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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het Verslag over het EU-burgerschap 2013. EU-burgers: uw rechten, uw 
toekomst

(2013/2186(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Mededeling van de Commissie van 27 oktober 2010 getiteld ‘Verslag over het 
EU-burgerschap 2013: uw rechten, uw toekomst' COM(2013)0269,

– gezien zijn resolutie van 29 maart 2012 betreffende het Verslag over het EU-burgerschap 
2010: Het wegnemen van de belemmeringen voor de rechten van EU-burgers1,

– gezien de twee hoorzittingen die de Commissie verzoekschriften in 2013 georganiseerd 
heeft, met name ‘'Optimaal gebruik van het burgerschap van de EU' van 19 februari 2013 
en ‘'De impact van de crisis op de Europese burgers en de versterking van de 
democratische betrokkenheid bij het bestuur van de Unie’ van 24 september 2013,

– gezien zijn eerdere resoluties over de beraadslagingen van de Commissie 
verzoekschriften,

– gezien het petitierecht, verankerd in artikel 227 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie,

– gezien het tweede deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
getiteld 'Non-discriminatie en burgerschap van de Unie' en Titel V van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie,

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

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie verzoekschriften en het advies van de Commissie 
cultuur en onderwijs (A7-0000/2013),

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

B. overwegende dat het recht om een verzoekschrift te richten tot het Europees Parlement 
een van de pijlers is van het Europees burgerschap waardoor een verbinding ontstaat 
tussen de burgers en de Europese instellingen en de EU een betekenisvol concept wordt;

C. overwegende dat alle lidstaten zich ertoe verbonden hebben om de gezamenlijk 
overeengekomen regels op het gebied van vrij verkeer, non-discriminatie en de 
gemeenschappelijke waarden van de Europese Unie na te leven, in het bijzonder eerbied 
voor de grondrechten, met inbegrip van de rechten van minderheden; 

                                               
1 PB C 257 E van 6.9.2013, blz. 74.
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D. overwegende dat we verzoekschriften hebben ontvangen over het probleem van het 
verkrijgen en verliezen van het burgerschap van de lidstaten, in het bijzonder ten aanzien 
van de gevolgen ervan voor het Europees burgerschap; overwegende dat veel indieners de 
wens hebben uitgedrukt dat de in Europa geldende burgerschapswetten meer 
gecoördineerd zouden worden;

E. overwegende dat we verschillende klachten hebben ontvangen over de uitoefening van het 
stemrecht bij Europese en gemeenteraadsverkiezingen en eveneens over de ontneming van 
het stemrecht bij de nationale verkiezingen van personen die een periode in het buitenland 
hadden verbleven;

F. overwegende dat het vertrouwen van het publiek in de Europese Unie een historisch 
dieptepunt heeft bereikt; overwegende dat de verkiezingen van 2014 de eerste zijn sinds 
de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, waarin de bevoegdheden van het 
Europees Parlement aanzienlijk zijn uitgebreid; overwegende dat de Europese 
verkiezingen erop gericht moeten zijn het vertrouwen van het publiek in het politieke 
systeem te versterken en een Europese openbare ruimte te creëren;

G. overwegende dat de burgers in de EU rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in het Europees 
Parlement en het democratische recht hebben om kandidaat te zijn en hun stem uit te 
brengen bij de Europese verkiezingen, ook al wonen zij in een andere lidstaat dan hun 
eigen lidstaat;

1. is ingenomen met de Mededeling van de Commissie (COM(2013)603) waarin ze nieuwe 
maatregelen aankondigt op zes domeinen die gericht zijn op een versterking van de 
rechten van de burgers;

2. benadrukt dat burgers weloverwogen beslissingen moeten kunnen nemen over de 
uitoefening van hun in het Verdrag vastgestelde rechten en dat ze daarvoor dan ook alle 
nodige informatie moeten ontvangen, waarbij de nadruk niet alleen mag liggen op 
abstracte rechten, maar ook op praktische informatie over economische, bestuurlijke, 
wettelijke en culturele aangelegenheden; roept nationale, regionale en lokale overheden 
op om een beter begrip van het burgerschap van de EU te bevorderen en de praktische 
voordelen ervan voor particulieren toe te lichten;

3. erkent dat de lidstaten een essentiële rol spelen in het correct uitvoeren van Europese 
wetgeving; is ervan overtuigd dat een versterkte samenwerking met lokale en nationale 
overheden een doeltreffende manier kan zijn om problemen informeel op te lossen;

4. verwacht dat het nieuwe webportaal voor verzoekschriften, dat begin 2014 beschikbaar 
zal zijn, een aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk instrument zal zijn om verzoekschriften 
in te dienen; roept de Commissie en de andere instellingen op om de procedure voor het 
richten van een verzoekschrift op gepaste wijze onder de aandacht te brengen op hun 
websites; 

5. verheugt zich erover dat tegen november 2013 drie zeer verschillende Europese 
burgerschapsinitiatieven (EBI's) de vereiste drempel hadden bereikt; kijkt ernaar uit om 
met de organisatoren van deze succesvolle EBI's hoorzittingen te organiseren; 
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6. roept de Commissie op om geregeld toezicht te houden op de manier waarop de lidstaten 
bestuurlijke procedures met betrekking tot binnenkomst en verblijf afhandelen;

7. erkent dat, in overeenstemming met de vaste rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie1, de voorwaarden voor het verkrijgen en het verliezen van het burgerschap van de 
lidstaten exclusief geregeld wordt door het nationale recht van de afzonderlijke lidstaten; 
roept echter op tot meer coördinatie en een meer gestructureerde uitwisseling van goede 
praktijken tussen de lidstaten met betrekking tot hun burgerschapswetten;

8. roept de lidstaten die hun eigen burgers rechten ontnemen als zij ervoor kiezen om voor 
een langere tijd in een andere lidstaat te wonen, op een einde te maken aan deze praktijk 
en hun wetgeving dienovereenkomstig aan te passen teneinde te voorzien in volledige 
burgerschapsrechten; beveelt de lidstaten aan om het nodige te doen om burgers die in 
een andere lidstaat dan hun eigen lidstaat hun stem willen uitbrengen of als kandidaat 
wensen op te komen daadwerkelijk bij te staan; 

9. roept de lidstaten op om transparante overheidscampagnes te organiseren en het probleem 
van de dalende opkomst bij de verkiezingen daadwerkelijk aan te pakken; roept alle 
instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de Europese Unie op om de 
transparantie te blijven verbeteren en documenten gemakkelijk en op een 
gebruiksvriendelijke manier toegankelijk te maken omdat dit burgers in staat stelt nauwer 
deel te nemen aan het besluitvormingsproces;

10. zegt ernstig bezorgd te zijn om een aantal verzoekschriften over de kwetsbare situatie van 
bepaalde inwoners, die door hun status niet ten volle aanspraak kunnen maken op hun 
recht op vrij verkeer of hun recht om te stemmen bij lokale verkiezingen; roept de 
Europese Commissie en de betrokken lidstaten op om in die gevallen de regularisering 
van de status te vergemakkelijken; 

11. vestigt de aandacht op de klachten van bepaalde indieners, het merendeel geëxpatrieerde 
EU-burgers, die zeggen problemen te hebben gehad met de verwerving, overdracht en 
eigendom van onroerend goed in verschillende landen; 

12. erkent de problemen van personen met een handicap die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen en doet een oproep om voor personen met een handicap een identiteitskaart in 
te voeren die in heel Europa geldig zou zijn;

13. roept de lidstaten op om maatregelen in te voeren om hun werkzaamheden te coördineren 
en samen te werken teneinde de problemen van dubbele voertuigregistratiebelasting, 
belastingdiscriminatie en dubbele belasting in een grensoverschrijdende context 
doeltreffend aan te pakken; is van mening dat de bestaande bilaterale 
belastingovereenkomsten of eenzijdige maatregelen van deze of gene lidstaat 
ontoereikend zijn om de problemen van de dubbele belasting aan te pakken en dat er 
behoefte is aan een gecoördineerd optreden op EU-niveau;

14. roept de Commissie op om de voordelen en uitdagingen van het Europees Jaar van de 
burger 2013 grondig te evalueren;

                                               
1 Meest recentelijk in zijn arrest van 2 maart 2010, zaak C-135/08, Rottmann.
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15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
Europese ombudsman en de regeringen en parlementen van de lidstaten.


