het recht is een belangrijke determinerende maatschappelijke factor die het politieke, 
economische en sociale milieu vorm geeft. Daarom is het essentieel dat elke burger 
geïnformeerd wordt over het toepasselijk recht.

Amendement 11

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 

(17) (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 
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zo bij te dragen tot de doelstelling om de 
uitoefening van het recht op vrij verkeer te 
vergemakkelijken.

zo met name bij te dragen tot de 
doelstelling om de uitoefening van het 
recht op vrij verkeer te vergemakkelijken, 
met name door te zorgen voor de 
deelname van vertegenwoordigers van de 
maatschappelijke organisaties, onder 
meer niet-gouvernementele en lokale 
organisaties.

Or. en

Motivering
De maatschappelijke organisaties zijn de stem van het volk en voor vooruitgang en 
ontwikkeling is het absoluut noodzakelijk dat deze organisaties effectief deelnemen. 

Amendement 12

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 Commissie.

(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, 
regionale en lokale 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. en

Motivering
Acties op regionaal en lokaal niveau spelen een cruciale rol als men wil dat de informatie een 
zo ruim mogelijk publiek bereikt.
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Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering
Onderwijs- en opleidingsprogramma's die jongeren in staat stellen in het buitenland te 
studeren en te werken zorgen ervoor dat zij beter bewust zijn van wat het betekent een 
Europees burger te zijn. Bovendien vinden vele werkgevers een dergelijke periode in het 
buitenland belangrijk, wat de inzetbaarheid en de arbeidsperspectieven  van de jongeren 
verbetert.

Amendement 14

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, onder meer om er te werken of te 
studeren, en het stimuleren van hun actieve 
deelname aan burgerfora over Europese 
beleidsterreinen en aangelegenheden, maar 
ook het attenderen op de belemmeringen 
die er nog bestaan om deze rechten uit te 
oefenen;

Or. en
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Motivering
Het vrij verkeer van personen is een fundamenteel recht en omvat het recht van de EU-
burgers om te werken, te studeren en te wonen in een lidstaat van hun keuze, maar er bestaan 
nog steeds belemmeringen op dit gebied.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het ontwikkelen van een beter netwerk 
van informatiebronnen en krachtige 
communicatie, onder meer interactieve 
instrumenten en het verschaffen van 
informatie in alle talen van de Unie over 
de maatregelen die op het niveau van de 
Unie worden genomen en de gevolgen 
ervan op het privé- en beroepsleven; 

Or. en

Motivering
Betere communicatie-instrumenten en netwerktechnologie zal zorgen voor een betere toegang 
van de EU-burgers tot informatie over hun rechten en meer flexibiliteit.

Amendement 16

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, die tot stand komen in 
samenwerking met vertegenwoordigers 
van de maatschappelijke organisaties, 
onder meer niet-gouvernementele en 
plaatselijke organisaties, op lokaal, 
regionaal en nationaal niveau;

Or. en
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Motivering
De maatschappelijke organisaties zijn de stem van het volk en voor vooruitgang en 
ontwikkeling is het absoluut noodzakelijk dat deze organisaties effectief deelnemen. 

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

conferenties en evenementen om het debat 
te stimuleren en het bewustzijn te verhogen 
van het belang en de voordelen van het 
recht op vrij verkeer en verblijf, en meer in 
het algemeen de rechten van burgers van 
de Unie, met inbegrip van de rechten van 
onderdanen van derde landen die legaal 
in een lidstaat verblijven;

Or. en

Motivering
Werknemers van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven moeten dezelfde rechten 
hebben als de burgers van de Unie.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering
Het hoofddoel van EURES is potentieel mobiele werknemers richtsnoeren en advies te geven 
over werkgelegenheidskansen, woon- en werkvoorwaarden in de EU, arbeidsrechten en 
werkgelegenheidskansen in andere lidstaten en met name in grensoverschrijdende regio's.
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Amendement 19

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

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, de 
Commissie verzoekschriften van het 
Europees Parlement en de Europese 
ombudsman, zodat burgers van de Unie 
hun rechten beter kunnen uitoefenen en 
deze kunnen verdedigen.

Or. en

Motivering
Het recht een verzoekschrift in te dienen wordt gewaarborgd door het Verdrag en het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en iedere burger van de Unie kan zich 
tot de Europese ombudsman wenden inzake gevallen van wanbeheer bij het optreden van de 
instellingen van de Unie.

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Budget

Het totaalbedrag dat wordt uitgetrokken 
voor de activiteiten die zullen 
plaatshebben in het Europees jaar van de 
burger 2013, is 5 miljoen euro.

Or. en

Motivering
Een toereikend budget is essentieel om de doelstellingen van het voorstel te realiseren.


