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PR_COD_1recastingam

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (herschikking)
(COM(2022)0650 – C9-0162/2022 – 2022/0134(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2022)0650),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 79, lid 2, punten a) en b), van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0162/2022),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1,

– gezien de artikelen 110 en 59 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2022),

A. overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de 
juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere 
inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden 
vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de 
eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter 
een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de 
aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Tijdens de buitengewone 
bijeenkomst in Tampere van 15 en 16 
oktober 1999 heeft de Europese Raad 
verklaard dat de juridische status van 
onderdanen van derde landen meer in 
overeenstemming moet worden gebracht 
met die van de onderdanen van de 
lidstaten, en dat iemand die gedurende 
een nader te bepalen periode legaal in een 
lidstaat heeft verbleven en een vergunning 
tot langdurig verblijf heeft, in deze lidstaat 
een aantal uniforme rechten zou moeten 
verkrijgen die zo dicht mogelijk bij de 
rechten van EU-burgers liggen.

Or. en

Motivering

De rapporteur neemt tekst weer op die door de Commissie in dit voorstel is geschrapt. De 
doorgehaalde tekst valt onder de herschikkingsprocedure.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor de volledige integratie van 
personen die internationale bescherming 
genieten in een lidstaat is het van belang 
dat zij in de lidstaat van verblijf na verloop 
van tijd uitzicht hebben op het verkrijgen 
van de status van langdurig ingezetene van 
de EU in de lidstaat. Personen die 
internationale bescherming genieten 
moeten derhalve de status van langdurig 
ingezetene van de EU kunnen verwerven in 
de lidstaat die hun internationale 
bescherming heeft verleend, onder dezelfde 

(5) Voor de volledige integratie van 
personen die internationale, tijdelijke en 
andere vormen van bescherming genieten 
in een lidstaat is het van belang dat zij in 
de lidstaat van verblijf na verloop van tijd 
uitzicht hebben op het verkrijgen van de 
status van langdurig ingezetene van de EU 
in de lidstaat. Personen die internationale, 
tijdelijke en andere vormen van 
bescherming genieten moeten derhalve de 
status van langdurig ingezetene van de EU 
kunnen verwerven in de lidstaat die hun 
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voorwaarden als andere onderdanen van 
derde landen.

deze bescherming heeft verleend, onder 
dezelfde voorwaarden als andere 
onderdanen van derde landen.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met artikel 3.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Onderdanen van derde landen die 
overeenkomstig het Unierecht rechten 
inzake vrij verkeer genieten, moeten 
toegang krijgen tot de status van langdurig 
ingezetene van de EU volgens dezelfde 
regels als alle andere onderdanen van derde 
landen die onder de werkingssfeer van 
deze richtlijn vallen. De rechten die deze 
onderdanen van derde landen verwerven 
als houders van de status van langdurig 
ingezetene van de EU moeten de rechten 
onverlet laten die zij kunnen genieten uit 
hoofde van Richtlijn 2004/38/EG33. Alle 
bepalingen in deze richtlijn betreffende de 
personen die het recht van vrij verkeer 
genieten, moeten ook gelden voor 
onderdanen van derde landen die op grond 
van overeenkomsten tussen de Unie en de 
lidstaten enerzijds en derde landen 
anderzijds dan wel tussen de Unie en derde 
landen rechten inzake vrij verkeer genieten 
die gelijkwaardig zijn aan die welke 
burgers van de Unie genieten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)      

_________________   
33 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten 
voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden, tot wijziging van 
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Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot 
intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 
68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 
90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158 van 
30.4.2004, blz. 77).

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Teneinde de integratie en sociale 
inclusie van onderdanen van derde 
landen, met name uit lagelonensectoren, 
te bevorderen, moeten seizoenwerkers en 
au pairs uitzicht hebben op het verkrijgen 
van de status van langdurig ingezetene 
van de EU, mits die onderdanen van 
derde landen voldoen aan de voorwaarden 
voor het toekennen van de status.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en in overeenstemming met artikel 3 van 
de richtlijn.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het belangrijkste criterium voor de 
verwerving van de status van langdurig 
ingezetene van de EU is de duur van het 

(7) Het belangrijkste criterium voor de 
verwerving van de status van langdurig 
ingezetene van de EU is de duur van het 
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verblijf op het grondgebied van een 
lidstaat. Het moet gaan om een langdurig 
en ononderbroken verblijf, waaruit blijkt 
dat de betrokkene sterke banden met het 
land heeft gekregen. Daarbij moet een 
zekere flexibiliteit mogelijk zijn om 
rekening te houden met omstandigheden 
die ertoe kunnen leiden dat de betrokkene 
het grondgebied van de lidstaat tijdelijk 
verlaat.

verblijf in de Unie. Het moet gaan om een 
langdurig en ononderbroken verblijf, 
waaruit blijkt dat de betrokkene sterke 
banden met het land heeft gekregen. 
Daarbij moet een zekere flexibiliteit 
mogelijk zijn om rekening te houden met 
omstandigheden die ertoe kunnen leiden 
dat de betrokkene het grondgebied van de 
lidstaat tijdelijk verlaat.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de doelstelling om 
de mobiliteit binnen de EU te bevorderen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Ter voorkoming van het risico van 
misbruik bij het verkrijgen van de status 
van langdurig ingezetene van de EU, 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de 
naleving van het vereiste van legaal en 
ononderbroken verblijf naar behoren 
wordt gecontroleerd voor alle categorieën 
onderdanen van derde landen. Dit risico 
is met name relevant voor de onderdanen 
van derde landen die in het bezit zijn van 
een verblijfsvergunning die is verleend op 
basis van enigerlei investering in een 
lidstaat, aangezien de afgifte van deze 
verblijfsvergunningen niet altijd 
afhankelijk is van het vereiste van een 
ononderbroken fysieke aanwezigheid in 
de lidstaat of slechts afhankelijk is van het 
vereiste dat de investeerder gedurende een 
beperkte periode in de lidstaat aanwezig 
is. Ter voorkoming van dit risico moeten 
de lidstaten de controles inzake het 
vereiste van legaal en ononderbroken 
verblijf verscherpen, met name met 

(8) Ter voorkoming van het risico van 
misbruik bij het verkrijgen van de status 
van langdurig ingezetene van de EU, mag 
deze richtlijn niet van toepassing zijn op 
onderdanen van derde landen die in het 
bezit zijn van een verblijfsvergunning die 
is verleend op basis van enigerlei 
investering in een lidstaat, zoals 
kapitaaloverdrachten, de aankoop of huur 
van onroerend goed, investeringen in 
overheidsobligaties, investeringen in 
vennootschappen, een schenking of donatie 
ten gunste van een activiteit die bijdraagt 
aan het algemeen belang of bijdragen aan 
de staatsbegroting. Dit is met name 
relevant, aangezien de afgifte van deze 
verblijfsvergunningen niet altijd 
afhankelijk is van het vereiste van fysieke 
aanwezigheid in die lidstaat of slechts 
afhankelijk is van het vereiste dat de 
investeerder gedurende een beperkte 
periode in de lidstaat aanwezig is. 
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betrekking tot aanvragen voor de status 
van langdurig ingezetene van de EU die 
door in een lidstaat verblijvende 
onderdanen van derde landen worden 
ingediend in ruil voor enigerlei 
investering, zoals kapitaaloverdrachten, de 
aankoop of huur van onroerend goed, 
investeringen in overheidsobligaties, 
investeringen in vennootschappen, een 
schenking of donatie ten gunste van een 
activiteit die bijdraagt aan het algemeen 
belang of bijdragen aan de staatsbegroting.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De verblijfsperiode die vereist is 
voor het verkrijgen van de status van 
langdurig ingezetene van de EU moet 
worden doorgebracht in dezelfde lidstaat 
als die waar de aanvraag is ingediend. Om 
de mobiliteit van onderdanen van derde 
landen binnen de EU te bevorderen, 
moeten de lidstaten onderdanen van derde 
landen echter toestaan perioden van 
verblijf in verschillende lidstaten te 
cumuleren. Teneinde de aantrekkelijkheid 
van verblijfsregelingen voor investeerders 
te beperken en rekening houdend met het 
feit dat niet alle lidstaten deze categorie 
verblijfsvergunningen hebben geregeld, 
mogen de lidstaten met het oog op de 
cumulatie van verblijfsperioden geen 
rekening houden met verblijfsperioden als 
houder van een verblijfsvergunning die is 
verleend op basis van enigerlei investering 
in een andere lidstaat.

(9) Teneinde onderdanen van derde 
landen vlotter toegang te geven tot de 
status van langdurig ingezetene van de 
EU, wordt de verblijfsperiode die vereist is 
voor het verkrijgen van de status van 
langdurig ingezetene van de EU verkort 
van vijf tot drie jaar, die moet worden 
doorgebracht in dezelfde lidstaat als die 
waar de aanvraag is ingediend. Een 
lidstaat moet een onderdaan van een 
derde land informeren over de voltooiing 
van het legale en ononderbroken verblijf 
en de mogelijkheid om de status van 
langdurig ingezetene van de EU aan te 
vragen. Om de mobiliteit van onderdanen 
van derde landen binnen de EU te 
bevorderen, moeten de lidstaten 
onderdanen van derde landen echter 
toestaan perioden van verblijf in 
verschillende lidstaten te cumuleren. 
Teneinde de aantrekkelijkheid van 
verblijfsregelingen voor investeerders te 
beperken en gelet op het feit dat niet alle 
lidstaten deze categorie 
verblijfsvergunningen hebben geregeld, 
mogen de lidstaten met het oog op de 
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cumulatie van verblijfsperioden geen 
rekening houden met verblijfsperioden als 
houder van een verblijfsvergunning die is 
verleend op basis van enigerlei investering 
in een andere lidstaat.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het moet voor de lidstaten 
mogelijk zijn de status van langdurig 
ingezetene van de EU te verlenen aan 
kwetsbare onderdanen van derde landen 
die vanwege hun individuele 
omstandigheden minder lang in de EU 
hebben verbleven dan de vereiste 
verblijfsduur. Dit zou met name nuttig 
zijn om een duurzame oplossing te bieden 
voor slachtoffers van mensenhandel.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met artikel 5.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Aangezien aanvragers gewoonlijk 
te maken krijgen met perioden van 
onderbreking, waarbij dit risico toeneemt 
tijdens de cumulatie van perioden van 
mobiliteit in de Unie, mogen de lidstaten 
perioden van onderbreking van minder 
dan twee maanden niet in aanmerking 
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nemen bij de berekening van de 
verblijfsduur. Dit zou het risico helpen 
verminderen dat een aantal onderdanen 
van derde landen, die aan alle 
voorwaarden voor het aanvragen van de 
status van langdurig ingezetene van de 
EU voldoen, worden uitgesloten van het 
aanvragen van de status.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met artikel 5.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Alle verblijfsperioden van een 
houder van een visum voor langdurig 
verblijf of een verblijfsvergunning 
afgegeven op grond van het Unierecht of 
het nationaal recht moeten worden 
meegeteld voor het verkrijgen van de status 
van langdurig ingezetene van de EU, met 
inbegrip van verblijfsperioden op grond 
van een status of in een hoedanigheid die is 
uitgesloten van de werkingssfeer van de 
richtlijn, zoals verblijf voor 
studiedoeleinden of beroepsopleiding, 
verblijf als begunstigde van nationale of 
tijdelijke bescherming, of verblijf dat 
aanvankelijk uitsluitend op tijdelijke 
gronden was gebaseerd. Wanneer de 
betrokken onderdaan van een derde land 
een verblijfstitel heeft verkregen op grond 
waarvan hem of haar de status van 
langdurig ingezetene van de EU kan 
worden verleend, moeten deze perioden 
volledig in aanmerking worden genomen 
bij de berekening van de periode die vereist 
is om de status van langdurig ingezetene 
van de EU te verkrijgen, mits het totale 
verblijf legaal en ononderbroken is 

(10) Alle verblijfsperioden van een 
houder van een visum of een 
verblijfsvergunning afgegeven op grond 
van het Unierecht of het nationaal recht 
moeten worden meegeteld voor het 
verkrijgen van de status van langdurig 
ingezetene van de EU, met inbegrip van 
verblijfsperioden op grond van een status 
of in een hoedanigheid die is uitgesloten 
van de werkingssfeer van de richtlijn, zoals 
verblijf voor studiedoeleinden of 
beroepsopleiding, of verblijf dat 
aanvankelijk uitsluitend op tijdelijke 
gronden was gebaseerd. Wanneer de 
betrokken onderdaan van een derde land 
een verblijfstitel heeft verkregen op grond 
waarvan hem of haar de status van 
langdurig ingezetene van de EU kan 
worden verleend, moeten deze perioden 
volledig in aanmerking worden genomen 
bij de berekening van de periode die vereist 
is om de status van langdurig ingezetene 
van de EU te verkrijgen, mits het totale 
verblijf legaal en ononderbroken is 
geweest.



PR\1267462NL.docx 13/90 PE738.503v02-00

NL

geweest.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Teneinde de integratie en 
sociale inclusie van personen die 
internationale, tijdelijke of andere vormen 
van nationale bescherming genieten, te 
bevorderen, moeten de lidstaten rekening 
houden met de gehele periode tussen de 
datum van indiening van de aanvraag 
voor internationale, tijdelijke of nationale 
bescherming en de datum van toekenning 
van de status van persoon die 
internationale, tijdelijke of nationale 
bescherming geniet.

Or. en

Motivering

Houdt verband met het akkoord dat in de trialoog over de erkenningsverordening is bereikt.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de status van langdurig 
ingezetene van de EU te verkrijgen, 
moeten onderdanen van derde landen 
aantonen dat zij over voldoende inkomsten 
en een ziektekostenverzekering 
beschikken, om te voorkomen dat zij ten 
laste komen van de lidstaat. De lidstaten 
kunnen een bepaald bedrag als 
referentiebedrag opgeven, maar zij kunnen 

(11) Om de status van langdurig 
ingezetene van de EU te verkrijgen, 
moeten onderdanen van derde landen 
aantonen dat zij over voldoende inkomsten 
en een ziektekostenverzekering 
beschikken, om te voorkomen dat zij ten 
laste komen van de lidstaat. De lidstaten 
kunnen een bepaald bedrag als 
referentiebedrag opgeven, maar zij kunnen 
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niet een minimuminkomen bepalen 
waaronder alle aanvragen voor de status 
van langdurig ingezetene van de EU 
worden afgewezen, zonder enige concrete 
beoordeling van de situatie van iedere 
aanvrager. Bij het beantwoorden van de 
vraag of er sprake is van vaste en 
regelmatige inkomsten, kunnen de lidstaten 
rekening houden met factoren zoals 
bijdragen aan het pensioenstelsel en het 
vervullen van de fiscale verplichtingen. 
Het begrip “inkomsten” mag niet alleen 
betrekking hebben op de “eigen 
inkomsten” van de aanvrager van de status 
van langdurig ingezetene van de EU, maar 
kan ook de inkomsten omvatten die door 
een derde ter beschikking zijn gesteld aan 
deze aanvrager, mits deze inkomsten, 
rekening houdend met de individuele 
situatie van de aanvrager, worden 
beschouwd als vast, regelmatig en 
toereikend.

niet een minimuminkomen bepalen 
waaronder alle aanvragen voor de status 
van langdurig ingezetene van de EU 
worden afgewezen, zonder enige concrete 
beoordeling van de situatie van iedere 
aanvrager. Bij het beantwoorden van de 
vraag of er sprake is van vaste en 
regelmatige inkomsten, kunnen de lidstaten 
rekening houden met factoren zoals 
bijdragen aan het pensioenstelsel en het 
vervullen van de fiscale verplichtingen. 
Het begrip “inkomsten” mag niet alleen 
betrekking hebben op de “eigen 
inkomsten” van de aanvrager van de status 
van langdurig ingezetene van de EU, maar 
kan ook de inkomsten omvatten die door 
een derde ter beschikking zijn gesteld aan 
deze aanvrager, mits deze inkomsten, 
rekening houdend met de individuele 
situatie van de aanvrager, worden 
beschouwd als vast, regelmatig en 
toereikend. Bij de beoordeling van vaste 
en regelmatige inkomsten moeten leemten 
tussen arbeidscontracten van minder dan 
twee maanden als irrelevant worden 
beschouwd. Voor de uniforme toepassing 
van vereisten inzake vaste en regelmatige 
inkomsten moeten de lidstaten bij de 
beoordeling van de inkomsten een 
maximumperiode van een jaar in 
aanmerking nemen. Dit zal de ruime 
beoordelingsvrijheid van de lidstaten bij 
de toepassing van het vereiste helpen 
aanpakken en er derhalve voor zorgen dat 
een grotere groep onderdanen van derde 
landen toegang krijgt tot de status van 
langdurig ingezetene van de EU. De 
lidstaten moeten rekening houden met de 
individuele omstandigheden van de 
betrokkene, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel als algemeen 
beginsel van het Unierecht. Wanneer de 
lidstaten nationale permanente 
verblijfsvergunningen afgeven met 
bepalingen inzake de beoordeling van 
vaste en regelmatige inkomsten, moeten 
de gunstigste bepalingen worden 
toegepast.



PR\1267462NL.docx 15/90 PE738.503v02-00

NL

Or. en

Motivering

Valt onder de herschikkingsprocedure.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Wanneer een onderdaan 
van een derde land onmiddellijk 
voorafgaand aan zijn of haar aanvraag 
meer dan tien jaar in de betrokken lidstaat 
heeft verbleven, hoeft die onderdaan van 
een derde land niet te voldoen aan de 
vereisten inzake inkomen en 
ziektekostenverzekering. Dit zou met 
name nuttig kunnen zijn om de toegang 
tot de status van langdurig ingezetene van 
de EU te vergemakkelijken voor 
kwetsbare groepen, waaronder mensen 
met een handicap, en voor 
gepensioneerden.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en duidelijkheid.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Wanneer een onderdaan 
van een derde land reeds in het bezit is 
van een nationale permanente 
verblijfsvergunning, moet de lidstaat waar 
deze vergunning is afgegeven alle 
vereisten voor het verkrijgen van een EU-
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verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen als voldaan beschouwen.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met artikel 14, dat 
onder de herschikkingsprocedure valt.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De lidstaten moeten kunnen eisen 
dat aanvragers van de status van langdurig 
ingezetene van de EU voldoen aan 
integratievoorwaarden, bijvoorbeeld door 
te verlangen dat zij slagen voor een 
inburgerings- of taalexamen. De wijze 
waarop uitvoering wordt gegeven aan 
deze verplichting, mag echter geen 
afbreuk doen aan de doelstelling om de 
integratie van onderdanen van derde 
landen te bevorderen, met name gelet op 
het kennisniveau dat vereist is om te 
slagen voor een inburgeringsexamen, de 
toegankelijkheid tot de cursussen en tot 
het ter voorbereiding op dat examen 
benodigde materiaal, de hoogte van de 
door onderdanen van derde landen voor 
dat examen verschuldigde 
inschrijvingskosten, of de inachtneming 
van bijzondere specifieke individuele 
omstandigheden, zoals leeftijd, 
analfabetisme of opleidingsniveau.

(12) Teneinde de sociale inclusie van 
onderdanen van derde landen te 
bevorderen, mogen de lidstaten niet eisen 
dat aanvragers van de status van langdurig 
ingezetene van de EU voldoen aan 
integratievoorwaarden.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang van de richtlijn.
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Bij de toekenning van de status van 
langdurig ingezetene van de EU moet 
een EU- verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen worden afgegeven 
waarmee de betrokkene gemakkelijk en 
onmiddellijk zijn of haar juridische status 
kan aantonen. Deze verblijfsvergunning 
moet tevens aan strenge technische eisen 
voldoen, met name wat de beveiliging 
tegen vervalsing en namaak betreft, om 
misbruik in de lidstaat die de status heeft 
toegekend of in de lidstaten waar het recht 
van verblijf wordt uitgeoefend, te 
voorkomen.

(16) Bij de toekenning van de status van 
langdurig ingezetene van de EU moet 
een EU- verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen worden afgegeven 
waarmee de betrokkene gemakkelijk en 
onmiddellijk zijn of haar juridische status 
kan aantonen. Deze verblijfsvergunning 
moet tevens aan strenge technische eisen 
voldoen, met name wat de beveiliging 
tegen vervalsing en namaak betreft, om 
misbruik in de lidstaat die de status heeft 
toegekend of in de lidstaten waar het recht 
van verblijf wordt uitgeoefend, te 
voorkomen. Er zij evenwel op gewezen dat 
vervalsing en namaak, met name van 
documenten, kunnen plaatsvinden buiten 
medeweten van een onderdaan van een 
derde land. Daarom moeten de lidstaten 
de gevallen afzonderlijk onderzoeken en 
beoordelen of de aanvrager kennis had 
van deze vervalsing en namaak.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang van de richtlijn en in overeenstemming 
met het evenredigheidsbeginsel.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Ter bevordering van de circulaire 
migratie van langdurig ingezetenen van de 
EU, en om hen met name in staat te stellen 
in hun land van herkomst te investeren en 
de in de Unie verworven kennis en 

(17) Om de circulaire migratie van 
langdurig ingezetenen van de EU te 
bevorderen en bij te dragen tot braingain, 
en om hen met name in staat te stellen in 
hun land van herkomst te investeren en de 
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vaardigheden te delen, en tijdelijk terug te 
keren naar hun land van herkomst in 
verband met persoonlijke en 
gezinsomstandigheden, moet worden 
toegestaan dat langdurig ingezetenen van 
de EU gedurende maximaal 24 
opeenvolgende maanden afwezig zijn van 
het grondgebied van de Unie zonder hun 
status van langdurig ingezetene van de EU 
te verliezen. In het geval van langere 
afwezigheden moeten de lidstaten een 
vereenvoudigde procedure invoeren voor 
het opnieuw verkrijgen van de status van 
langdurig ingezetene van de EU.

in de Unie verworven kennis en 
vaardigheden te delen, tijdelijk terug te 
keren naar hun land van herkomst in 
verband met persoonlijke en 
gezinsomstandigheden, en beroeps- of 
opleidingsmogelijkheden in andere derde 
landen na te streven, moet worden 
toegestaan dat langdurig ingezetenen van 
de EU gedurende maximaal 24 
opeenvolgende maanden afwezig zijn van 
het grondgebied van de Unie zonder hun 
status van langdurig ingezetene van de EU 
te verliezen. In het geval van langere 
afwezigheden moeten de lidstaten een 
vereenvoudigde procedure invoeren voor 
het opnieuw verkrijgen van de status van 
langdurig ingezetene van de EU, door 
onderdanen van derde landen de 
mogelijkheid te bieden een aanvraag in te 
dienen voor het opnieuw verkrijgen van 
hun status van langdurig ingezetene van 
de EU na een jaar ononderbroken en 
legaal verblijf in de betrokken lidstaat. 
Wanneer de lidstaten nationale 
permanente verblijfsvergunningen 
afgeven overeenkomstig hun nationale 
wetgeving en voorzien in bepalingen 
inzake afwezigheidsperioden, moeten de 
gunstigste bepalingen worden toegepast.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Beroepskwalificaties die 
onderdanen van derde landen in een andere 
lidstaat hebben verworven, moeten op 
dezelfde manier worden erkend als die van 
burgers van de Unie. Met 
beroepskwalificaties die in een derde land 
zijn verworven, moet rekening worden 
gehouden overeenkomstig 
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 

(20) Beroepskwalificaties die 
onderdanen van derde landen in een andere 
lidstaat hebben verworven, moeten op 
dezelfde manier worden erkend als die van 
burgers van de Unie. Met 
beroepskwalificaties die in een derde land 
zijn verworven, moet rekening worden 
gehouden overeenkomstig 
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad35. Deze richtlijn mag 
geen afbreuk doen aan de in het nationaal 
recht neergelegde voorwaarden voor de 
uitoefening van gereglementeerde 
beroepen.

Parlement en de Raad35. Deze richtlijn mag 
geen afbreuk doen aan de in het nationaal 
recht neergelegde voorwaarden voor de 
uitoefening van gereglementeerde 
beroepen. Indien de kwalificaties van de 
onderdaan van een derde land reeds in 
een andere lidstaat werden erkend, moet 
de betrokken lidstaat deze kwalificaties in 
aanmerking nemen overeenkomstig 
Richtlijn 2005/36/EG.

_________________ _________________
35 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 september 
2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties (PB L 255 van 
30.9.2005, blz. 22).

35 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 september 
2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties (PB L 255 van 
30.9.2005, blz. 22).

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Langdurig ingezetenen van de EU 
moeten hogere bescherming tegen 
besluiten tot beëindiging van hun legaal 
verblijf genieten. De lidstaten moeten de 
mogelijkheid van beroep tegen dergelijke 
besluiten bieden.

(22) Langdurig ingezetenen van de EU 
moeten hogere bescherming tegen 
besluiten tot beëindiging van hun legaal 
verblijf genieten. De lidstaten moeten 
zorgen voor doeltreffende voorzieningen 
in rechte tegen dergelijke besluiten. In 
overeenstemming met het EVRM en de 
jurisprudentie van het HvJ-EU moeten de 
lidstaten rekening houden met de 
individuele omstandigheden van de 
betrokkene voordat de beslissing tot 
beëindiging van het legaal verblijf wordt 
genomen.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en codificeert het arrest van het Europees 
Hof voor de rechten van de mens.
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Indien refoulement van een 
persoon die internationale bescherming 
geniet buiten het grondgebied van de Unie 
is toegestaan uit hoofde van Richtlijn 
2011/95/EU, moeten de lidstaten verplicht 
worden ervoor te zorgen dat alle 
informatie van de relevante bronnen 
wordt verkregen, met inbegrip, waar 
nodig, van de lidstaat die internationale 
bescherming heeft verleend, en dat deze 
informatie terdege wordt geëvalueerd 
teneinde te waarborgen dat het besluit tot 
refoulement van die persoon strookt met 
artikel 4 en artikel 19, lid 2, van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping in overeenstemming met het akkoord dat in juni 2018 tijdens de trialoog over de 
erkenningsverordening is bereikt, waarbij de bepalingen inzake uitzonderingen op non-
refoulement zijn geschrapt (artikel 21, lid 2, van de erkenningsrichtlijn).

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Wanneer kinderen zich 
wegens individuele omstandigheden in 
een kwetsbare situatie bevinden omdat zij 
voor hun verblijf afhankelijk zijn van de 
gezinshereniger, moet hun aanvraag voor 
een zelfstandige verblijfsvergunning na 
een jaar worden toegestaan.
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Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en in overeenstemming met de belangen 
van het kind.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 ter) In het licht van bijzonder 
moeilijke omstandigheden en met het oog 
op de bescherming van gezinsleden 
moeten de lidstaten een zelfstandige EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen verstrekken aan gezinsleden 
van een langdurig ingezetene van de EU 
na een verblijf van twee jaar op het 
grondgebied van die lidstaat. Het 
gezinsleven en de menselijke waardigheid 
indachtig, en in bepaalde omstandigheden 
om bescherming tegen misbruik te bieden, 
moeten de lidstaten maatregelen nemen 
om gezinsleden wettelijk te beschermen en 
ervoor te zorgen dat zij het verblijfsrecht 
op persoonlijke basis kunnen behouden.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en in overeenstemming met de 
bescherming van het gezinsleven.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Harmonisatie van de voorwaarden 
voor de verwerving van de status van 

(28) Harmonisatie van de voorwaarden 
voor de verwerving van de status van 
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langdurig ingezetene van de EU bevordert 
het wederzijdse vertrouwen tussen de 
lidstaten. Deze richtlijn mag echter geen 
afbreuk doen aan het recht van de lidstaten 
om andere permanente of onbeperkte 
verblijfsvergunningen dan de EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen af te geven. Aan dergelijke 
nationale verblijfsvergunningen mag niet 
het recht van verblijf in een andere lidstaat 
zijn verbonden.

langdurig ingezetene van de EU bevordert 
het wederzijdse vertrouwen tussen de 
lidstaten. Deze richtlijn mag echter geen 
afbreuk doen aan het recht van de lidstaten 
om andere permanente of onbeperkte 
verblijfsvergunningen dan de EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen af te geven. Aan dergelijke 
nationale verblijfsvergunningen mag niet 
het recht van verblijf in een andere lidstaat 
zijn verbonden. Een langdurig ingezetene 
van de EU mag niet worden belet andere 
nationale of EU-verblijfsvergunningen te 
verkrijgen of te bezitten.

Or. en

Motivering

Deze bepaling valt onder de herschikkingsprocedure.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De lidstaten moeten een gelijk 
speelveld creëren tussen EU-
verblijfsvergunningen voor langdurig 
ingezetenen en nationale permanente of 
onbeperkte verblijfsvergunningen, wat 
betreft procedurele rechten, het recht op 
gelijke behandeling, procedures en toegang 
tot informatie. De lidstaten moeten er met 
name voor zorgen dat het niveau van de 
procedurele waarborgen en rechten voor 
langdurig ingezetenen van de EU en hun 
gezinsleden niet lager is dan het niveau 
van de procedurele waarborgen en 
rechten voor houders van nationale 
permanente of onbeperkte 
verblijfsvergunningen. De lidstaten 
moeten er ook voor zorgen dat aanvragers 
van een EU-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen voor de behandeling 
van hun aanvraag geen hogere leges 

(29) De lidstaten moeten een gelijk 
speelveld creëren tussen EU-
verblijfsvergunningen voor langdurig 
ingezetenen en nationale permanente of 
onbeperkte verblijfsvergunningen, wat 
betreft procedurele rechten, het recht op 
gelijke behandeling, procedures en toegang 
tot informatie. De lidstaten moeten er met 
name voor zorgen dat bij de afgifte van 
een nationale permanente of onbeperkte 
verblijfsvergunning gunstiger bepalingen 
inzake procedurele waarborgen en rechten 
gelden voor langdurig ingezetenen van de 
EU en hun gezinsleden. De lidstaten 
moeten er ook voor zorgen dat aanvragers 
van een EU-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen voor de behandeling 
van hun aanvraag geen hogere leges 
hoeven te betalen dan aanvragers van een 
nationale verblijfsvergunning. Tot slot 
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hoeven te betalen dan aanvragers van een 
nationale verblijfsvergunning. Tot slot 
moeten de lidstaten met betrekking tot de 
EU-verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen evenveel voorlichtings-, 
promotie- en advertentieactiviteiten 
verrichten als met betrekking tot de 
nationale permanente of onbeperkte 
verblijfsvergunningen, bijvoorbeeld wat 
betreft informatie op nationale websites 
over legale migratie, 
voorlichtingscampagnes en 
opleidingsprogramma’s voor de bevoegde 
migratieautoriteiten.

moeten de lidstaten met betrekking tot de 
EU-verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen evenveel voorlichtings-, 
promotie- en advertentieactiviteiten 
verrichten als met betrekking tot de 
nationale permanente of onbeperkte 
verblijfsvergunningen, bijvoorbeeld wat 
betreft informatie op nationale websites 
over legale migratie, 
voorlichtingscampagnes en 
opleidingsprogramma’s voor de bevoegde 
migratieautoriteiten. Wanneer een 
onderdaan van een derde land een 
nationale permanente verblijfsvergunning 
heeft en in dezelfde lidstaat een 
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetene van de EU aanvraagt, moet de 
betrokken lidstaat deze persoon 
automatisch een verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetene van de EU verlenen.

Or. en

Motivering

Houdt verband met artikel 14, dat onder de herschikkingsprocedure valt.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Het verblijf van langdurig 
ingezetenen van de EU in andere lidstaten 
moet worden gefaciliteerd. Het vaststellen 
van de voorwaarden waaronder 
onderdanen van derde landen die 
langdurig ingezetenen van de EU zijn , 
gebruik kunnen maken van het recht van 
verblijf in een andere lidstaat, draagt bij 
aan de totstandbrenging van de interne 
markt als ruimte waarin het vrije verkeer 
van personen is gewaarborgd. De arbeids- 
en geografische mobiliteit van onderdanen 
van derde landen die in een lidstaat al een 
langdurig ingezetene van de EU zijn, moet 

(30) Deze richtlijn heeft tot doel de 
mobiliteit van langdurig ingezetenen van 
de EU binnen de Unie te 
vergemakkelijken en de administratieve 
lasten in verband met mobiliteit te 
verminderen. Intussen moeten langdurig 
ingezetenen van de EU de mogelijkheid 
hebben andere verblijfsregelingen in 
andere lidstaten aan te vragen. De arbeids- 
en geografische mobiliteit van onderdanen 
van derde landen die in een lidstaat al een 
langdurig ingezetene van de EU zijn, moet 
worden beschouwd als een belangrijk 
instrument om de arbeidsmarkt in de hele 
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worden beschouwd als een belangrijk 
instrument om de arbeidsmarkt in de hele 
Unie efficiënter te maken, 
vaardigheidstekorten aan te vullen en 
regionale onevenwichtigheden te 
compenseren.

Unie efficiënter te maken, 
vaardigheidstekorten aan te vullen en 
regionale onevenwichtigheden te 
compenseren.

Or. en

Motivering

De hier aangebrachte wijzigingen vallen onder de herschikkingsprocedure en zijn 
noodzakelijk voor de interne samenhang.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Deze richtlijn beoogt de 
invoering van nieuwe bepalingen ter 
bevordering van de mobiliteit binnen de 
EU, teneinde de aantrekkelijkheid van de 
Unie te vergroten, internationale 
vaardigheden beter af te stemmen op de 
behoeften van de arbeidsmarkt van de 
Unie en bij te dragen tot aanpassingen 
van de arbeidsmarkt en de algemene 
economische groei. Mobiliteit binnen de 
EU is een van de kernonderdelen van deze 
richtlijn, daar zij een duidelijke 
meerwaarde biedt die niet op het niveau 
van de lidstaten kan worden bereikt.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de 
hoofddoelstelling van deze richtlijn om de mobiliteit binnen de EU voor onderdanen van 
derde landen te bevorderen.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 33 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 ter) Met het oog op 
vereenvoudigde mobiliteit binnen de EU 
wordt bij deze richtlijn een specifieke 
regeling voor mobiliteit binnen de EU 
ingesteld die het de houder van een door 
een lidstaat afgegeven geldige EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen mogelijk maakt in een of 
meer lidstaten binnen te komen, te 
verblijven en te werken, overeenkomstig 
de bepalingen betreffende kortetermijn- 
en langetermijnmobiliteit van deze 
richtlijn. Onder kortetermijnmobiliteit 
wordt voor de toepassing van deze 
richtlijn verstaan ieder verblijf in andere 
lidstaten dan de lidstaat die de EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen heeft afgegeven voor een 
periode van ten hoogste 90 dagen per 
lidstaat. Onder langetermijnmobiliteit 
wordt voor de toepassing van deze 
richtlijn verstaan ieder verblijf in andere 
lidstaten dan de lidstaat die de EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen heeft afgegeven.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de 
hoofddoelstelling van deze richtlijn om de mobiliteit binnen de EU voor onderdanen van 
derde landen te bevorderen.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 quater) Teneinde de mobiliteit 
binnen de EU te vergroten, moeten 
langdurig ingezetenen van de EU de 
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mogelijkheid hebben om in een andere 
lidstaat te verblijven op basis van een EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen of een nationale 
verblijfsvergunning. De langdurig 
ingezetene van de EU moet een 
verblijfsvergunning aanvragen binnen de 
eerste drie maanden na aankomst op het 
grondgebied van de tweede lidstaat, onder 
voorbehoud van het bepaalde in 
hoofdstuk III en mits aan de voorwaarde 
inzake de duur van het verblijf in de 
eerste lidstaat is voldaan. De nationale 
autoriteiten van de betrokken lidstaat 
moeten de langdurig ingezetene van de 
EU gemakkelijk te begrijpen informatie 
verstrekken over de verschillen in rechten 
en procedurele waarborgen naargelang 
het soort vergunning dat hij of zij 
aanvraagt.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de 
hoofddoelstelling van de herschikking om de mobiliteit binnen de EU voor onderdanen van 
derde landen te bevorderen.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Teneinde de mobiliteit binnen de 
EU van langdurig ingezetenen van de EU 
te faciliteren met het oog op de uitoefening 
van een economische activiteit als 
werknemer of als zelfstandige, mag er bij 
het onderzoek van de aanvraag voor 
verblijf in een tweede lidstaat geen 
arbeidsmarkttoets meer worden verricht.

(34) Teneinde de mobiliteit binnen de 
EU van langdurig ingezetenen van de EU 
te faciliteren met het oog op de uitoefening 
van een economische activiteit als 
werknemer of als zelfstandige, en om de 
onnodige administratieve lasten voor 
langdurig ingezetenen van de EU te 
verminderen, mag er bij het onderzoek van 
de aanvraag voor verblijf in een tweede 
lidstaat geen arbeidsmarkttoets meer 
worden verricht.
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Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de 
hoofddoelstelling van de herschikking om de mobiliteit binnen de EU voor onderdanen van 
derde landen te bevorderen.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Wanneer een langdurig 
ingezetene van de EU ervoor kiest een 
nationale verblijfsvergunning aan te 
vragen, moet de lidstaat waar de nationale 
verblijfsvergunning wordt verleend, 
uitdrukkelijk op de vergunning vermelden 
dat de onderdaan van een derde land 
houder is van een EU-verblijfsvergunning 
voor langdurig ingezetenen, en dat 
derhalve zowel de langdurig ingezetene 
van de EU als zijn of haar gezin daaraan 
verbonden rechten, waaronder gelijke 
behandeling, en procedurele waarborgen 
genieten. Wanneer lidstaten van de 
langdurig ingezetene van de EU 
bewijsmateriaal vragen, onder meer over 
vaste en regelmatige inkomsten, moet 
overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel een soortgelijke 
evaluatie en beoordeling worden verricht 
als in de eerste lidstaat. In dat geval 
moeten leemten tussen arbeidscontracten 
van minder dan twee maanden voor de 
beoordeling als irrelevant worden 
beschouwd.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de 
hoofddoelstelling van de herschikking om de mobiliteit binnen de EU voor onderdanen van 
derde landen te bevorderen.
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Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Gezinsleden moeten zich eveneens 
in een tweede lidstaat kunnen vestigen, 
samen met de langdurig ingezetene van de 
EU , zodat het gezinsverband gehandhaafd 
blijft en de uitoefening van het recht van 
verblijf voor langdurig ingezetenen van de 
EU niet wordt belemmerd. Met betrekking 
tot de gezinsleden die toestemming 
kunnen krijgen om langdurig 
ingezetenen van de EU te vergezellen of 
zich bij hen te voegen, moeten de lidstaten 
bijzondere aandacht besteden aan de 
situatie van gehandicapte meerderjarige 
kinderen en van eerstegraads verwanten in 
rechtstreekse opgaande lijn die ten laste 
van deze gezinsleden komen.

(37) Gezinsleden moeten zich eveneens 
in een tweede lidstaat kunnen vestigen, 
samen met de langdurig ingezetene van de 
EU, zodat het gezinsverband gehandhaafd 
blijft en de uitoefening van het recht van 
verblijf voor langdurig ingezetenen van de 
EU niet wordt belemmerd. Met betrekking 
tot de gezinsleden die toestemming hebben 
om langdurig ingezetenen van de EU te 
vergezellen of zich bij hen te voegen, 
moeten de lidstaten bijzondere aandacht 
besteden aan de situatie van meerderjarige 
kinderen en van eerstegraads verwanten in 
rechtstreekse opgaande lijn die ten laste 
van deze gezinsleden komen. Gezinsleden 
die in een tweede lidstaat verblijven, 
moeten dezelfde rechten kunnen 
uitoefenen als gezinsleden die in de eerste 
lidstaat verblijven.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de 
hoofddoelstelling van de herschikking om de mobiliteit binnen de EU voor onderdanen van 
derde landen te bevorderen.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De lidstaat waarin de langdurig 
ingezetene van de EU zijn of haar recht 
van verblijf wil uitoefenen, moet kunnen 
nagaan of de betrokkene voldoet aan de 
voorwaarden waaraan een verblijf op zijn 

(38) De lidstaat waarin de langdurig 
ingezetene van de EU zijn of haar recht 
van verblijf wil uitoefenen, moet kunnen 
nagaan of de betrokkene voldoet aan de 
voorwaarden waaraan een verblijf op zijn 
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grondgebied is gebonden. Bovendien moet 
deze lidstaat kunnen nagaan of de 
betrokkene geen bedreiging vormt voor de 
openbare orde, de openbare veiligheid of 
de volksgezondheid.

grondgebied is gebonden. Bovendien moet 
deze lidstaat kunnen nagaan of de 
betrokkene geen bedreiging vormt voor de 
openbare orde en de openbare veiligheid.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang van de richtlijn en houdt verband met de 
schrapping van artikel 20, dat onder de herschikkingsprocedure valt.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om ervoor te zorgen dat het recht 
van verblijf geen dode letter wordt, moeten 
langdurig ingezetenen van de EU in de 
tweede lidstaat dezelfde rechten genieten 
als in de lidstaat waarin zij de status 
hebben verworven, onder de in deze 
richtlijn omschreven voorwaarden. 
Lidstaten behouden de mogelijkheid om de 
verblijfsvergunning in te trekken indien de 
betrokkene niet langer aan de vereisten van 
deze richtlijn voldoet, ook indien een 
uitkering uit hoofde van de sociale bijstand 
is toegekend.

(39) Om ervoor te zorgen dat het recht 
van verblijf geen dode letter wordt, moeten 
langdurig ingezetenen van de EU in de 
tweede lidstaat gelijke rechten genieten als 
in de lidstaat waarin zij de status hebben 
verworven, onder de in deze richtlijn 
omschreven voorwaarden. Lidstaten 
behouden de mogelijkheid om de 
verblijfsvergunning in te trekken indien de 
betrokkene niet langer aan de vereisten van 
deze richtlijn voldoet, ook indien een 
uitkering uit hoofde van de sociale bijstand 
is toegekend.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en duidelijkheid van de richtlijn.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(40) Om ervoor te zorgen dat de criteria 
voor verblijf in de tweede lidstaat blijvend 
in acht worden genomen, moet de tweede 
lidstaat kunnen eisen dat langdurig 
ingezetenen van de EU en hun 
gezinsleden de bevoegde autoriteiten in 
kennis stellen van elke verandering van 
werkgever of economische activiteit. De 
kennisgevingsprocedure mag niet leiden 
tot een opschorting van het recht van de 
betrokkene om de economische activiteit 
als werknemer of als zelfstandige uit te 
oefenen, en er mag geen 
arbeidsmarkttoets worden uitgevoerd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met artikel 24, lid 2.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Indien onderdanen van derde 
landen verhuizen naar een andere lidstaat 
en besluiten zich aldaar te vestigen, 
moeten zij in die lidstaat de mogelijkheid 
krijgen om de status van langdurig 
ingezetene van de EU te verwerven, onder 
dezelfde voorwaarden als die van de eerste 
lidstaat. De vereiste periode van verblijf in 
de tweede lidstaat moet echter drie jaar 
bedragen en het mag niet mogelijk zijn 
perioden van verblijf in verschillende 
lidstaten te cumuleren. In dat geval moet 
het aan de tweede lidstaat worden 
overgelaten om te beslissen of hij sociale 
bijstand of levensonderhoud voor studies, 
beroepsopleiding inbegrepen, toekent aan 
langdurig ingezetenen van de EU die geen 
werknemer of zelfstandige zijn, of aan hun 
gezinsleden, voordat de periode van vijf 
jaar van legaal en ononderbroken verblijf 

(41) Onderdanen van derde landen 
moeten bij hun aankomst of zolang zij 
over een geldige EU-verblijfsvergunning 
voor langdurig ingezetenen beschikken in 
de eerste lidstaat, de mogelijkheid krijgen 
om de status van langdurig ingezetene van 
de EU te verwerven. Voor mobiliteit 
binnen de EU moeten langdurig 
ingezetenen van de EU hun EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen uit de eerste lidstaat en een 
geldig reisdocument overleggen. In geval 
van twijfel kunnen de lidstaten een 
langdurig ingezetene van de EU vragen 
aan te tonen dat aan alle voorwaarden in 
de eerste lidstaat is voldaan. Zo nodig 
kunnen de lidstaten verlangen dat een 
langdurig ingezetene van de EU een 
bewijs van inkomen voor de afgelopen zes 
maanden en een bewijs van een 



PR\1267462NL.docx 31/90 PE738.503v02-00

NL

op zijn grondgebied is verstreken, rekening 
houdend met het feit dat ook aan burgers 
van de Unie die hun recht van vrij verkeer 
hebben uitgeoefend in een andere 
hoedanigheid dan die van werknemer of 
zelfstandige overeenkomstig Richtlijn 
2004/38/EG of artikel 21 VWEU, of aan 
hun gezinsleden, dergelijke voordelen 
kunnen worden geweigerd voordat de 
periode van vijf jaar van legaal en 
ononderbroken verblijf is verstreken. De 
tweede lidstaat kan beslissen dergelijke 
bijstand toe te kennen aan langdurig 
ingezetenen van de EU vóór het verstrijken 
van de periode van vijf jaar van legaal en 
ononderbroken verblijf, mits deze lidstaat 
dezelfde behandeling waarborgt voor 
burgers van de Unie die hun recht van vrij 
verkeer uitoefenen overeenkomstig 
Richtlijn 2004/38/EG of artikel 21 VWEU 
en die niet de hoedanigheid hebben van 
werknemer of zelfstandige of persoon die 
deze status heeft behouden, en voor hun 
gezinsleden, alsook voor onderdanen van 
derde landen die op grond van een 
overeenkomst tussen de Unie en haar 
lidstaten enerzijds en derde landen 
anderzijds een recht van vrij verkeer 
genieten dat gelijkwaardig is aan dat van 
burgers van de Unie, en voor hun 
gezinsleden. Wanneer een langdurig 
ingezetene van de EU zijn of haar 
activiteit als werknemer of als zelfstandige 
heeft beëindigd vóór het verstrijken van 
de periode van vijf jaar van legaal en 
ononderbroken verblijf in die lidstaat en 
hij of zij niet beschikt over toereikende 
bestaansmiddelen voor zichzelf en zijn of 
haar gezinsleden noch over een 
verzekering die alle ziektekosten dekt, 
teneinde te voorkomen dat hij of zij een 
onredelijke belasting zou vormen voor het 
socialebijstandsstelsel van de tweede 
lidstaat, kan zijn of haar legaal verblijf 
bovendien om die reden worden 
beëindigd, rekening houdend met het feit 
dat ook burgers van de Unie die hun recht 
van vrij verkeer hebben uitgeoefend en 
hun gezinsleden in een dergelijke situatie 

ziektekostenverzekering overlegt. Het 
moet aan de tweede lidstaat worden 
overgelaten om te beslissen of hij sociale 
bijstand of levensonderhoud voor studies, 
beroepsopleiding inbegrepen, toekent aan 
langdurig ingezetenen van de EU die geen 
werknemer of zelfstandige zijn, of aan hun 
gezinsleden, voordat de periode van drie 
jaar van legaal en ononderbroken verblijf 
op zijn grondgebied is verstreken, rekening 
houdend met het feit dat ook aan burgers 
van de Unie die hun recht van vrij verkeer 
hebben uitgeoefend in een andere 
hoedanigheid dan die van werknemer of 
zelfstandige overeenkomstig Richtlijn 
2004/38/EG of artikel 21 VWEU, of aan 
hun gezinsleden, dergelijke voordelen 
kunnen worden geweigerd voordat de 
periode van vijf jaar van legaal en 
ononderbroken verblijf is verstreken. De 
tweede lidstaat kan beslissen dergelijke 
bijstand toe te kennen aan langdurig 
ingezetenen van de EU vóór het verstrijken 
van de periode van drie jaar van legaal en 
ononderbroken verblijf, mits deze lidstaat 
dezelfde behandeling waarborgt voor 
burgers van de Unie die hun recht van vrij 
verkeer uitoefenen overeenkomstig 
Richtlijn 2004/38/EG of artikel 21 VWEU 
en die niet de hoedanigheid hebben van 
werknemer of zelfstandige of persoon die 
deze status heeft behouden, en voor hun 
gezinsleden, alsook voor onderdanen van 
derde landen die op grond van een 
overeenkomst tussen de Unie en haar 
lidstaten enerzijds en derde landen 
anderzijds een recht van vrij verkeer 
genieten dat gelijkwaardig is aan dat van 
burgers van de Unie, en voor hun 
gezinsleden. Bij het verlenen van de EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen moeten alle rechten en 
procedurele waarborgen van deze richtlijn 
die van toepassing zijn op langdurig 
ingezetenen van de EU en hun 
gezinsleden in de eerste lidstaat, van 
toepassing zijn op de EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen in de tweede lidstaat.
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kunnen worden verwijderd.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en weerspiegelt de aangebrachte 
wijzigingen in het kader van de herschikkingsprocedure.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voorwaarden vast te stellen 
waaronder een lidstaat aan onderdanen van 
derde landen die legaal en ononderbroken 
op zijn grondgebied verblijven, de status 
van langdurig ingezetene van de EU kan 
toekennen, of deze status kan intrekken, en 
te bepalen welke rechten aan deze status 
verbonden zijn, en

a) de voorwaarden vast te stellen 
waaronder een lidstaat aan onderdanen van 
derde landen die legaal en ononderbroken 
op zijn grondgebied verblijven, de status 
van langdurig ingezetene van de EU kan 
toekennen, niet verlengen of intrekken, en 
te bepalen welke rechten aan deze status 
verbonden zijn, en

Or. en

Motivering

Taalkundige wijzigingen om aan te sluiten op het bepaalde in artikel 1. Noodzakelijk met het 
oog op de interne duidelijkheid van de richtlijn.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Doel

Deze richtlijn heeft ten doel een 
geharmoniseerde status voor langdurig 
ingezetenen van de EU in te voeren en 
regels vast te stellen voor de procedures 
en rechten die aan deze status verbonden 
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zijn.
De richtlijn beoogt de gelijke behandeling 
van onderdanen van derde landen te 
waarborgen, hun integratie en sociale 
inclusie te bevorderen, en hun recht op 
mobiliteit binnen de EU te versterken. De 
regels in deze richtlijn zijn ook bedoeld 
om de Unie aantrekkelijker te maken voor 
vaardigheden en talenten uit derde 
landen.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en duidelijkheid van de richtlijn om de 
door de Commissie voor de herschikking vastgestelde doelstellingen weer te geven.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) “langdurig ingezetene van de EU”: 
iedere onderdaan van een derde land die de 
in de artikelen 4 tot en met 7 bedoelde 
status van langdurig ingezetene van de EU 
bezit;

b) “langdurig ingezetene van de EU”: 
iedere onderdaan van een derde land die de 
in deze richtlijn bedoelde status van 
langdurig ingezetene van de EU bezit;

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang van de richtlijn. De bepalingen 
betreffende de status van langdurig ingezetene van de EU worden met name opgesomd in 
meer artikelen dan de artikelen 4 tot en met 7.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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c) “eerste lidstaat”: de lidstaat die als 
eerste de status van langdurig ingezetene 
van de EU heeft toegekend aan de 
betrokken onderdaan van een derde land;

c) “eerste lidstaat”: de lidstaat die 
thans de status van langdurig ingezetene 
van de EU toekent aan de betrokken 
onderdaan van een derde land;

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met hoofdstuk III, dat 
onder de herschikkingsprocedure valt.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) “tweede lidstaat”: de lidstaat waarin 
een onderdaan van een derde land zijn of 
haar recht van verblijf uitoefent en die niet 
de lidstaat is die hem of haar als eerste de 
status van langdurig ingezetene van de EU 
heeft toegekend;

d) “tweede lidstaat”: de lidstaat waarin 
een onderdaan van een derde land zijn of 
haar rechten uit hoofde van deze richtlijn 
uitoefent en die niet de lidstaat is die 
hem of haar thans de status van langdurig 
ingezetene van de EU toekent;

Or. en

Motivering

Taalkundige wijziging die de aard van de richtlijn weerspiegelt.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) toestemming hebben in een lidstaat 
te verblijven uit hoofde van een tijdelijke 
bescherming of op diezelfde grond 
toestemming om aldaar te verblijven 
hebben aangevraagd en een beslissing 
over hun status afwachten;

b) toestemming hebben aangevraagd 
om in een lidstaat te verblijven uit hoofde 
van een tijdelijke bescherming en een 
beslissing over hun status afwachten;
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Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang, met name om aan te sluiten op de 
voorgestelde wijzigingen in artikel 5 met betrekking tot de berekeningsperiode. Voorts is de 
rapporteur van mening dat, aangezien de personen die internationale bescherming genieten 
onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen, het niet nodig is personen die andere vormen 
van bescherming genieten, uit te sluiten.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) toestemming hebben om in een 
lidstaat te verblijven uit hoofde van een 
andere vorm van bescherming dan 
internationale bescherming of op deze 
grond toestemming hebben aangevraagd 
om aldaar te verblijven en een beslissing 
over hun status afwachten;

c) toestemming hebben aangevraagd 
om in een lidstaat te verblijven uit hoofde 
van een andere vorm van bescherming dan 
internationale bescherming en een 
beslissing over hun status afwachten;

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang, met name om aan te sluiten op de 
voorgestelde wijzigingen in artikel 5 met betrekking tot de berekeningsperiode. Voorts is de 
rapporteur van mening dat, aangezien de personen die internationale bescherming genieten 
onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen, het niet nodig is personen die andere vormen 
van bescherming genieten, uit te sluiten.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) in een lidstaat verblijven 
uitsluitend om redenen van tijdelijke aard, 
bijvoorbeeld als au pair of 
seizoenarbeider, of als gedetacheerd 
werknemer van een dienstverlener in het 

e) in een lidstaat verblijven als 
gedetacheerd werknemer van een 
dienstverlener in het kader van 
grensoverschrijdende dienstverlening, of 
als verlener van grensoverschrijdende 
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kader van grensoverschrijdende 
dienstverlening, of als verlener van 
grensoverschrijdende diensten;

diensten in de zin van Richtlijn 96/71/EG;

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met artikel 4 van deze 
richtlijn, dat onder de herschikkingsprocedure valt.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. in een lidstaat verblijven 
uitsluitend als houder van een 
verblijfsvergunning die is verleend op 
grond van enigerlei investering in een 
lidstaat;

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en in overeenstemming met de 
voorgestelde wijzigingen in artikel 4 van deze richtlijn.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Niettegenstaande lid 3 van dit 
artikel, kennen de lidstaten de status van 
langdurig ingezetene van de EU toe aan 
onderdanen van derde landen die legaal en 
ononderbroken sedert de vijf jaar 
onmiddellijk voorafgaand aan de indiening 
van de desbetreffende aanvraag op hun 
grondgebied verblijven.

1. Niettegenstaande lid 3 van dit 
artikel, kennen de lidstaten de status van 
langdurig ingezetene van de EU toe aan 
onderdanen van derde landen die legaal en 
ononderbroken sedert de drie jaar 
onmiddellijk voorafgaand aan de indiening 
van de desbetreffende aanvraag op hun 
grondgebied verblijven. Een onderbreking 
van minder dan twee maanden heeft geen 
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invloed op het ononderbroken karakter 
van het verblijf. Een dergelijke 
onderbreking wordt niet in aanmerking 
genomen voor de duur van het verblijf.

Or. en

Motivering

In haar verordening betreffende asiel- en migratiebeheer heeft de Commissie een wijziging 
van de richtlijn inzake langdurig ingezeten van de EU opgenomen, waardoor de 
verblijfsperiode in de eerste lidstaat voor personen die internationale bescherming genieten, 
wordt verkort van vijf tot drie jaar.  De rapporteur is van mening dat dit amendement in 
overeenstemming is met het eerdere voorstel van de Commissie en noodzakelijk is voor de 
interne samenhang van de richtlijn.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten aan kwetsbare personen die 
sedert minder dan drie jaar legaal en 
ononderbroken op hun grondgebied 
verblijven, de status van langdurig 
ingezetene van de EU toekennen, op basis 
van een beoordeling van hun individuele 
situatie en overeenkomstig de in de 
nationale wetgeving gestelde 
voorwaarden.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de algemene doelstelling van de herschikking om een coherenter en 
eerlijker systeem tot stand te brengen. Het amendement van de rapporteur beoogt een 
duurzame oplossing in te voeren voor degenen die in bijzonder moeilijke omstandigheden 
verkeren, bijvoorbeeld slachtoffers van mensenhandel.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen passende 
controlemechanismen in om ervoor te 
zorgen dat de naleving van het vereiste 
inzake legaal en ononderbroken verblijf 
naar behoren wordt gecontroleerd, met 
name met betrekking tot aanvragen die 
worden ingediend door onderdanen van 
derde landen die houder zijn en/of zijn 
geweest van een verblijfsvergunning die is 
verleend op grond van enigerlei 
investering in een lidstaat.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling is thans verplaatst naar artikel 3.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle verblijfsperioden van een houder van 
een visum voor langdurig verblijf of een 
verblijfsvergunning afgegeven op grond 
van het Unierecht of het nationaal recht, 
met inbegrip van de in artikel 3, lid 2, 
punten a), b), c) en e), bedoelde gevallen, 
worden in aanmerking genomen voor de 
berekening van de in lid 1 bedoelde 
periode, wanneer de betrokken onderdaan 
van een derde land een verblijfstitel heeft 
verkregen die hem of haar in staat stelt de 
status van langdurig ingezetene van de 
EU te verkrijgen.

Alle verblijfsperioden van een houder van 
een visum voor verblijf of een 
verblijfsvergunning afgegeven op grond 
van het Unierecht of het nationaal recht, 
met inbegrip van de in artikel 3, lid 2, 
punten a) en e), bedoelde gevallen, worden 
in aanmerking genomen voor de 
berekening van de in lid 1 bedoelde 
periode.

Or. en

Amendement 49
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor personen aan wie internationale 
bescherming is verleend, wordt ten minste 
de helft van de periode tussen de datum 
van indiening van het verzoek om 
internationale bescherming op grond 
waarvan die internationale bescherming is 
verleend, en de datum van afgifte van de in 
artikel 24 van Richtlijn 2011/95/EU 
bedoelde verblijfsvergunning, of de gehele 
periode indien die 18 maanden 
overschrijdt, in aanmerking genomen bij 
de berekening van de duur van de in lid 1 
bedoelde periode.

Voor in artikel 3, lid 2, punten b), c) en d), 
bedoelde personen aan wie internationale, 
tijdelijke of een andere vorm van 
bescherming is verleend, wordt de gehele 
periode tussen de datum van indiening van 
het verzoek om bescherming op grond 
waarvan die bescherming is verleend, en de 
datum van afgifte van de in artikel 24 van 
Richtlijn 2011/95/EU bedoelde 
verblijfsvergunning in aanmerking 
genomen bij de berekening van de duur 
van de in lid 1 bedoelde periode.

Or. en

Motivering

Tijdens de trialoog over de erkenningsverordening in juni 2018 hebben het Parlement en de 
Raad overeenstemming bereikt over deze bepaling. De bepaling is ook opgenomen in de 
algemene oriëntatie van de Raad inzake de erkenningsverordening. De rapporteur acht 
derhalve de volgende wijziging noodzakelijk voor de interne samenhang van de richtlijn.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een persoon die internationale 
bescherming geniet, wordt opgemerkt in 
een andere lidstaat dan die welke de 
bescherming verleent, zonder dat hij het 
recht heeft daar te wonen of te verblijven 
overeenkomstig het relevante Unie-, 
nationaal of internationaal recht, wordt 
de periode van legaal verblijf in de lidstaat 
die hem de internationale bescherming 
heeft verleend voorafgaand aan deze 
situatie niet in aanmerking genomen voor 
het berekenen van de in lid 1 bedoelde 
periode.
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Or. en

Motivering

Tijdens de trialoog over de erkenningsverordening in juni 2018 hebben het Parlement en de 
Raad overeenstemming bereikt over deze bepaling. De bepaling is ook opgenomen in de 
algemene oriëntatie van de Raad inzake de erkenningsverordening. De rapporteur acht 
derhalve de volgende wijziging noodzakelijk voor de interne samenhang van de richtlijn.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea, met 
name wanneer de persoon die 
internationale bescherming geniet, 
aantoont dat de reden daar te verblijven of 
te wonen zonder dat hij of zij het recht 
had zulks te doen, te wijten was aan 
omstandigheden waarop hij of zij geen 
invloed had, kunnen de lidstaten 
overeenkomstig hun nationaal recht 
bepalen dat de berekening van de in lid 1 
bedoelde periode niet wordt onderbroken.

Or. en

Motivering

Tijdens de trialoog over de erkenningsverordening in juni 2018 hebben het Parlement en de 
Raad overeenstemming bereikt over deze bepaling. De bepaling is ook opgenomen in de 
algemene oriëntatie van de Raad inzake de erkenningsverordening. De rapporteur acht 
derhalve de volgende wijziging noodzakelijk voor de interne samenhang van de richtlijn.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vaste en regelmatige inkomsten , 
inclusief die welke door een derde ter 
beschikking zijn gesteld, die voldoende 

a) vaste en regelmatige inkomsten, 
inclusief die welke door enige andere 
derde ter beschikking zijn gesteld, die 
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zijn om zichzelf en hun gezinsleden te 
onderhouden zonder een beroep te hoeven 
doen op het stelsel van sociale bijstand van 
de betrokken lidstaat. De lidstaten 
beoordelen deze inkomsten afgaande op de 
aard en de regelmaat ervan, waarbij zij 
rekening mogen houden met het niveau 
van het minimumloon en 
minimumpensioen voordat de aanvraag om 
toekenning van de status van langdurig 
ingezetene werd ingediend;

voldoende zijn om zichzelf en hun 
gezinsleden ten laste te onderhouden 
zonder een beroep te hoeven doen op het 
stelsel van sociale bijstand van de 
betrokken lidstaat. De lidstaten beoordelen 
deze inkomsten afgaande op de aard en de 
regelmaat ervan, waarbij zij rekening 
mogen houden met het niveau van het 
minimumloon en minimumpensioen 
voordat de aanvraag om toekenning van de 
status van langdurig ingezetene werd 
ingediend;

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang van de richtlijn en in overeenstemming 
met het evenredigheidsbeginsel.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in lid 1 bedoelde voorwaarden 
zijn niet van toepassing op onderdanen 
van derde landen die er sedert tien jaar 
onmiddellijk voorafgaand aan de 
indiening van de desbetreffende aanvraag 
legaal en ononderbroken verblijven.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de doelstellingen van het voorstel om een eerlijker systeem tot stand 
te brengen voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene van de EU, de toegang 
tot de verblijfsstatus te vergemakkelijken en de integratie te bevorderen van onderdanen van 
derde landen die zich legaal en langdurig in de Unie hebben gevestigd.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1, 
punt a), beoordelen de lidstaten de vaste en 
regelmatige inkomsten afgaande op de aard 
en de regelmaat ervan, waarbij zij rekening 
mogen houden met het niveau van het 
minimumloon en minimumpensioen 
voordat de aanvraag om toekenning van de 
status van langdurig ingezetene werd 
ingediend. De lidstaten kunnen een 
bepaald bedrag als referentiebedrag 
opgeven, maar zij kunnen niet een 
minimuminkomen bepalen waaronder alle 
aanvragen om toekenning van de status van 
langdurig ingezetene van de EU worden 
afgewezen, zonder enige concrete 
beoordeling van de situatie van iedere 
aanvrager.

2. Voor de toepassing van lid 1, 
punt a), en in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel, beoordelen de 
lidstaten de vaste en regelmatige inkomsten 
afgaande op de aard en de regelmaat ervan, 
houden zij rekening met de individuele 
situatie van de betrokkene en houden zij 
als voornaamste criterium rekening met 
het niveau van het minimumloon en 
minimumpensioen voordat de aanvraag om 
toekenning van de status van langdurig 
ingezetene werd ingediend. Het bedrag 
mag in geen geval hoger liggen dan het 
inkomstenniveau waaronder de 
onderdanen van de betrokken lidstaat in 
aanmerking komen voor sociale bijstand, 
of, indien dit criterium niet voorhanden 
is, dan het minimale 
socialezekerheidspensioen dat de 
betrokken lidstaat uitkeert.
Voor de beoordeling van vaste en 
regelmatige inkomsten worden leemten 
tussen arbeidscontracten van minder dan 
twee maanden als irrelevant beschouwd. 
De lidstaten bepalen geen 
minimuminkomen, dat zij als vaste en 
regelmatige inkomsten beschouwen, 
waaronder alle aanvragen om toekenning 
van de status van langdurig ingezetene van 
de EU worden afgewezen, zonder enige 
concrete beoordeling van de situatie van 
iedere aanvrager. Voor de evaluatie van de 
vaste en regelmatige inkomsten wordt een 
maximumperiode van een jaar in 
aanmerking genomen. 
Wanneer de lidstaten conform artikel 14, 
lid 1, nationale verblijfsvergunningen 
afgeven en wanneer voor de evaluatie van 
de vaste en regelmatige inkomsten 
gunstiger bepalingen van toepassing zijn 
dan die van onderhavig artikel, wordt 
dezelfde evaluatie toegepast op houders en 
aanvragers van een EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen. 
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Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten mogen eisen dat 
onderdanen van derde landen voldoen aan 
integratievoorwaarden overeenkomstig het 
nationaal recht.

3. De lidstaten mogen niet eisen dat 
onderdanen van derde landen voldoen aan 
integratievoorwaarden.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om het doel van de herschikking weer te geven, met name om de integratie te 
bevorderen van onderdanen van derde landen die zich legaal en duurzaam in de Unie hebben 
gevestigd. Aangezien deze richtlijn betrekking heeft op onderdanen die langdurig in de Unie 
verblijven, mag worden aangenomen dat deze specifieke categorie onderdanen van derde 
landen reeds is geïntegreerd.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de lidstaten conform 
artikel 14 nationale verblijfsvergunningen 
afgeven, mogen zij niet verlangen dat de 
aanvragers van een EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen voldoen aan strengere 
voorwaarden inzake inkomsten en 
integratie dan die welke gelden voor 
aanvragers van dergelijke nationale 
verblijfsvergunningen.

4. Wanneer de lidstaten conform 
artikel 14, lid 1, nationale 
verblijfsvergunningen afgeven, worden 
alle voorwaarden voor het verkrijgen van 
de EU-verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen geacht te zijn vervuld.

Or. en

Amendement 57
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zo spoedig mogelijk doch in geen geval 
later dan zes maanden nadat de volledige 
aanvraag is ingediend, doen de bevoegde 
nationale autoriteiten aan de betrokkene 
schriftelijk mededeling van de genomen 
beslissing. Een dergelijke beslissing wordt 
aan de betrokken onderdaan van een derde 
land meegedeeld conform de 
kennisgevingsprocedures die hiervoor in de 
nationale wetgeving zijn voorgeschreven.

Zo spoedig mogelijk doch in geen geval 
later dan 30 dagen nadat de volledige 
aanvraag is ingediend, doen de bevoegde 
nationale autoriteiten aan de betrokkene 
schriftelijk mededeling van de genomen 
beslissing. Een dergelijke beslissing wordt 
aan de betrokken onderdaan van een derde 
land meegedeeld conform de 
kennisgevingsprocedures die hiervoor in de 
nationale wetgeving zijn voorgeschreven.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om het doel van de herschikking weer te geven om de procedures voor het 
verkrijgen van de status van langdurig ingezetene van de EU te vereenvoudigen en verder te 
harmoniseren. Voorts is de rapporteur van mening dat de in deze richtlijn vervatte regels 
moeten worden geharmoniseerd met gunstiger bepalingen die in de recente instrumenten 
inzake legale migratie zijn vastgesteld, waaronder de blauwekaartrichtlijn (limiet van 
negentig dagen), de richtlijn betreffende overplaatsingen binnen een onderneming (limiet van 
dertig dagen) en de richtlijn betreffende studenten en onderzoekers (limiet van negentig 
dagen).

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de ter staving van de aanvraag 
verstrekte documenten of gegevens 
ontoereikend of onvolledig zijn, delen de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager mee 
welke aanvullende documenten of 
gegevens er vereist zijn en stellen zij voor 
de verstrekking daarvan een redelijke 
termijn vast. De in de eerste alinea 
bedoelde termijn wordt opgeschort totdat 
de autoriteiten de gevraagde aanvullende 
documenten of gegevens hebben 
ontvangen. Indien de vereiste aanvullende 

Indien de ter staving van de aanvraag 
verstrekte documenten of gegevens 
ontoereikend of onvolledig zijn, delen de 
bevoegde autoriteiten de aanvrager mee 
welke aanvullende documenten of 
gegevens er vereist zijn en stellen zij voor 
de verstrekking daarvan een redelijke 
termijn vast binnen ten minste 30 dagen. 
De in de eerste alinea bedoelde termijn 
wordt opgeschort vanaf de kennisgeving 
totdat de autoriteiten de gevraagde 
aanvullende documenten of gegevens 
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documenten of gegevens niet binnen die 
termijn zijn verstrekt, kan de aanvraag 
worden afgewezen.

hebben ontvangen. Indien de vereiste 
aanvullende documenten of gegevens niet 
binnen die termijn zijn verstrekt, kan de 
aanvraag worden afgewezen.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien een aanvraag voor een EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen betrekking heeft op een 
onderdaan van een derde land die houder is 
van een nationale verblijfsvergunning die 
door dezelfde lidstaat conform artikel 14 is 
afgegeven, verlangt die lidstaat niet dat de 
aanvrager aantoont dat hij of zij aan de in 
artikel 5, leden 1 en 2, vastgestelde 
voorwaarden voldoet, indien de 
inachtneming van die voorwaarden reeds 
werd gecontroleerd in het kader van de 
aanvraag voor de nationale 
verblijfsvergunning.

4. Indien een aanvraag voor een EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen betrekking heeft op een 
onderdaan van een derde land die houder is 
van een nationale verblijfsvergunning die 
door dezelfde lidstaat conform artikel 14, 
lid 1, is afgegeven, verlangt die lidstaat niet 
dat de aanvrager aantoont dat hij of zij aan 
de in artikel 5, leden 1 en 2, vastgestelde 
voorwaarden voldoet, indien de 
inachtneming van die voorwaarden reeds 
werd gecontroleerd in het kader van de 
aanvraag voor de nationale 
verblijfsvergunning. De lidstaten 
verlangen van onderdanen van derde 
landen die in het bezit zijn van een 
nationale verblijfsvergunning en een EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen aanvragen, niet dat zij aan 
integratievoorwaarden voldoen. Indien 
van toepassing wordt het langdurig 
ingezetenen van de EU niet belet een 
nationale permanente verblijfsvergunning 
te behouden overeenkomstig artikel 14, 
lid 1.

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

EU -verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen

EU-verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen

Or. en

Motivering

Technische wijziging voor interne duidelijkheid en samenhang.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intrekking of verlies van de status Intrekking, verlies of herverkrijging van 
de status

Or. en

Motivering

Technische wijziging die de bepalingen van dit artikel weergeeft.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wordt vastgesteld dat de status van 
langdurig ingezetene van de EU op 
frauduleuze wijze is verkregen;

a) wordt vastgesteld dat de status van 
langdurig ingezetene van de EU, tenzij 
buiten medeweten van de aanvrager, op 
frauduleuze wijze is verkregen;

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang.
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Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een besluit tot beëindiging van het 
legaal verblijf wordt genomen onder de 
voorwaarden van artikel 13;

Schrappen

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en in overeenstemming met het nieuwe 
lid 1 bis.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten kunnen een besluit tot 
beëindiging van het legaal verblijf onder 
de in artikel 13 gestelde voorwaarden 
nemen, waarbij de desbetreffende lidstaat 
het bewijs levert dat de in artikel 13, lid 3, 
vermelde voorwaarden zijn beoordeeld.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om het doel van de herschikking weer te geven om de procedurele waarborgen 
te versterken en onderdanen van derde landen te beschermen. Bovendien wordt deze richtlijn 
door deze wijziging verder geharmoniseerd met meer recente instrumenten inzake legale 
migratie.

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen, in afwijking 
van lid 1, punt c), bepalen dat afwezigheid 
van meer dan 24 aaneensluitende maanden 
niet leidt tot intrekking of verlies van de 
status.

2. De lidstaten mogen, in afwijking 
van lid 1, punt c), de periode van 
afwezigheid van meer dan 24 
aaneensluitende maanden om specifieke of 
uitzonderlijke redenen waarop de 
betrokkene geen invloed heeft, verlengen, 
hetgeen niet leidt tot intrekking of verlies 
van de status. Indien de uit hoofde van de 
in artikel 14, lid 1, bedoelde nationale 
permanente verblijfsvergunning 
toegestane duur van afwezigheid langer is 
dan de uit hoofde van deze richtlijn 
toegestane duur van afwezigheid, is de 
gunstigste bepaling van toepassing.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met artikel 14, dat 
onder de herschikkingsprocedure valt.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen een op grond 
van internationale bescherming verkregen 
status van langdurig ingezetene van de 
EU intrekken indien de internationale 
bescherming is ingetrokken of beëindigd 
of indien is geweigerd deze te verlengen, 
overeenkomstig artikel 14, lid 3, en 
artikel 19, lid 3, van Richtlijn 
2011/95/EU.

Schrappen

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en om te beantwoorden aan de 
doelstelling van de herschikking, met name de bescherming tegen uitzetting. In 
overeenstemming met het non-refoulementbeginsel.
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Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken lidstaten kunnen informatie 
uitwisselen met het oog op de verificatie 
van het verlies of de intrekking van de 
status in de in dit lid bedoelde gevallen.

Schrappen

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de in lid 1, punt c), en in lid 4 
bedoelde gevallen zorgen de lidstaten die 
de status hebben verleend, voor een 
vereenvoudigde procedure voor het 
opnieuw verkrijgen van de status van 
langdurig ingezetene van de EU .

Voor de in lid 1, punt c), en in lid 5 
bedoelde gevallen zorgen de lidstaten die 
de status hebben verleend, voor een 
vereenvoudigde procedure voor het 
opnieuw verkrijgen van de status van 
langdurig ingezetene van de EU.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang, met name de in dit artikel aangebrachte 
wijzigingen.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In die gevallen kunnen de lidstaten 
beslissen niet te eisen dat aan de 
voorwaarden van artikel 4, lid 1, en 

In afwijking van artikel 4, lid 1, mogen de 
in lid 1, onder c), en in lid 5 bedoelde 
personen na een jaar ononderbroken en 
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artikel 5, lid 1, wordt voldaan. legaal verblijf in de betrokken lidstaat het 
opnieuw verkrijgen van de status van 
langdurig ingezetene van de EU 
aanvragen.
In ieder geval kunnen de lidstaten, 
wanneer onderdanen van derde landen 
een verzoek hebben ingediend om de 
status van langdurig ingezetene van de 
EU opnieuw te verkrijgen na verlies of 
intrekking ervan, beslissen niet te eisen dat 
aan de voorwaarden van artikel 4, lid 1, en 
artikel 5, lid 1, wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de doelstelling om 
de toegang tot de status van langdurig ingezetene van de EU te vergemakkelijken voor 
onderdanen van derde landen die zich legaal en langdurig in de Unie hebben gevestigd.

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de aanvraag om toekenning 
van de status van langdurig ingezetene van 
de EU wordt afgewezen, of indien deze 
status wordt ingetrokken of verloren dan 
wel de verblijfsvergunning niet wordt 
verlengd, kan de betrokkene in de 
desbetreffende lidstaat beroep instellen.

2. Indien de aanvraag om toekenning 
van de status van langdurig ingezetene van 
de EU wordt afgewezen, of indien deze 
status wordt ingetrokken of verloren dan 
wel de verblijfsvergunning niet wordt 
verlengd, heeft de betrokkene recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte in de 
desbetreffende lidstaat, overeenkomstig 
het nationaal recht. In de schriftelijke 
kennisgeving van de beslissing van de 
desbetreffende lidstaat wordt vermeld bij 
welke rechterlijke of administratieve 
instantie beroep kan worden ingesteld en 
binnen welke termijn.

Or. en

Motivering

De huidige richtlijn is opgesteld in 2003, vóór het bindende karakter van het Handvest van de 
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grondrechten van de Europese Unie. De huidige formulering ‘beroep instellen’ voldoet niet 
aan de normen van artikel 47 van het Handvest. Bovendien houdt de voorgestelde wijziging 
verband met lid 3 van dit artikel, dat onder de herschikkingsprocedure valt.

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de lidstaten conform 
artikel 14 nationale verblijfsvergunningen 
afgeven, verlenen zij de houders en 
aanvragers van een EU-verblijfsvergunning 
voor langdurig ingezetenen dezelfde 
procedurele waarborgen als die welke in 
hun nationale regelingen zijn opgenomen, 
indien de procedurele waarborgen uit 
hoofde van die nationale regelingen 
gunstiger zijn dan die waarin de leden 1 
en 2 van dit artikel en artikel 7, lid 2, 
voorzien.

3. Wanneer de lidstaten conform 
artikel 14 nationale verblijfsvergunningen 
afgeven, verlenen zij de houders en 
aanvragers van een EU-verblijfsvergunning 
voor langdurig ingezetenen dezelfde 
procedurele waarborgen als die welke in 
hun nationale regelingen zijn opgenomen, 
indien de procedurele waarborgen uit 
hoofde van die nationale regelingen 
gunstiger zijn dan die waarin de leden 1 
en 2 van dit artikel en artikel 7, lid 2, 
voorzien. Elk besluit tot afwijzing of 
intrekking van de status van langdurig 
ingezetene van de EU moet rekening 
houden met de individuele 
omstandigheden van het geval en moet 
evenredig zijn. 

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de betaling van leges 
verlangen voor de behandeling van 
aanvragen overeenkomstig deze richtlijn. 
De door een lidstaat in rekening gebrachte 
leges voor de behandeling van aanvragen 
mogen niet onevenredig of buitensporig 
zijn.

De lidstaten kunnen, waar nodig, de 
betaling van leges verlangen voor de 
behandeling van aanvragen 
overeenkomstig deze richtlijn. De door een 
lidstaat in rekening gebrachte leges voor de 
behandeling van aanvragen mogen niet 
onevenredig of buitensporig zijn en 
moeten gebaseerd zijn op de diensten die 
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daadwerkelijk voor de behandeling van 
aanvragen en de afgifte van 
vergunningen worden verricht.

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten conform artikel 14 
nationale verblijfsvergunningen afgeven, 
mogen zij van de aanvragers van een EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen geen hogere leges verlangen 
dan van de aanvragers van nationale 
verblijfsvergunningen.

Wanneer de lidstaten conform artikel 14, 
lid 1, nationale verblijfsvergunningen 
afgeven, mogen zij van de aanvragers van 
een EU-verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen geen hogere leges verlangen 
dan van de aanvragers van nationale 
verblijfsvergunningen.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met artikel 14, dat 
onder de herschikkingsprocedure valt.

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van dit artikel zijn 
aanvragers die in het bezit zijn van een 
nationale permanente verblijfsvergunning 
overeenkomstig artikel 14, lid 1, geen 
leges verschuldigd bij het aanvragen van 
een EU-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen.

Or. en



PR\1267462NL.docx 53/90 PE738.503v02-00

NL

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met artikel 14, dat 
onder de herschikkingsprocedure valt.

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) erkenning van beroepsdiploma’s, -
certificaten en andere titels, 
overeenkomstig de van toepassing zijnde 
nationale procedures;

c) erkenning van 
beroepskwalificaties, waaronder 
diploma’s, certificaten en andere titels, 
overeenkomstig de van toepassing zijnde 
nationale procedures, en rekening 
houdend met kwalificaties die 
overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG in 
een derde land zijn verworven, wanneer 
deze laatste reeds in een andere lidstaat 
werd erkend;

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de algemene 
doelstelling om de Unie aantrekkelijker te maken voor vaardigheden en talenten uit derde 
landen, en te zorgen voor een gelijk speelveld tussen de EU-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen en nationale permanente verblijfsvergunningen wat betreft het recht op 
gelijke behandeling.

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrokken lidstaat mag de 
gelijke behandeling ten aanzien van de 
punten b), d), e), f) en g), van lid 1 
beperken tot gevallen waarin de 
geregistreerde of gebruikelijke 
verblijfplaats van de langdurig ingezetene 
van de EU op het grondgebied van de 

2. De betrokken lidstaat mag de 
gelijke behandeling ten aanzien van lid 1, 
punt d), beperken tot gevallen waarin de 
geregistreerde of gebruikelijke 
verblijfplaats van de langdurig ingezetene 
van de EU in de lidstaat in kwestie is 
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lidstaat in kwestie is gelegen. gelegen.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel en houdt verband met gegarandeerde 
rechten op gelijke behandeling voor onderdanen van derde landen en hun gezinnen.

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de aard en de ernst van het door de 
aanvrager gepleegde strafbare feit,

Or. en

Motivering

Codificeert de arresten van het EHRM in de zaken Boutlif tegen Zwitserland en Üner tegen 
Nederland.

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3 – punt d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) in gevallen waarbij kinderen 
betrokken zijn, de belangen en het welzijn 
van de kinderen, in het bijzonder de ernst 
van de moeilijkheden die eventuele 
kinderen van de aanvrager waarschijnlijk 
zullen ondervinden in het land waarnaar 
de aanvrager zal worden teruggestuurd,

Or. en

Motivering

Codificeert de arresten van het EHRM in de zaken Boutlif tegen Zwitserland en Üner tegen 
Nederland.
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Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 – punt d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) de hechtheid van sociale, 
culturele en familiebanden met het 
gastland en het land van bestemming.

Or. en

Motivering

Codificeert de arresten van het EHRM in de zaken Boutlif tegen Zwitserland en Üner tegen 
Nederland.

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten nationale 
permanente verblijfsvergunningen 
afgeven, kennen zij aan onderdanen van 
derde landen aan wie zij de status van 
langdurig ingezetene van de EU verlenen, 
dezelfde rechten, procedurele waarborgen 
en voordelen toe als die waarin de 
nationale regelingen voorzien, indien deze 
bepalingen van de nationale regelingen 
gunstiger zijn. Wanneer gunstiger 
voorwaarden van toepassing zijn en de 
verkrijging van een EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen mogelijk maken, worden de 
rechten uit hoofde van hoofdstuk III 
onder de in artikel 4, lid 1, bedoelde 
voorwaarden toegepast.

Or. en
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Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met het doel van de 
herschikking om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen de EU-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen en de nationale permanente verblijfsvergunningen.

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een onderdaan van een derde 
land een nationale permanente 
verblijfsvergunning heeft overeenkomstig 
dit artikel en in dezelfde lidstaat een EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen aanvraagt, moet de 
desbetreffende lidstaat de betrokken 
persoon automatisch de status van 
langdurig ingezetene van de EU verlenen.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met het doel van de 
herschikking om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen de EU-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen en de nationale permanente verblijfsvergunningen.

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kinderen van een langdurig 
ingezetene van de EU die zijn geboren of 
geadopteerd op het grondgebied van de 
lidstaat die de betrokken EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen heeft verleend, verkrijgen 
automatisch de status van langdurig 
ingezetene van de EU, zonder dat zij aan 
de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 

1. De kinderen die verblijven bij en 
ten laste zijn van een langdurig ingezetene 
van de EU in de lidstaat waarin de EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen werd verleend, verkrijgen 
automatisch de status van langdurig 
ingezetene van de EU, zonder dat zij aan 
de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 
hoeven te voldoen. De langdurig 
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hoeven te voldoen. De langdurig 
ingezetene van de EU dient bij de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar 
hij of zij verblijft een aanvraag in om voor 
zijn of haar kind de EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen te verkrijgen.

ingezetene van de EU dient bij de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar 
hij of zij verblijft een aanvraag in om voor 
zijn of haar kind de EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen te verkrijgen.

Or. en

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van artikel 15, lid 1, 
van Richtlijn 2003/86/EG verstrekken de 
lidstaten, in het belang van het kind en 
gelet op de individuele omstandigheden, 
aan kinderen van een langdurig 
ingezetene van de EU, op aanvraag, een 
zelfstandige EU-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen na een jaar verblijf 
op het grondgebied van de betrokken 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Houdt verband met het doel van de herschikking om de rechten van gezinsleden van 
langdurig ingezetenen van de EU te versterken. In overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten, met name het recht op gezinsleven.

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In afwijking van artikel 15, leden 1 
en 3, van Richtlijn 2003/86/EG, gelet op 
de individuele omstandigheden en met het 
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oog op de bescherming van gezinsleden, 
verstrekken de lidstaten, op aanvraag, een 
zelfstandige EU-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen aan gezinsleden 
van een langdurig ingezetene van de EU 
na een verblijf van twee jaar op het 
grondgebied van de betrokken lidstaat.

Or. en

Motivering

Houdt verband met het doel van de herschikking om de rechten van gezinsleden van 
langdurig ingezetenen van de EU te versterken. In overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten, met name het recht op gezinsleven. Volgende bepaling beoogt specifiek de 
bescherming van gezinsleden in geval van wijziging van de gezinssituatie of in bijzonder 
moeilijke omstandigheden, met name als gevolg van huiselijk geweld.

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. In afwijking van artikel 15, 
lid 1, van Richtlijn 2003/86/EG wordt 
voor de berekening van de verblijfsduur 
die vereist is voor het verkrijgen van een 
zelfstandige verblijfsvergunning, het 
verblijf in verschillende lidstaten 
gecumuleerd. De lidstaten kunnen een 
legaal en ononderbroken verblijf van een 
jaar vereisen op het grondgebied van de 
lidstaat waar de aanvraag voor een 
zelfstandige verblijfsvergunning wordt 
ingediend, onmiddellijk voorafgaand aan 
de indiening van de aanvraag voor een 
zelfstandige verblijfsvergunning.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en is onlosmakelijk verbonden met 
artikel 21, lid 4, dat onder de herschikkingsprocedure valt.
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Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. In afwijking van artikel 4, 
leden 2 en 3, van Richtlijn 2003/86/EG 
krijgen de in artikel 4, leden 2 en 3, 
bedoelde categorieën personen 
toestemming om zich bij de langdurig 
ingezetene van de EU in de betrokken 
lidstaat te voegen.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met artikel 18, lid 2, dat 
onder de herschikkingsprocedure valt.

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 4, lid 1, 
derde alinea, en artikel 7, lid 2, eerste 
alinea, van Richtlijn 2003/86/EG kunnen 
de daarin bedoelde integratievoorwaarden 
en -maatregelen alleen worden toegepast 
nadat aan de betrokken personen 
gezinshereniging is toegestaan.

2. In afwijking van artikel 4, lid 1, 
derde alinea, en artikel 7, lid 2, eerste 
alinea, van Richtlijn 2003/86/EG mogen de 
daarin bedoelde integratievoorwaarden en -
maatregelen niet worden toegepast.

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van artikel 5, lid 4, 3. In afwijking van artikel 5, lid 4, 
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eerste alinea, van Richtlijn 2003/86/EG 
wordt, indien aan de voorwaarden voor 
gezinshereniging is voldaan, het besluit zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 90 dagen 
na de datum van indiening van het verzoek 
tot gezinshereniging, vastgesteld en 
meegedeeld. Artikel 7, lid 2, en artikel 10 
van deze richtlijn zijn van overeenkomstige 
toepassing.

eerste alinea, van Richtlijn 2003/86/EG 
wordt, indien aan de voorwaarden voor 
gezinshereniging is voldaan, het besluit zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen 
na de datum van indiening van het verzoek 
tot gezinshereniging, vastgesteld en 
meegedeeld. Wanneer de aanvragen 
simultaan werden overgelegd, is de 
hereniging onmiddellijk. Artikel 7, lid 2, 
en artikel 10 van deze richtlijn zijn van 
overeenkomstige toepassing.

Or. en

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In afwijking van artikel 14, lid 1, 
punt b), van die richtlijn hebben 
gezinsleden toegang tot elk werk als 
werknemer of zelfstandige 
overeenkomstig de toepasselijke vereisten 
van het nationale recht in de betrokken 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en in overeenstemming met de bepalingen 
inzake gelijke behandeling.

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VERBLIJF IN DE ANDERE 
LIDSTATEN

MOBILITEIT TUSSEN LIDSTATEN
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Or. en

Motivering

Taalkundige wijziging voor de interne samenhang.

Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een langdurig ingezetene van de 
EU krijgt het recht om in een tweede 
lidstaat te verblijven , op voorwaarde dat 
voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk 
gestelde voorwaarden.

1. Met het oog op de uitoefening van 
langetermijnmobiliteit krijgt een langdurig 
ingezetene van de EU het recht om in een 
tweede lidstaat te verblijven, 
overeenkomstig de artikelen 17 en 27, op 
voorwaarde dat voldaan wordt aan de in dit 
hoofdstuk en in artikel 14, lid 2, gestelde 
voorwaarden. De langdurig ingezetene 
van de EU vraagt in de eerste drie 
maanden na aankomst op het 
grondgebied van de tweede lidstaat een 
verblijfsvergunning aan. De bevoegde 
nationale autoriteiten verstrekken 
volledige en gemakkelijk te begrijpen 
informatie over de verschillen in rechten 
en procedurele waarborgen naargelang 
van het type verblijfsvergunning.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met artikelen 17 en 25, 
die onder de herschikkingsprocedure vallen. Houdt verband met de doelstelling van de 
herschikking, met name om de EU aantrekkelijker te maken voor onderdanen van derde 
landen, hun integratie in de arbeidsmarkt van de Unie te bevorderen en de uitoefening van 
hun recht op mobiliteit binnen de EU te vergemakkelijken.

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Kortetermijnmobiliteit

Met het oog op de uitoefening van 
kortetermijnmobiliteit, wanneer een 
onderdaan van een derde land die houder 
is van een geldige EU-verblijfsvergunning 
voor langdurig ingezetenen, afgegeven 
door een lidstaat die het Schengenacquis 
volledig toepast, voor de uitoefening van 
een beroepsactiviteit gedurende 90 dagen 
per periode van 180 dagen in een of meer 
lidstaten binnenkomt en verblijft, vereist 
de tweede lidstaat voor de uitoefening van 
deze activiteit geen andere vergunning 
dan de EU-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen.
Een onderdaan van een derde land die 
houder is van een geldige EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen, afgegeven door een lidstaat 
die het Schengenacquis niet volledig 
toepast, heeft het recht om in een periode 
van 180 dagen maximaal 90 dagen in een 
of meer lidstaten binnen te komen en te 
verblijven om er een beroepsactiviteit uit 
te oefenen op grond van de EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen en een geldig reisdocument. 
Indien de langdurig ingezetene van de EU 
een binnengrens overschrijdt waar de 
controles nog niet zijn opgeheven, naar 
een tweede lidstaat die het 
Schengenacquis volledig toepast, kan de 
tweede lidstaat van de langdurig 
ingezetene van de EU vereisen dat hij of 
zij het zakelijke doel van het verblijf 
aantoont. De tweede lidstaat mag voor het 
uitoefenen van de beroepsactiviteit geen 
andere vergunning vereisen dan de EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen.

Or. en
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Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en duidelijkheid, met name om de richtlijn 
in overeenstemming te brengen met meer recente instrumenten inzake legale migratie, die 
bepalingen over kortetermijnmobiliteit bevatten.

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verblijf in een tweede lidstaat Langetermijnmobiliteit en verblijf in een 
tweede lidstaat

Or. en

Motivering

Technische wijziging die noodzakelijk is voor de interne samenhang en duidelijkheid.

Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zo spoedig mogelijk en uiterlijk drie 
maanden na aankomst op het 
grondgebied van de tweede lidstaat vraagt 
de langdurig ingezetene van de EU een 
verblijfsvergunning aan bij de bevoegde 
autoriteiten van deze lidstaat.

Schrappen

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang, aangezien deze bepaling is verplaatst 
naar artikel 16, lid 1, betreffende de algemene beginselen.

Amendement 95
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verblijfsvergunning wordt afgegeven 
volgens de voorschriften en het 
standaardmodel van Verordening (EG) 
nr. 1030/2002 van de Raad. In de rubriek 
“opmerkingen” voegen de lidstaten toe 
dat de aanvrager ‘in hoofdstuk III van de 
richtlijn inzake langdurig ingezeten van 
de EU (Richtlijn XXX) bedoelde rechten 
geniet’.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met het verbeteren van 
de doeltreffendheid en een betere uitvoering van de huidige richtlijn.

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vaste en regelmatige inkomsten , 
inclusief die welke door een derde ter 
beschikking zijn gesteld, die voldoende 
zijn om zichzelf en zijn of haar gezinsleden 
te onderhouden zonder een beroep te 
hoeven doen op het stelsel van sociale 
bijstand van de betrokken lidstaat. Voor 
elke van de overeenkomstig lid 2 van 
artikel 16 ingedeelde categorieën 
beoordelen de lidstaten deze inkomsten 
afgaande op de aard en de regelmaat ervan, 
waarbij zij rekening mogen houden met het 
niveau van het minimumloon en het 
minimumpensioen;

a) vaste en regelmatige inkomsten, 
inclusief die welke door enige derde ter 
beschikking zijn gesteld, die voldoende 
zijn om zichzelf en zijn of haar gezinsleden 
ten laste te onderhouden zonder een beroep 
te hoeven doen op het stelsel van sociale 
bijstand van de betrokken lidstaat. Voor 
elke van de overeenkomstig lid 2 van 
artikel 16 ingedeelde categorieën 
beoordelen de lidstaten deze inkomsten 
afgaande op de aard en de regelmaat ervan, 
waarbij zij rekening mogen houden met het 
niveau van het minimumloon en het 
minimumpensioen. Voor de beoordeling 
van de inkomsten hanteert de tweede 
lidstaat dezelfde evaluatieregels van 
artikel 5, lid 2. Leemten tussen 
arbeidscontracten van minder dan twee 
maanden worden voor de beoordeling als 
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irrelevant beschouwd;

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en onlosmakelijk verbonden met (de 
wijzigingen in) overweging 11, artikel 5 en dit artikel, die allemaal onder de 
herschikkingsprocedure vallen.

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten mogen eisen dat 
onderdanen van derde landen voldoen 
aan integratievoorwaarden 
overeenkomstig het nationaal recht.

Schrappen

Deze voorwaarde is niet van toepassing 
indien de betrokken onderdanen van 
derde landen aan integratievoorwaarden 
hebben moeten voldoen om de status van 
langdurig ingezetene te verwerven 
overeenkomstig artikel 5, lid 2.
Onverminderd de tweede alinea, mag van 
de betrokkenen worden verlangd dat zij 
deelnemen aan taalcursussen.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om het doel van de herschikking weer te geven, met name om de integratie te 
bevorderen van onderdanen van derde landen die zich legaal en duurzaam in de Unie hebben 
gevestigd. Aangezien deze richtlijn betrekking heeft op onderdanen die langdurig in de Unie 
verblijven, mag worden aangenomen dat deze specifieke categorie onderdanen van derde 
landen reeds is geïntegreerd.

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 – alinea 1



PE738.503v02-00 66/90 PR\1267462NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanvraag gaat vergezeld van 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
vereiste bewijsstukken waaruit blijkt dat 
de betrokkene voldoet aan de 
desbetreffende voorwaarden, alsmede van 
diens verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen en een geldig reisdocument of 
gewaarmerkte afschriften ervan.

De aanvraag gaat vergezeld van de EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezeten en een geldig reisdocument of 
gewaarmerkte afschriften daarvan.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en duidelijkheid.

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het bijzonder: In voorkomend geval zijn de aanvullende 
bewijsstukken beperkt tot het volgende:

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de aangebrachte 
wijzigingen in de voorgaande alinea.

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot de uitoefening van een 
economische activiteit in een 
gereglementeerd beroep in de zin van 
artikel 3, lid 1, punt a), van Richtlijn 
2005/36/EG, genieten langdurig 
ingezetenen van de EU bij het aanvragen 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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van een verblijfsvergunning in een tweede 
lidstaat wat betreft de erkenning van 
beroepskwalificaties dezelfde behandeling 
als burgers van de Unie, conform het 
toepasselijke Unierecht en nationaal recht.

Or. en

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De langdurig ingezetene van de EU 
mag uiterlijk 30 dagen na de datum van 
indiening van de volledige aanvraag in de 
tweede lidstaat beginnen met werken of 
studeren.

5. De langdurig ingezetene van de EU 
mag meteen of uiterlijk 30 dagen na de 
datum van indiening van de volledige 
aanvraag in de tweede lidstaat beginnen 
met werken of studeren.

Or. en

Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer de langdurig ingezetene 
van de EU zijn of haar verblijfsrecht 
uitoefent in een tweede lidstaat, zijn de 
bepalingen en afwijkingen van artikel 15 
van deze richtlijn van toepassing op de 
gezinsleden die zich bij de langdurig 
ingezetene van de EU in de tweede lidstaat 
voegen.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met het bepaalde in 
artikel 15, dat onder de herschikkingsprocedure valt. In overeenstemming met de algemene 
doelstelling om de rechten van gezinsleden van langdurig ingezetenen van de EU en het 



PE738.503v02-00 68/90 PR\1267462NL.docx

NL

grondrecht op gezinsleven te versterken. In overeenstemming met het non-
discriminatiebeginsel.

Amendement 103

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de langdurig ingezetene 
van de EU zijn of haar verblijfsrecht 
uitoefent in een tweede lidstaat en het 
gezin reeds was gevormd in de eerste 
lidstaat, kunnen andere leden van zijn of 
haar gezin dan bedoeld in lid 1 van 
artikel 4 van Richtlijn 2003/86/EG 
toestemming krijgen om de langdurig 
ingezetene van de EU te vergezellen of 
zich bij hem of haar te voegen.

2. In afwijking van artikel 4, leden 2 
en 3, van Richtlijn 2003/86/EG krijgen de 
in artikel 4, leden 2 en 3, bedoelde 
categorieën personen toestemming om de 
langdurig ingezetene van de EU te 
vergezellen of zich bij hem of haar te 
voegen in de tweede lidstaat.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met het bepaalde in 
artikel 15, dat onder de herschikkingsprocedure valt. In overeenstemming met de algemene 
doelstelling om de rechten van gezinsleden van langdurig ingezetenen van de EU en het 
grondrecht op gezinsleven te versterken.

Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een bewijs dat de langdurig 
ingezetene financieel voor hem of haar 
instaat of dat hij of zij zelf beschikt over 
vaste en regelmatige inkomsten , inclusief 
die welke door een derde ter beschikking 
zijn gesteld, die voldoende zijn om zichzelf 
te onderhouden zonder een beroep te 
hoeven doen op het stelsel van sociale 
bijstand van de betrokken lidstaat, 
alsmede dat hij of zij beschikt over een — 

Schrappen
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eventueel via de langdurig ingezetene 
lopende — ziektekostenverzekering die 
alle risico’s in de tweede lidstaat dekt. De 
lidstaten beoordelen deze inkomsten 
afgaande op de aard en de regelmaat 
ervan, waarbij zij rekening mogen houden 
met het niveau van het minimumloon en 
het minimumpensioen.

Or. en

Motivering

Schrapping noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en duidelijkheid. Houdt 
verband met een van de doelstellingen van de herschikking, met name om de mobiliteit binnen 
de EU van langdurig ingezeten van de EU en hun gezinsleden te vergemakkelijken. Bovendien 
houden de in dit lid aangebrachte wijzigingen verband met overweging 10 en artikel 17, die 
onder de herschikkingsprocedure vallen.

Amendement 105

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer het gezin nog niet was 
gevormd in de eerste lidstaat, is Richtlijn 
2003/86/EG van toepassing.

5. Wanneer het gezin nog niet was 
gevormd in de eerste lidstaat, is de in 
artikel 15, lid 3, van deze richtlijn 
bedoelde afwijking van toepassing.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en onlosmakelijk verbonden met 
artikel 15, lid 3, dat onder de herschikkingsprocedure valt.

Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat houdt bij zijn besluitvorming 
mede rekening met de ernst van de inbreuk 

De lidstaat houdt bij zijn besluitvorming 
mede rekening met de ernst van de inbreuk 
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of het soort van inbreuk dat door de 
langdurig ingezetene of zijn of haar 
gezinslid/gezinsleden op de openbare orde 
of de openbare veiligheid is gepleegd, 
respectievelijk met het gevaar dat van de 
persoon in kwestie uitgaat.

of het soort van inbreuk dat door de 
langdurig ingezetene of zijn of haar 
gezinslid/gezinsleden op de openbare orde 
of de openbare veiligheid is gepleegd, 
respectievelijk met het gevaar dat van de 
persoon in kwestie uitgaat, en let daarbij 
tevens terdege op de duur van het verblijf 
en het bestaan van banden met het land 
van verblijf.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en in overeenstemming met artikel 6 van 
deze richtlijn. Houdt verband met de doelstelling van de herschikking om de bescherming 
tegen uitzetting te versterken.

Amendement 107

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 Schrappen
Volksgezondheid

De lidstaten mogen weigeren een 
verblijfsvergunning toe te kennen aan 
langdurig ingezetenen van de EU of hun 
gezinsleden indien de persoon in kwestie 
een bedreiging vormt voor de 
volksgezondheid , zoals gedefinieerd in 
artikel 2, punt 21, van Verordening (EU) 
2016/399 van het Europees Parlement en 
de Raad41.
_________________
41 Verordening (EU) 2016/399 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 maart 2016 betreffende een Uniecode 
voor de overschrijding van de grenzen 
door personen (Schengengrenscode) (PB 
L 77 van 23.3.2016, blz. 1).

Or. en
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Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang, aangezien volksgezondheid alleen in de 
tweede lidstaat een geldige reden voor weigering van een verblijfsvergunning is. Dit artikel 
valt onder de herschikkingsprocedure.

Amendement 108

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde nationale autoriteiten nemen 
een besluit over de aanvraag en stellen de 
aanvrager zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
90 dagen na de datum waarop de aanvraag 
is ingediend, schriftelijk in kennis van het 
besluit .

De bevoegde nationale autoriteiten nemen 
een besluit over de aanvraag en stellen de 
aanvrager zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
30 dagen na de datum waarop de aanvraag 
is ingediend, schriftelijk in kennis van het 
besluit.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de doelstelling van 
snellere en vereenvoudigde procedures.

Amendement 109

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de aanvraag niet vergezeld gaat van 
de bewijsstukken die in de artikelen 17 
en 18 worden genoemd of die in 
uitzonderlijke gevallen verband houden 
met de complexiteit van de aanvraag, mag 
de in de eerste alinea gestelde termijn met 
ten hoogste 30 dagen worden verlengd. In 
dergelijke gevallen stellen de bevoegde 
nationale autoriteiten de aanvrager hiervan 
in kennis.

Indien de aanvraag niet vergezeld gaat van 
de bewijsstukken die in de artikelen 17 
en 18 worden genoemd of die in 
uitzonderlijke gevallen verband houden 
met de complexiteit van de aanvraag, mag 
de in de eerste alinea gestelde termijn met 
ten hoogste 30 dagen worden verlengd. In 
dergelijke gevallen stellen de bevoegde 
nationale autoriteiten de aanvrager hiervan 
schriftelijk in kennis.

Or. en
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Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang.

Amendement 110

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien de ter staving van de 
aanvraag verstrekte documenten of 
gegevens ontoereikend of onvolledig zijn, 
delen de bevoegde autoriteiten de 
aanvrager mee welke aanvullende 
documenten of gegevens er vereist zijn en 
stellen zij voor de verstrekking daarvan 
een redelijke termijn vast, die minimaal 
30 dagen bedraagt. De in de eerste alinea 
bedoelde termijn wordt opgeschort vanaf 
de kennisgeving totdat de autoriteiten de 
gevraagde aanvullende documenten of 
gegevens hebben ontvangen. Indien de 
vereiste aanvullende documenten of 
gegevens niet binnen die termijn zijn 
verstrekt, kan de aanvraag worden 
afgewezen.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met artikel 7, lid 2, dat 
onder de herschikkingsprocedure valt.

Amendement 111

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien aan de in de artikelen 16, 17 
en 18 gestelde voorwaarden is voldaan, en 
onder voorbehoud van de bepalingen van 
de artikelen 19 en 20 betreffende de 

2. Indien aan de in de artikelen 16, 17 
en 18 gestelde voorwaarden is voldaan, en 
onder voorbehoud van de bepalingen van 
artikel 19 betreffende de openbare orde en 
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openbare orde, de openbare veiligheid en 
de volksgezondheid, verstrekt de tweede 
lidstaat aan de langdurig ingezetene van de 
EU een verblijfsvergunning die kan 
worden verlengd. Deze verblijfsvergunning 
wordt, indien nodig en op verzoek, bij het 
verstrijken van de geldigheidsperiode 
verlengd. De tweede lidstaat stelt de eerste 
lidstaat in kennis van zijn besluit.

de openbare veiligheid, verstrekt de tweede 
lidstaat aan de langdurig ingezetene van de 
EU een verblijfsvergunning die kan 
worden verlengd. Deze verblijfsvergunning 
wordt, op verzoek, bij het verstrijken van 
de geldigheidsperiode verlengd. De tweede 
lidstaat stelt de eerste lidstaat in kennis van 
zijn besluit.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog de interne samenhang, met name om de schrapping van artikel 20 
weer te geven.

Amendement 112

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 15, lid 1, 
van Richtlijn 2003/86/EG wordt voor de 
berekening van de verblijfsduur die vereist 
is voor het verkrijgen van een zelfstandige 
verblijfsvergunning, het verblijf in 
verschillende lidstaten gecumuleerd. De 
lidstaten kunnen een legaal en 
ononderbroken verblijf van twee jaar 
vereisen op het grondgebied van de lidstaat 
waar de aanvraag voor een zelfstandige 
verblijfsvergunning wordt ingediend, 
onmiddellijk voorafgaand aan de indiening 
van de aanvraag voor een zelfstandige 
verblijfsvergunning.

4. In afwijking van artikel 15, lid 1, 
van Richtlijn 2003/86/EG wordt voor de 
berekening van de verblijfsduur die vereist 
is voor het verkrijgen van een zelfstandige 
verblijfsvergunning, het verblijf in 
verschillende lidstaten gecumuleerd. De 
lidstaten kunnen een legaal en 
ononderbroken verblijf van een jaar 
vereisen op het grondgebied van de lidstaat 
waar de aanvraag voor een zelfstandige 
verblijfsvergunning wordt ingediend, 
onmiddellijk voorafgaand aan de indiening 
van de aanvraag voor een zelfstandige 
verblijfsvergunning.

Or. en

Amendement 113

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de verblijfsvergunning wordt 
geweigerd, niet wordt verlengd of wordt 
ingetrokken, kan de betrokkene in de 
desbetreffende lidstaat beroep instellen.

2. Indien de verblijfsvergunning wordt 
geweigerd, niet wordt verlengd of wordt 
ingetrokken, heeft de betrokkene in de 
desbetreffende lidstaat recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte, 
overeenkomstig het nationaal recht. In de 
schriftelijke kennisgeving van de 
beslissing van de desbetreffende lidstaat 
wordt vermeld bij welke rechterlijke of 
administratieve instantie het beroep kan 
worden ingesteld en binnen welke termijn.

Or. en

Motivering

De huidige richtlijn is opgesteld in 2003, vóór het bindende karakter van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. De huidige formulering ‘beroep instellen’ voldoet niet 
aan de normen van artikel 47 van het Handvest. Houdt verband met artikel 10 van deze 
richtlijn.

Amendement 114

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zodra de langdurig ingezetene van 
de EU de in artikel 21 bedoelde 
verblijfsvergunning in de tweede lidstaat 
heeft verkregen, komen hij of zij en zijn of 
haar gezinsleden in deze lidstaat in 
aanmerking voor gelijke behandeling op de 
gebieden en onder de voorwaarden als 
bedoeld in artikel 12.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 115
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat 
langdurig ingezetenen van de EU en hun 
gezinsleden die een economische activiteit 
uitoefenen als werknemer of als 
zelfstandige, de bevoegde autoriteiten in 
kennis stellen van elke verandering van 
werkgever of economische activiteit. Dit 
vereiste doet geen afbreuk aan het recht 
van de betrokken personen om de nieuwe 
activiteit te aanvaarden en uit te oefenen.

Schrappen

Or. en

Amendement 116

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen overeenkomstig hun 
nationale wetgeving de voorwaarden 
vaststellen waaronder de krachtens 
artikel 16, lid 2, punt b) of c), op hun 
grondgebied verblijvende personen en 
hun gezinsleden toegang hebben tot een 
economische activiteit als werknemer of 
als zelfstandige.

Schrappen

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en duidelijkheid. Dit houdt bovendien 
verband met de algemene doelstelling om de integratie van onderdanen van derde landen die 
langdurig legaal in de Unie hebben verbleven, te bevorderen.

Amendement 117

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intrekking van de verblijfsvergunning en 
terugnameverplichting

Intrekking van de nationale 
verblijfsvergunning en 
terugnameverplichting

Or. en

Motivering

Technische wijziging die noodzakelijk is voor de interne samenhang en duidelijkheid.

Amendement 118

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat de onderdaan van een 
derde land de status van langdurig 
ingezetene van de EU heeft verkregen, 
kan de tweede lidstaat beslissen de 
verblijfsvergunning niet te verlengen of de 
vergunning in te trekken . Dit geldt in de 
onderstaande gevallen:

1. De tweede lidstaat kan in de 
volgende gevallen beslissen de nationale 
verblijfsvergunning in te trekken:

Or. en

Motivering

Aangebrachte wijzigingen in het lid, dat onder de herschikkingsprocedure valt. Noodzakelijk 
met het oog op de interne samenhang en duidelijkheid.

Amendement 119

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij de internationale bescherming 
inmiddels is ingetrokken, of indien de 
persoon behoort tot een van de in 
artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2011/95/EU 
bepaalde categorieën, leidt de tweede 

De tweede lidstaat leidt onderdanen van 
derde landen wier door de eerste lidstaat 
afgegeven EU-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen de in artikel 8, lid 4, 
van deze richtlijn bedoelde opmerking 
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lidstaat onderdanen van derde landen wier 
door de eerste lidstaat afgegeven EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen de in artikel 8, lid 4, van deze 
richtlijn bedoelde opmerking bevat, niet 
terug .

bevat, niet terug.

Or. en

Motivering

Schrapping in overeenstemming met het akkoord dat in juni 2018 tijdens de trialoog over de 
erkenningsverordening is bereikt, waarbij de bepalingen inzake uitzonderingen op non-
refoulement zijn geschrapt (artikel 21, lid 2, van de erkenningsrichtlijn).

Amendement 120

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De beslissing tot verwijdering mag 
niet gepaard gaan met een permanent 
verblijfsverbod in de gevallen genoemd in 
lid 1, onder b).

Or. en

Motivering

Herinvoering van tekst die in het nieuwe voorstel was geschrapt. De volgende doorgehaalde 
tekst valt onder de herschikkingsprocedure.

Amendement 121

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De tweede lidstaat kent de 
langdurig ingezetene van de EU op 
verzoek de in artikel 7 bedoelde status toe 
met inachtneming van de artikelen 3, 4, 5 
en 6. De tweede lidstaat stelt de eerste 

1. De tweede lidstaat kent de 
langdurig ingezetene van de EU op 
verzoek van een EU-verblijfsvergunning 
voor langdurig ingezetenen de in artikel 7 
bedoelde status toe. De tweede lidstaat stelt 
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lidstaat in kennis van zijn besluit. de eerste lidstaat in kennis van zijn besluit.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de 
hoofddoelstelling van de herschikking om de mobiliteit van onderdanen van derde landen 
binnen de EU te vergroten, hetgeen een meerwaarde is van de status ten opzichte van 
nationale vergunningen op het niveau van de lidstaten.

Amendement 122

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij het verlenen van de EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen zijn alle in hoofdstuk I en II 
van deze richtlijn bedoelde rechten die 
van toepassing zijn op langdurig 
ingezetenen van de EU en hun 
gezinsleden in de eerste lidstaat, van 
toepassing op langdurig ingezetenen van 
de EU en hun gezinsleven in de tweede 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de 
hoofddoelstelling van de herschikking om de mobiliteit van onderdanen van derde landen 
binnen de EU te vergroten, hetgeen een meerwaarde is van de status ten opzichte van 
nationale vergunningen op het niveau van de lidstaten.

Amendement 123

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 4, leden 1 
en 3, kent de tweede lidstaat de status van 

2. In afwijking van artikel 4, leden 1 
en 3, mag een langdurig ingezetene van 
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langdurig ingezetene van de EU toe aan 
onderdanen van derde landen die, na 
overeenkomstig dit hoofdstuk het recht 
van verblijf te hebben verkregen, legaal 
en ononderbroken op zijn grondgebied 
hebben verbleven gedurende de drie jaar 
onmiddellijk voorafgaand aan de 
indiening van de desbetreffende aanvraag.

de EU bij aankomst in de tweede lidstaat 
of uiterlijk bij het verstrijken van zijn of 
haar EU-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen in de eerste lidstaat 
een aanvraag voor een EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen indienen.

Or. en

Amendement 124

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Met het oog op een in lid 1 
bedoelde aanvraag legt de aanvrager de 
volgende documenten over:
a) de geldige EU-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen, afgegeven door de 
eerste lidstaat,
b) een geldig reisdocument, zoals 
gespecificeerd door het nationale recht;

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de 
hoofddoelstelling van de herschikking om de mobiliteit van onderdanen van derde landen 
binnen de EU te vergroten, hetgeen een meerwaarde is van de status ten opzichte van 
nationale vergunningen op het niveau van de lidstaten.

Amendement 125

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De betrokken lidstaat kan 
verlangen dat de langdurig ingezetene van 
de EU bewijsstukken overlegt om aan te 
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tonen dat in de eerste lidstaat bij het 
verkrijgen van de EU-verblijfsvergunning 
voor langdurig ingezetenen aan de 
voorwaarden is voldaan en dat de in 
artikel 4, lid 1, bedoelde voorwaarde is 
vervuld.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de 
hoofddoelstelling van de herschikking om de mobiliteit van onderdanen van derde landen 
binnen de EU te vergroten, hetgeen een meerwaarde is van de status ten opzichte van 
nationale vergunningen op het niveau van de lidstaten.

Amendement 126

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. In afwijking van artikel 5, 
lid 1, kan de tweede lidstaat verlangen dat 
de langdurig ingezetene van de EU 
aantoont:
a) dat hij of zij beschikt over vaste en 
regelmatige inkomsten, inclusief die welke 
door enige andere derde ter beschikking 
zijn gesteld, die voldoende zijn om zichzelf 
en hun gezinsleden ten laste te 
onderhouden zonder een beroep te hoeven 
doen op het stelsel van sociale bijstand 
van de betrokken lidstaat. Voor de 
evaluatie van de vaste en regelmatige 
inkomsten wordt een maximumperiode 
van zes maanden in aanmerking 
genomen;
b) dat hij of zij in het bezit is van of, 
indien het nationale recht die 
mogelijkheid biedt, een aanvraag heeft 
ingediend voor een 
ziektekostenverzekering voor alle risico’s 
die in de betrokken lidstaat normaliter 
voor de eigen onderdanen zijn gedekt.
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Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de 
hoofddoelstelling van de herschikking om de mobiliteit van onderdanen van derde landen 
binnen de EU te vergroten, hetgeen een meerwaarde is van de status ten opzichte van 
nationale vergunningen op het niveau van de lidstaten.

Amendement 127

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De tweede lidstaat is niet verplicht het 
recht op sociale bijstand of op steun voor 
levensonderhoud in de vorm van een 
studiebeurs of –lening voor studies, 
beroepsopleiding inbegrepen, toe te kennen 
aan langdurig ingezetenen van de EU die 
geen werknemer of zelfstandige zijn, en 
aan hun gezinsleden, voordat de periode 
van vijf jaar van legaal en ononderbroken 
verblijf op zijn grondgebied is verstreken.

In afwijking van artikel 12, lid 1, punt d), 
is de tweede lidstaat niet verplicht het recht 
op sociale bijstand of op steun voor 
levensonderhoud in de vorm van een 
studiebeurs of -lening voor studies, 
beroepsopleiding inbegrepen, toe te kennen 
aan langdurig ingezetenen van de EU die 
geen werknemer of zelfstandige zijn, en 
aan hun gezinsleden, voordat de periode 
van drie jaar van legaal en ononderbroken 
verblijf op zijn grondgebied is verstreken.

Or. en

Amendement 128

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De tweede lidstaat kan beslissen dergelijke 
bijstand toe te kennen aan langdurig 
ingezetenen van de EU vóór het verstrijken 
van de periode van vijf jaar van legaal en 
ononderbroken verblijf, mits deze lidstaat 
dezelfde behandeling waarborgt voor 
burgers van de Unie die hun recht van vrij 
verkeer uitoefenen overeenkomstig 
Richtlijn 2004/38/EG of artikel 21 VWEU 
en die niet de hoedanigheid hebben van 

De tweede lidstaat kan beslissen dergelijke 
bijstand toe te kennen aan langdurig 
ingezetenen van de EU vóór het verstrijken 
van de periode van drie jaar van legaal en 
ononderbroken verblijf, mits deze lidstaat 
dezelfde behandeling waarborgt voor 
burgers van de Unie die hun recht van vrij 
verkeer uitoefenen overeenkomstig 
Richtlijn 2004/38/EG of artikel 21 VWEU 
en die niet de hoedanigheid hebben van 
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werknemer of zelfstandige of persoon die 
deze status heeft behouden, en voor hun 
gezinsleden, alsook voor onderdanen van 
derde landen die op grond van een 
overeenkomst tussen de Unie en haar 
lidstaten enerzijds en derde landen 
anderzijds een recht van vrij verkeer 
genieten dat gelijkwaardig is aan dat van 
burgers van de Unie, en voor hun 
gezinsleden.

werknemer of zelfstandige of persoon die 
deze status heeft behouden, en voor hun 
gezinsleden, alsook voor onderdanen van 
derde landen die op grond van een 
overeenkomst tussen de Unie en haar 
lidstaten enerzijds en derde landen 
anderzijds een recht van vrij verkeer 
genieten dat gelijkwaardig is aan dat van 
burgers van de Unie, en voor hun 
gezinsleden.

Or. en

Amendement 129

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 13, lid 2, 
en uitsluitend vóór het verstrijken van de 
periode van vijf jaar van legaal en 
ononderbroken verblijf op zijn 
grondgebied, kan de tweede lidstaat een 
besluit nemen tot beëindiging van het 
legaal verblijf van een langdurig 
ingezetene van de EU die zijn of haar 
activiteit als werknemer of als zelfstandige 
heeft beëindigd, indien deze ingezetene 
niet beschikt over voldoende 
bestaansmiddelen voor zichzelf en zijn of 
haar gezinsleden noch over een 
verzekering die alle ziektekosten dekt, 
teneinde te voorkomen dat hij of zij een 
onredelijke belasting zou vormen voor het 
socialebijstandsstelsel van de tweede 
lidstaat.

Schrappen

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de doelstelling van 
de herschikking om de mobiliteit binnen de EU te vergroten.
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Amendement 130

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaat kan een aanvraag voor 
een EU-verblijfsvergunning voor 
langdurig ingezetenen afwijzen wanneer:
a) niet aan de voorwaarden van 
leden 2 en 2 bis wordt voldaan;
b) de overgelegde documenten met 
medeweten van de aanvrager op 
frauduleuze wijze zijn verkregen;
c) de langdurig ingezetene van de EU 
een bedreiging vormt voor de openbare 
orde en de openbare veiligheid 
overeenkomstig artikel 6 van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de doelstelling van 
de herschikking om onderdanen van derde landen te beschermen tegen uitzetting en de 
procedurele waarborgen te versterken.

Amendement 131

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op de indiening en het onderzoek 
van de aanvraag om toekenning van de 
status van langdurig ingezetene van de EU 
in de tweede lidstaat is de procedure van 
artikel 7 van toepassing. Op de afgifte van 
de verblijfsvergunning zijn de bepalingen 
van artikel 8 van toepassing. Wanneer de 
aanvraag wordt afgewezen gelden de in 
artikel 10 bedoelde procedurele 
waarborgen.

5. Op de indiening en het onderzoek 
van de aanvraag om toekenning van de 
status van langdurig ingezetene van de EU 
in de tweede lidstaat is de procedure van 
artikel 7 van toepassing. Op de afgifte van 
de verblijfsvergunning zijn de bepalingen 
van artikel 8 van toepassing. Wanneer de 
aanvraag wordt afgewezen gelden de in 
artikel 10 bedoelde procedurele 
waarborgen. Onverminderd lid 4 van dit 
artikel wordt in een besluit tot afwijzing 
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van een aanvraag voor mobiliteit rekening 
gehouden met specifieke omstandigheden 
van het geval en wordt het 
evenredigheidsbeginsel geëerbiedigd.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en op grond van het 
evenredigheidsbeginsel.

Amendement 132

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer een ingezetene een 
nationale verblijfsvergunning verkrijgt 
overeenkomstig artikel 14, stelt de lidstaat 
die de vergunning heeft afgegeven hem of 
haar schriftelijk in kennis van de 
mogelijkheid om een EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen te verkrijgen. De lidstaten 
moeten aanvragers informeren over de 
mogelijkheid om tegelijkertijd een 
nationale verblijfsvergunning en een EU-
verblijfsvergunning voor langdurig 
ingezetenen te behouden.

Or. en

Motivering

Houdt verband met de bepalingen in dit artikel, dat onder de herschikkingsprocedure valt.

Amendement 133

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen contactpunten aan die De lidstaten wijzen contactpunten aan die 
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verantwoordelijk zijn voor het ontvangen 
en toezenden van de in de artikelen 8, 9, 
13, 21, 22, 25 en 26 bedoelde informatie en 
documenten.

verantwoordelijk zijn voor het ontvangen 
en toezenden van de in de artikelen 8, 13, 
21, 22, 25 en 26 bedoelde informatie en 
documenten.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de interne samenhang en houdt verband met de aangebrachte 
wijzigingen in artikel 9, dat onder de herschikkingsprocedure valt.
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TOELICHTING

Het is hoog tijd dat de Europese Unie (EU) haar arbeidsmigratiebeleid herziet en de aandacht 
verlegt naar de 23 miljoen reguliere ingezeten onderdanen van derde landen die op het 
grondgebied van de Unie wonen en werken, alsmede naar degenen die zouden overwegen 
hierheen te verhuizen. Arbeidsmigranten spelen reeds een cruciale rol in onze maatschappij. Ze 
dragen bij tot de arbeidsmarkt van de Unie, stimuleren de economische groei en verrijken ons 
continent als geheel. Met de recente COVID-19-pandemie werd nog maar eens duidelijk welke 
cruciale rol onderdanen van derde landen spelen in sectoren die als “essentieel” zijn 
aangemerkt, zelfs in tijden van hogere werkloosheid. 

De herschikking van de richtlijn inzake langdurig ingezetenen – een van de voorgestelde 
maatregelen in het kader van het vaardigheden- en talentenpakket van de Commissie – komt op 
het juiste moment en biedt een kans om niet alleen het positieve narratief over migratie kracht 
bij te zetten, maar ook om tastbare verbeteringen in de wetgeving aan te brengen voor 
onderdanen van derde landen en de Unie als geheel. De richtlijn biedt een opportuniteit om de 
rechten van onderdanen van derde landen te waarborgen en te versterken, de kwetsbaarheid 
waarmee zij worden geconfronteerd aan te pakken en hun integratie en sociale inclusie verder 
te bevorderen. 

Het voorstel is gericht op de veranderende realiteit van de arbeidsmarkt van de Unie, en 
daarmee in de eerste plaats op de uitdaging van een vergrijzende samenleving en de toenemende 
tekorten aan vaardigheden waarmee veel lidstaten reeds te kampen hebben. Naar verwachting 
zal onze actieve beroepsbevolking in de EU de komende 30 jaar met 50 miljoen mensen 
afnemen. Ondertussen zijn de VS, Australië en Canada de belangrijkste bestemmingslanden 
voor migranten en blijven zij voortdurend zoeken naar manieren om talent op alle 
vaardigheidsniveaus beter aan te trekken. De EU zou kunnen concurreren met andere 
migratiebestemmingen, zowel qua diversiteit als qua omvang. Het vereist echter verdere 
samenwerking op het gebied van het arbeidsmigratiebeleid in de EU om de Europese 
meerwaarde te benutten. Deze richtlijn, zoals zij in 2003 werd aangenomen, wordt duidelijk te 
weinig gebruikt en vereist substantiële wetgevingswijzigingen om het potentieel ervan ten volle 
te benutten en de gestelde doelen te bereiken.

De herschikking van de richtlijn inzake langdurig ingezetenen van de EU heeft tot doel een 
geharmoniseerde status voor langdurig ingezetenen van de EU tot stand te brengen en regels 
vast te stellen voor de procedures en rechten die aan de status verbonden zijn. De rapporteur 
steunt het voorstel van de Commissie om onderdanen van derde landen toe te staan 
verblijfsperioden in verschillende lidstaten te cumuleren en ervoor te zorgen dat alle perioden 
van legaal verblijf volledig in aanmerking worden genomen. Bovendien stelt de rapporteur voor 
om de verblijfsperiode die nodig is om de status van langdurig ingezetene van de EU te 
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verkrijgen, terug te brengen van vijf tot drie jaar. Deze maatregel zou het gebruik van de status 
van langdurig ingezetene van de EU vergroten en een positief effect hebben op de integratie 
van onderdanen van derde landen, daar zij sneller volwaardige rechten op gelijke behandeling 
zouden krijgen. Dit sluit ook aan op de resolutie van het Europees Parlement over nieuwe wegen 
voor legale arbeidsmigratie (2020/2010(INI)) en de resolutie met aanbevelingen aan de 
Commissie betreffende het beleid en wetgeving inzake legale migratie (2020/2255(INL)). 
Daarenboven vergemakkelijkt het voorstel van de rapporteur de toegang tot de status van 
langdurig ingezetene van de EU, door personen die een tijdelijke of andere vorm van 
bescherming genieten, toe te staan een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen aan 
te vragen, mits zij aan de vereiste voorwaarden voldoen. 

De rapporteur voert ook een aantal beschermingen in tegen de beëindiging van het legaal 
verblijf en waarborgen bij intrekking. Voorts biedt de rapporteur de lidstaten de mogelijkheid 
om de status van langdurig ingezetene van de EU toe te kennen aan kwetsbare onderdanen van 
derde landen die sedert minder dan drie jaar op hun grondgebied verblijven. Om onderdanen 
van derde landen te beschermen tegen verlies van de status of irregulariteit, wordt in het voorstel 
verduidelijkt dat een onderbreking van minder dan twee maanden geen invloed heeft op het 
ononderbroken karakter van het verblijf en niet in aanmerking mag worden genomen.  

In overeenstemming met de resolutie van het Europees Parlement inzake burgerschaps- en 
verblijfsregelingen voor investeerders (2021/2026(INL)) stelt de rapporteur voor om 
onderdanen van derde landen die uitsluitend op grond van een investering een 
verblijfsvergunning hebben, uit te sluiten van het aanvragen van een EU-verblijfsvergunning 
voor langdurig ingezetenen. Het ontwerpverslag steunt het voorstel van de Commissie om de 
lidstaten te verbieden voor de cumulatie van verblijfsperioden met het oog op de toekenning 
van de status van langdurig ingezetene van de EU rekening te houden met verblijfsperioden als 
houder van een verblijfsvergunning die is verleend op grond van enigerlei investering in een 
andere lidstaat.

Het voorstel van de Commissie heeft ook tot doel de rechten van langdurig ingezetenen en hun 
gezinsleden te versterken. Bovendien brengt de rapporteur de rechten van gezinsleden in de 
eerste en tweede lidstaat meer in overeenstemming met de rechten van EU-burgers. Dit omvat 
het schrappen van het voorbehoud inzake integratievoorwaarden, en het mogelijk maken van 
een snellere gezinshereniging door de tijd die nodig is om het besluit vast te stellen, te verkorten. 
Voorts zouden de gezinsleden recht hebben op toegang tot werk, waaronder als zelfstandige, in 
het gastland. Ter bescherming van het gezinsleven en in het belang van het kind stelt de 
rapporteur tevens vereenvoudigde maatregelen voor over hoe gezinsleden en kinderen in 
kwetsbare situaties toegang kunnen krijgen tot zelfstandige verblijfsvergunningen. 

Een concrete stap en een duidelijke meerwaarde bij het vergroten van de aantrekkelijkheid van 
de status van langdurig ingezetene van de EU is het waarborgen van effectieve 
mobiliteitsrechten binnen de EU voor onderdanen van derde landen. Vrij verkeer kan 
onderdanen van derde landen in staat stellen te reizen en kansen te zoeken in de hele EU, wat 
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hun vooruitzichten op integratie kan verbeteren, het aantal en de verscheidenheid van kansen 
die zij kunnen benutten, kan vergroten, hen in staat kan stellen tekorten aan arbeidskrachten in 
lidstaten waar er behoeften zijn, aan te vullen en regionale onevenwichtigheden kan helpen 
compenseren. In tijden van crisis kunnen mobiele onderdanen van derde landen ook meer 
bijdragen tot aanpassingen van de arbeidsmarkt en de algemene economische groei van hun 
gastgemeenschappen. Bovendien zou de EU hierdoor veel aantrekkelijker worden als 
migratiebestemming voor onderdanen van derde landen. De bestaande belemmeringen blijven 
de mobiliteit binnen de EU echter hinderen, waardoor deze aantrekkelijkheid aanzienlijk 
afneemt. De rapporteur doet derhalve een voorstel om de belemmeringen voor mobiliteit weg 
te nemen, door onderdanen van derde landen die in de eerste lidstaat de status van langdurig 
ingezetene van de EU hebben gekregen, toe te staan zich vrij naar de tweede lidstaat te begeven 
en daar onmiddellijk of zolang de EU-vergunning in de eerste lidstaat geldig is, de status van 
langdurig ingezetene van de EU aan te vragen. Om in de tweede lidstaat de status van langdurig 
ingezetene van de EU te verkrijgen, moet de langdurig ingezetene van de EU voldoen aan de 
voorwaarden inzake de vereiste verblijfsduur. In het algemeen is de door de rapporteur 
voorgestelde maatregel gericht op de portabiliteit van de status van langdurig ingezetene van 
de EU. 

Het voorstel van de Commissie voorziet tot slot in een mechanisme dat een gelijk speelveld tot 
stand moet brengen tussen de EU-vergunning voor langdurig verblijf en de nationale 
vergunningen voor permanent verblijf wat betreft procedures, recht op gelijke behandeling en 
toegang tot informatie. De rapporteur versterkt het voorstel van de Commissie omtrent het 
gelijke speelveld door ervoor te zorgen dat lidstaten die parallelle nationale permanente 
verblijfsvergunningen afgeven met gunstiger bepalingen inzake waarborgen, rechten en 
voorwaarden, dezelfde waarborgen, rechten en voorwaarden toekennen aan onderdanen van 
derde landen met de status van langdurig ingezetene van de EU. Wanneer onderdanen van derde 
landen een nationale permanente verblijfsvergunning hebben en in dezelfde lidstaat een 
verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene van de EU aanvraagt, moet de lidstaat in kwestie 
deze persoon bovendien automatisch een verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene van de 
EU verlenen. In ieder geval moeten de lidstaten onderdanen van derde landen toestaan 
tegelijkertijd houder te zijn van zowel een nationale permanente verblijfsvergunning als een 
EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen.  De door de rapporteur voorgestelde 
aanvullende maatregelen zullen de ongelijke concurrentie met nationale vergunningen, die 
onderdanen van derde landen niet ten goede komt, aanpakken en de uiteenlopende uitvoering 
van de richtlijn in de EU helpen ondervangen, waardoor de richtlijn doeltreffender wordt. 
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De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van 
de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij de opstelling van het ontwerpverslag 
informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen:

Entiteit en/of persoon
• Move Europe 
• European Network of Migrant Women
• Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
• International Labour Organisation (ILO)
• Platform for Undocumented Migrants (PICUM)
• European Trade Union Confederation (ETUC)
• Dr. Birte Nienaber, Professor at University of Luxembourg, European Migration 
Network (EMN) Luxembourg - Conducted a study in 2020 on the implementation of the 
Directive in 23 EU Member States - EMN Inform ‘Long-term resident status in the EU’
• Professor Diego Acosta Arcarazo, Lecturer in European and Migration law at the 
University of Bristol, ‘The Long-Term Residence Status as a Subsidiary Form of EU 
Citizenship’
• Daniel Thym, Professor of Public, European and International Law at the University 
of Konstanz and Director of the University's Research Centre for Immigration & Asylum 
Law (FZAA)
• Zvezda Vankova, Postdoc researcher at Lund University
• Tesseltje de Lange, Professor of European Migration Law in Radboud University - 
• Prof. C.A. Groenendijk (Kees), Sociology of Law and Migration Law, Radboud 
Universiteit


