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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over het recht op vrij verkeer van de beroepsbevolking in Europa1

1. De Unie is gegrondvest op de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en op de rechtsstaat. Daarom moet de EU 
alle nodige maatregelen treffen om discriminatie in al haar vormen te bestrijden, ook met 
betrekking tot werkgelegenheid en de arbeidsmarkt.

2. Het beginsel van gelijke behandeling in arbeid en opleiding, ongeacht geslacht, godsdienst 
of levensovertuiging, handicap, etnische afkomst en leeftijd, is op EU-niveau 
gewaarborgd door de werkgelegenheidsrichtlijn, de richtlijn inzake gelijke behandeling 
ongeacht ras of etnische afstamming, en talrijke wetgeving met betrekking tot gender, 
maar in sommige lidstaten worden de betreffende richtlijnen op verschillende wijzen 
opgevat en uitgevoerd.

3. Dit heeft te maken met het feit dat nationaliteit, geslacht en leeftijd in vele lidstaten niet 
uitdrukkelijk in de nationale wetgeving opgenomen zijn als verboden 
discriminatiegronden.

4. Daarom achten we het noodzakelijk dat de Commissie scherper toeziet op de omzetting 
van bovengenoemde bepalingen, door alle EU-lidstaten en EER-partners, aangezien dit 
zowel op economisch als op sociaal vlak positieve gevolgen zal hebben.

5. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


