
Burgers meer zeggenschap geven en hun rechten beschermen

Het EU-burgerschap is een belangrijke verwezenlijking binnen het Europese project. Het komt niet in de plaats van het nationale 
burgerschap; een burger van een van de 27 lidstaten is tevens een Europese burger. Als EU-burger kunt u bijvoorbeeld aanspraak 
maken op vrij verkeer binnen de EU en beschikt u over politieke en democratische rechten, zoals het recht op deelneming aan de 
verkiezingen voor het Europees Parlement.

Verslag over het EU-burgerschap 2020
De Commissie brengt om de drie jaar verslag uit over de manier waarop de EU-burgers hun rechten kunnen laten gelden in 
hun dagelijks leven, tijdens hun werk, wanneer ze reizen, tijdens hun studies of bij de deelneming aan het democratisch proces 
in de EU. Het Verslag over het EU-burgerschap 2020 laat er geen twijfel over bestaan: de EU-burgers maken vaker gebruik 
van hun rechten, getuige de hogere opkomst bij de verkiezingen. Tegelijkertijd zijn er nieuwe uitdagingen gerezen, niet in het 
minst in het licht van de COVID-19-pandemie. Een eerste aanzet om bewuster gebruik te maken van uw rechten is het besef 
van uw status als EU-burger.

15 december 2020

De democratische 
participatie versterken, de 

burgers mondiger maken en 
de integratie van burgers in 

de EU bevorderen 

Het vrije verkeer 
vergemakkelijken en 
het dagelijks leven 

vereenvoudigen

Het EU-burgerschap 
beschermen en bevorderen 

EU-burgers in Europa en 
daarbuiten beschermen, 

ook in crisistijden en 
noodsituaties

EU-acties om uw EU-burgerrechten veilig te stellen

Afbeelding 1 - Mate van vertrouwdheid met de term ‘EU-burger’ (% - EU)

Meer dan 90 % van de 
respondenten op de Eurobarometer-
enquête geven aan vertrouwd te 
zijn met de term ‘EU-burger’.
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Afbeelding 2 – Kiesopkomst voor de Europese Parlementsverkiezingen (2004 – 2019)
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Het vrije verkeer, dat elke EU-burger het recht 
geeft om in om het even welke lidstaat te 
wonen, te werken of te studeren, is het recht 
dat EU-burgers het meest koesteren.

Afbeelding 3 – Vrij verkeer van EU-burgers binnen de EU is gunstig voor 
de globale economie van (ONS LAND) (% - EU)

Democratieën kunnen niet los wor-
den gezien van de participatie van 
hun burgers. De Europeanen maken 
steeds veelvuldiger gebruik van hun 
stemrecht, zoals blijkt uit de verkie-
zingen van 2019 voor het Europees 
Parlement.

Bron: Europees Parlement in samenwerking met Kantar

2004 45,47%

2009 42,97%

2014 42,61%

2019 50,66%

In haar ambitie om nog sterker in te zetten op democratische participatie en integratie, zal de 
Commissie ...

In haar ambitie om vrij verkeer te vergemakkelijken en het dagelijks leven te vereenvoudigen, 
zal de Commissie ...

   De EU-regelgeving inzake het stemrecht van mobiele EU-burgers in de gemeenteraads- en Europese 
verkiezingen bijwerken.

  Nauwer samenwerken met het Europees Samenwerkingsnetwerk voor verkiezingen.

  Projecten ondersteunen voor onafhankelijke verkiezingswaarnemers.

   Projecten ondersteunen rond overlegdemocratie en burgerparticipatie en het EU-wetgevingsproces 
moderniseren.

  De integratie van EU-burgers in de EU-samenleving ondersteunen.

   Burgers bewustmaken van de sterke band tussen culturele activiteiten, verdraagzaamheid en 
democratische participatie.

   De EU-richtsnoeren inzake vrij verkeer bijwerken, rekening houdend met de gezondheidsmaatregelen 
en de diversiteit van de gezinnen (‘regenbooggezinnen’).

   De inclusie van grensoverschrijdende oplossingen voor elektronische overheid en elektronisch zaken-
doen in de nieuw uitgereikte identiteitskaarten bevorderen.

   De rechten beschermen van EU-burgers die in het VK verblijven, overeenkomstig het terugtrekkings-
akkoord.

   De ontwikkeling ondersteunen van routeplanners waarbij verschillende vervoerswijzen worden gebruikt.
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De EU-burgers beschermen in crisistijden

   Verder bouwen aan een sterke Europese Gezondheidsunie en samen met de lidstaten de 
EU-vaccinstrategie ten uitvoer leggen.

   De EU-regels inzake de consulaire bescherming herzien om ervoor te zorgen dat de EU en haar 
lidstaten Europese burgers in tijden van crisis beter kunnen beschermen.

Tussen februari en mei 2020 zijn de lidstaten 
er samen met de Europese commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden in 
geslaagd om meer dan 600.000 Europese 
burgers te repatriëren die niet naar huis 
konden door de wereldwijde reisbeperkingen.

De COVID-19-pandemie heeft ieder van ons, weliswaar op 
verschillende wijze, getroffen. De pandemie bracht tevens 
de bestaande ongelijkheden in onze maatschappij aan het 
licht. Europa heeft op meerdere niveaus gereageerd, en de 
nationale overheden, het bedrijfsleven en het maatschap-
pelijk middenveld werden bij deze respons betrokken.

EU-burgerschap beschermen en bevorderen

In de afgelopen 30 jaar bouwden de ruim 
10 miljoen deelnemers aan het Erasmus+-
programma en zijn voorgangers aan 
verbondenheid en gedeelde identiteit in de 
hele EU.

Het EU-burgerschap is een symbool van onze gedeelde 
Europese identiteit, gebaseerd op gelijkheid, non-discrimi-
natie en integratie. De bescherming en bevordering van de 
waarden en integriteit van EU-burgerschap staan hierin 
centraal.

   Regelingen voor ‘gouden paspoorten’ voor het EU-burgerschap verder opvolgen en ingrijpen 
waar nodig.

   Nieuwe maatregelen voorstellen inzake gelijkheid en non-discriminatie.

   Het gevoel van een Europese identiteit onder jongeren aanmoedigen via het ERASMUS+-pro-
gramma, het Europees Solidariteitskorps en de Jean Monnet-acties.

   De impact van de beperkende maatregelen vanwege de COVID-19-crisis op de voet volgen, op 
het vlak van EU-burgerschapsrechten en het eerlijk democratisch debat.

In haar ambitie om EU-burgerschap te beschermen en te bevorderen, zal de Commissie ...

In haar ambitie om EU-burgers te beschermen in crisistijden, zal de Commissie ...
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