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BEKNOPTE MOTIVERING

Het programma "Rechten en burgerschap" 2014-2020 is de opvolger van drie voorgaande 
programma's: Grondrechten en burgerschap, Daphne III, de onderdelen 
"Discriminatiebestrijding en verscheidenheid" en "Gelijkheid van mannen en vrouwen" van 
het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit (Progress).

Het programma beoogt de bevordering van de rechten die voortvloeien uit het Europees 
burgerschap, de beginselen van non-discriminatie, gelijkheid van vrouwen en mannen, het 
recht op de bescherming van persoonsgegevens, de rechten van het kind, de uit de 
consumentenwetgeving van de Unie voortvloeiende rechten.

De Commissie verzoekschriften ontvangt een groot aantal verzoekschriften die verband 
houden met de doelstellingen die onder dit programma vallen. Een aantal indieners van 
verzoekschriften en organisaties onderstrepen het belang van financiële middelen en wijzen 
bezorgd op de problematische toegang tot deze middelen. Daarom is een verstandige, 
toegankelijke en transparante toewijzing van middelen nodig. Gelden moeten niet alleen voor 
"de belangrijkste Europese netwerken" beschikbaar zijn maar ook voor nationale projecten die 
door kleine ngo's worden voorgesteld.

De rapporteur dringt aan op meer erkenning voor het Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
de rechten van personen met een handicap (UNCRPD). Het Verdrag is het eerste 
internationale instrument voor de mensenrechten tot welk de EU is toegetreden. Talloze 
verzoekschriften bevatten getuigenissen over de problemen die mensen met een handicap 
ondervinden en over het feit dat zij niet de fundamentele vrijheden en rechten genieten die in 
het verdrag zijn vastgelegd. De Commissie verzoekschriften is een van de groepen die 
betrokken is bij de vaststelling van een kader voor de tenuitvoerlegging van het verdrag 
overeenkomstig artikel 33, lid 2, en heeft tot taak de rechten van mensen met een handicap te 
beschermen.

Een specifieke verwijzing naar het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is 
noodzakelijk. Racisme en vreemdelingenhaat, gender mainstreaming en preventie van geweld 
tegen vrouwen, kinderen en jongeren moeten als specifieke doelstellingen van het programma 
worden toegevoegd.

AMENDEMENTEN

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 19, lid 2, artikel 21, lid 2, en de 
artikelen 114, 168, 169 en 197,

Gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
artikelen 2 en 3, en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, en met name de artikelen 8, 10, 
artikel 19, lid 2, artikel 21, lid 2, en de 
artikelen 114, 168, 169 en 197,

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Europese Unie is gegrondvest op de 
beginselen van vrijheid, democratie, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden en de rechtsstaat, 
welke beginselen de lidstaten gemeen 
hebben.

(1) De Europese Unie is gegrondvest op de 
beginselen van eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden en de rechtsstaat, 
welke beginselen de lidstaten gemeen 
hebben.
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Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Burgers moeten de uit het burgerschap 
van de Unie voortvloeiende rechten ten 
volle kunnen uitoefenen. Zij moeten 
gebruik kunnen maken van het recht zich 
vrij in de Unie te verplaatsen en er vrij te 
verblijven, het actief en passief kiesrecht 
bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement en bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, het recht op 
consulaire bescherming en het recht om 
verzoekschriften tot het Europees 
Parlement te richten. Burgers moeten met 
een gerust hart kunnen wonen, reizen en 
werken in een andere lidstaat en moeten 
erop kunnen vertrouwen dat hun rechten 
worden beschermd ongeacht waar zij zich 
bevinden in de Unie.

(3) Burgers moeten de uit het burgerschap 
van de Unie en uit door de Europese Unie 
geratificeerde internationale verdragen, 
zoals het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen 
met een handicap (UNCRPD 
voortvloeiende rechten ten volle kunnen 
uitoefenen. Zij moeten gebruik kunnen 
maken van het recht zich vrij in de Unie te 
verplaatsen en er vrij te verblijven, het 
actief en passief kiesrecht bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
en bij de gemeenteraadsverkiezingen, het 
recht op consulaire bescherming en het 
recht om verzoekschriften tot het Europees 
Parlement in een van de talen van de
Verdragen te richten. Burgers moeten met 
een gerust hart kunnen wonen, reizen, 
studeren en werken in een andere lidstaat 
en moeten erop kunnen vertrouwen dat hun 
rechten worden beschermd ongeacht waar 
zij zich bevinden in de Unie.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid en 

(5) Bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid, tolerantie, 
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gelijkheid van mannen en vrouwen zijn 
waarden die de lidstaten gemeen hebben. 
Bestrijding van alle vormen van 
discriminatie is een permanente 
doelstelling die een gecoördineerd 
optreden vereist, onder meer door de 
toewijzing van financiële middelen.

solidariteit en gelijkheid van mannen en 
vrouwen zijn waarden die de lidstaten 
gemeen hebben. Bestrijding van alle 
vormen van discriminatie is een 
permanente doelstelling die een 
gecoördineerd optreden vereist, onder meer 
door de toewijzing van financiële 
middelen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Door de ondersteuning en bevordering 
van de rechten van burgers binnen de Unie, 
de bestrijding van discriminatie en 
ongelijkheid en de bevordering van 
burgerschap kan worden bijgedragen tot de 
verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen en kerninitiatieven van de 
Europa 2020-strategie.

(10) Door de ondersteuning en bevordering 
van de rechten van burgers binnen de Unie, 
de bestrijding van discriminatie en 
ongelijkheid en de bevordering van 
burgerschap van de Unie kan worden 
bijgedragen tot de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen en 
kerninitiatieven van de Europa 2020-
strategie.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene doelstelling van het 
programma is bij te dragen tot de 
totstandbrenging van een ruimte waarin de 
rechten van personen, zoals die zijn 
vastgelegd in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en het 
Handvest van de grondrechten van de 

De algemene doelstelling van het 
programma is bij te dragen tot de 
totstandbrenging van een ruimte waarin de 
rechten van personen, zoals die zijn 
vastgelegd in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en het 
Handvest van de grondrechten van de 
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Europese Unie, worden bevorderd en 
beschermd.

Europese Unie en het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap, worden 
bevorderd en beschermd.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Gender mainstreaming in alle 
activiteiten bevorderen;

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) geweld tegen vrouwen, kinderen en 
jongeren voorkomen en bestrijden, en 
steun bieden aan slachtoffers en 
risicogroepen;

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) racisme, vreemdelingenhaat en 
andere vormen van onverdraagzaamheid 
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bestrijden;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De indicatoren om de verwezenlijking 
van de in lid 1 genoemde doelstellingen te 
meten, zijn onder meer de wijze waarop de 
eerbiediging, de uitoefening en de 
uitvoering van deze rechten in Europa 
wordt ervaren en het aantal klachten.

2. De indicatoren om de verwezenlijking 
van de in lid 1 genoemde doelstellingen te 
meten, zijn onder meer de wijze waarop de 
eerbiediging, de uitoefening en de 
uitvoering van deze rechten in Europa 
wordt ervaren en het aantal klachten en 
verzoekschriften.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) ondersteuning van de voornaamste 
actoren, zoals ondersteuning van de 
lidstaten bij de uitvoering van het recht en 
het beleid van de Unie; ondersteuning van 
de belangrijkste Europese netwerken voor 
zover hun activiteiten verband houden met 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het programma; netwerkvorming 
tussen gespecialiseerde instanties en 
organisaties, nationale, regionale en 
plaatselijke autoriteiten op Europees 
niveau; financiering van netwerken van 
deskundigen; financiering van 
waarnemingsposten op Europees niveau.

d) ondersteuning van de voornaamste 
actoren, zoals ondersteuning van de 
lidstaten bij de uitvoering van het recht en 
het beleid van de Unie; ondersteuning van 
de belangrijkste Europese netwerken voor 
zover hun activiteiten verband houden met 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het programma; ondersteuning van 
niet-gouvernementele organisaties die 
activiteiten uitvoeren op de gebieden die
onder het programma vallen;
netwerkvorming tussen gespecialiseerde 
instanties en organisaties, nationale, 
regionale en plaatselijke autoriteiten op 
Europees niveau; financiering van 
netwerken van deskundigen; financiering 
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van waarnemingsposten op Europees
niveau.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De verschillende concrete 
doelstellingen van het programma 
ontvangen een evenwichtige jaarlijkse 
krediettoewijzing. Een indicatieve 
specificatie van de financiële toewijzingen 
zal voor elke doelstelling beschikbaar zijn.

Or. en


