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Amendement 1
Monica Frassoni

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het ontwerp van het 
tussentijdse verslag van het vergelijkend 
onderzoek “inzake de toepassing van 
Richtlijn 2004/38/EG betreffende het 
recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden” 
in acht moet worden genomen waarom de 
Commissie juridische zaken heeft 
verzocht en dat door de Actie Service 
Europese Staatsburgers (ECAS) is 
uitgevoerd, 

Or. en

Amendement 2
Katalin Lévai

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat geen enkele lidstaat 
Richtlijn 2004/38/EG daadwerkelijk en 
correct in haar geheel heeft omgezet, en 
dat geen van de lidstaten ook maar één 
artikel van de richtlijn daadwerkelijk en 
correct heeft omgezet. Met betrekking tot 
het recht van verblijf stellen sommige 
lidstaten eisen (werkvergunning, 
behoorlijke huisvesting) die in strijd zijn 
met het Gemeenschapsrecht en waardoor 
kunstmatige barrières worden 
opgeworpen; merkt op dat dergelijke 
beperkingen ernstige schade kunnen 
toebrengen aan de Europese arbeidsmarkt 
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en economie, vooral in het licht van de 
huidige economische crisis;

Or. en

Amendement 3
Georgios Papastamkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt met teleurstelling op dat 
alleen in Cyprus, Griekenland, Finland, 
Luxemburg, Malta, Portugal en Spanje de 
omzetting van de richtlijn bevredigend is;

Or. en

Amendement 4
Georgios Papastamkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat het uitblijven van de 
correcte toepassing van de richtlijn door 
de lidstaten vraagt om de overweging de 
meest problematische bepalingen te 
amenderen, namelijk het recht van 
inreizen en verblijf van familieleden uit 
derde landen en het vereiste dat EU-
burgers naast de aanvraag voor een 
verblijfsvergunning extra documenten 
moeten overleggen waarin de richtlijn niet 
voorziet;

Or. en
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Amendement 5
Francesco Enrico Speroni

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt de belangrijke negatieve effecten 
op de rechten van de burgers van 
administratieve praktijken die niet 
overeenstemmen met het 
Gemeenschapsrecht; vestigt bijvoorbeeld 
de aandacht op de wildgroei aan 
verschillende ID-kaarten en 
verblijfsvergunningen in de lidstaten, die 
de uitoefening door de EU-burgers van hun 
recht op vrij verkeer verwarrend en lastig 
heeft gemaakt; wijst erop dat in Spanje 
EU-burgers behalve een 
registratiecertificaat ook een 
identiteitsnummer voor vreemdelingen 
krijgen, dat zij nodig hebben om te 
kunnen werken of zich te laten registreren 
voor het Spaanse socialezekerheidsstelsel; 
dat Frankrijk ook een onduidelijke 
vrijwillige verblijfsvergunning heeft 
gehandhaafd naast het 
registratiecertificaat dat wordt afgegeven 
aan burgers van de Unie, en dat in 
lidstaten zoals de Tsjechische republiek, 
Zweden en België, de overheidsinstanties 
aanvullende documenten vragen voor de 
afgifte van verblijfsvergunningen of 
voorwaarden opleggen die niet genoemd 
worden in de richtlijn;

3. merkt de belangrijke negatieve effecten 
op de rechten van de burgers van 
administratieve praktijken die niet 
overeenstemmen met het 
Gemeenschapsrecht; vestigt bijvoorbeeld 
de aandacht op de wildgroei aan 
verschillende ID-kaarten en 
verblijfsvergunningen in de lidstaten, die 
de uitoefening door de EU-burgers van hun 
recht op vrij verkeer verwarrend en lastig 
heeft gemaakt;

Or. en

Amendement 6
Francesco Enrico Speroni

Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat, gezien het feit dat 
er specifieke eisen gelden voor een verblijf 
van langer dan drie maanden en dat de 
communautaire regels niet voorzien in het 
vervullen van enige verplichting wanneer 
burgers van de Unie een lidstaat 
binnenkomen, het wenselijk kan zijn een 
systeem op te zetten dat het mogelijk 
maakt de werkelijke begindatum van het 
verblijf van de burger van de Unie in de 
betreffende lidstaat te controleren;

Or. it

Amendement 7
Francesco Enrico Speroni

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de omzetting van het 
principe ‘voldoende middelen’ in de 
lidstaten aanleiding geeft tot verwarring 
onder de EU-burgers daar dit begrip vaak 
onduidelijk gedefinieerd is in de nationale 
wetgeving op alle niveaus; wijst erop dat 
dit zeer zorgwekkend is, bijvoorbeeld met 
betrekking tot Italië, dat van EU-burgers 
verlangt dat zij bewijs aandragen voor de 
authenticiteit van hun voldoende 
middelen;

4. merkt op dat de omzetting van het 
principe ‘voldoende middelen’ in de 
lidstaten aanleiding geeft tot verwarring 
onder de EU-burgers daar dit begrip vaak
onduidelijk gedefinieerd is in de nationale 
wetgeving op alle niveaus; 

Or. en

Amendement 8
Katalin Lévai

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is bezorgd dat slechts dertien 
lidstaten geregistreerde partners als 
familieleden beschouwen en aldus paren 
van hetzelfde geslacht hun primaire en 
individuele rechten van vrij verkeer en 
verblijf waarborgen; roept de Commissie 
op de beperkingen van het recht van 
inreizen en verblijf in de andere lidstaten 
nauwlettend te volgen om discriminatie op 
grond van seksuele geaardheid te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 9
Francesco Enrico Speroni

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de wettelijke en 
administratieve belemmeringen voor 
familieleden uit derde landen uiterst 
problematisch zijn; wijst erop dat de Britse 
wetgeving in strijd met de richtlijn een 
familielid uit een derde land met een 
verblijfsvergunning van een ander land 
verhindert zonder een visum het land in te 
komen, en dat de administratieve 
praktijken in het Verenigd Koninkrijk de 
uitoefening van het recht op vrij verkeer 
ernstig belemmeren door de langdurige 
wachttijden en de uitgebreide 
bewijsstukken die gelden voor de 
verwerking van aanvragen voor 
verblijfsvergunningen voor familieleden 
uit derde landen; vestigt de aandacht op 
het feit dat ingezetenen van derde landen 
in Estland met problemen worden 
geconfronteerd als zij proberen het land 
in te komen met een verblijfsvergunning 

6. merkt op dat de wettelijke en 
administratieve belemmeringen voor 
familieleden uit derde landen uiterst 
problematisch zijn; 
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die is afgegeven door een andere lidstaat, 
en dat familieleden uit derde landen die 
een visum aanvragen visumkosten moeten 
betalen; wijst erop dat een burger uit een 
derde land die gezinshereniging 
aanvraagt de rechtmatige herkomst van 
zijn/haar economische middelen moet 
aantonen en dat deze niet lager mogen 
zijn dat de jaarlijkse sociale uitkering;

Or. en

Amendement 10
Francesco Enrico Speroni

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert eraan dat uitzonderingen om 
redenen van de openbare orde niet mogen 
worden gebruikt om economische 
doeleinden te dienen of algemene 
preventieve doelstellingen na te streven; 
wijst op het ontbreken in de wetgeving van 
Estland en Hongarije van een duidelijke 
vermelding dat een uitzettingsbevel niet 
vanwege economische doeleinden mag 
worden opgelegd, en op het ontbreken in 
de wetgeving van Hongarije en Roemenië 
van de vermelding dat vroegere 
strafrechtelijke veroordelingen en 
algemene preventieve doeleinden zijn 
uitgesloten.

7. herinnert eraan dat uitzonderingen om 
redenen van de openbare orde niet mogen 
worden gebruikt om economische 
doeleinden te dienen of algemene 
preventieve doelstellingen na te streven.

Or. en
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