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Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen *

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de status van langdurig ingezeten
onderdanen van derde landen (COM(2001) 127 – C5-0250/2001 – 2001/0074(CNS))

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 57
Overweging 4

Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en
neemt de beginselen in acht die met name in
het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie worden erkend.

Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en
neemt de beginselen in acht die met name in
het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie worden erkend, met name
artikel 21, en bekrachtigt het verbod van
discriminatie overeenkomstig artikel 13 van
het Verdrag en de richtlijnen ingevolge dit
artikel.

Amendement 2
Overweging 5

(5) De integratie van onderdanen van derde
landen die duurzaam in een lidstaat zijn
gevestigd is van wezenlijk belang voor de
bevordering van de economische en sociale
samenhang, een fundamentele doelstelling
van de Gemeenschap, die is verwoord in
artikel 2 en artikel 3, lid 1, onder k) van het
Verdrag.

(5) De integratie van onderdanen van derde
landen die duurzaam in een lidstaat zijn
gevestigd is van belang voor de bevordering
van de economische en sociale samenhang,
een fundamentele doelstelling van de
Gemeenschap, die is verwoord in artikel 2
en artikel 3, lid 1, onder k) van het Verdrag.

Amendement 3
Overweging 6

(6) Het belangrijkste criterium voor de
verwerving van de status van langdurig
ingezetene is de duur van het verblijf op het
grondgebied van een lidstaat. Het moet gaan

(6) Het belangrijkste criterium voor de
verwerving van de status van langdurig
ingezetene is de duur van het verblijf op het
grondgebied van een lidstaat. Er dient

                                                
1 PB C 240 E van 28.8.2001, blz. 79.



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.

echter eveneens rekening te worden
gehouden met vooruitgang op weg naar
integratie door het aanleren van een taal
van de lidstaat in kwestie. 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.

Amendement 4
Overweging 7

(7) Om de status van langdurig ingezetene 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. Het vereiste
niveau van deze inkomsten mag niet
onevenredig hoog zijn en moet voor alle
lidstaten vergelijkbaar zijn; een andere
voorwaarde voor het verkrijgen van de status
is dat de betrokkene geen bedreiging mag
vormen voor de openbare orde en de
binnenlandse veiligheid.

(7) Om de status van langdurig ingezetene te
verkrijgen, moeten onderdanen van derde
landen aantonen dat zij over voldoende
inkomsten, een ziektekostenverzekering en
een ouderdomsvoorziening, die
vergelijkbaar is met die van een EU-burger
met een soortgelijke arbeidsachtergrond,
beschikken, om te voorkomen dat zij ten
laste komen van de lidstaat. Het vereiste
niveau van deze inkomsten mag niet
onevenredig hoog zijn en moet voor alle
lidstaten vergelijkbaar zijn; een andere
voorwaarde voor het verkrijgen van de status
is dat de betrokkene geen bedreiging mag
vormen voor de openbare orde en de
binnenlandse veiligheid.

Amendement 5
Overweging 8

(8) Er moeten procedurevoorschriften
worden vastgesteld voor het onderzoeken
van de aanvraag voor de status van
langdurig ingezetene. Deze procedures
moeten niet alleen doelmatig zijn en kunnen
worden afgewikkeld naast de normale
werklast van de overheidsinstanties van de
lidstaten, maar ook doorzichtig en billijk
zijn, om de betrokken personen voldoende

(8) Er moeten procedurevoorschriften
worden vastgesteld voor het onderzoeken
van de aanvraag voor de status van
langdurig ingezetene. Deze procedures
moeten niet alleen doelmatig en soepel zijn
en kunnen worden afgewikkeld naast de
normale werklast van de overheidsinstanties
van de lidstaten, maar ook doorzichtig en
billijk zijn, om de betrokken personen



rechtszekerheid te bieden. voldoende rechtszekerheid te bieden.

Amendementen 77 en 6
Overweging 10

 (10) Om effect te sorteren als instrument
voor de maatschappelijke integratie van
langdurig ingezetenen moet de status van
langdurig ingezetene waarborgen dat de
betrokkene op een groot aantal economische
en sociale gebieden op dezelfde wijze wordt
behandeld als burgers van de Unie.

(10) Om effect te sorteren als instrument
voor de maatschappelijke integratie van
langdurig ingezetenen moet de status van
langdurig ingezetene waarborgen dat de
betrokkene op een groot aantal economische
en sociale gebieden op dezelfde wijze wordt
behandeld als burgers van de Unie. Een
fundamenteel deel van de maatschappelijke
integratie is eveneens het aanleren van de
taal van de lidstaat.

Amendement 58
Overweging 11

(11) Langdurig ingezetenen moeten
maximale bescherming tegen uitzetting
genieten. Deze bescherming is gebaseerd op
het gemeenschapsrecht inzake het vrije
verkeer van personen en op de criteria die
zijn vastgesteld in de rechtspraak van het
Europese Hof voor de rechten van de mens.
De bescherming tegen uitzetting houdt in dat
de procedures de mogelijkheid van beroep
op de rechter bieden.

(11) Langdurig ingezetenen en hun
familieleden moeten maximale bescherming
tegen uitzetting genieten. Deze bescherming
is gebaseerd op het gemeenschapsrecht
inzake het vrije verkeer van personen en op
de criteria die zijn vastgesteld in de
rechtspraak van het Europese Hof voor de
rechten van de mens. De bescherming tegen
uitzetting houdt in dat de procedures de
mogelijkheid van beroep op de rechter
bieden.

Amendement 8
Overweging 17

(17) Om ervoor te zorgen dat het recht van
verblijf geen dode letter wordt, moeten
langdurig ingezetenen in de tweede lidstaat
dezelfde rechten genieten als in de lidstaat
waarin zij de status hebben verworven. Het
recht op sociale bijstand moet van dit
beginsel worden uitgezonderd, teneinde te
voorkomen dat de betrokkenen ten laste
komen van de lidstaat waar zij hun recht van
verblijf uitoefenen. De rechten die de
betrokkenen in de tweede lidstaat genieten,
moeten vergelijkbaar zijn met die van de

(17) Om ervoor te zorgen dat het recht van
verblijf geen dode letter wordt, moeten
langdurig ingezetenen in de tweede lidstaat
dezelfde rechten genieten als in de lidstaat
waarin zij de status hebben verworven. Het
recht op sociale bijstand moet van dit
beginsel worden uitgezonderd, teneinde te
voorkomen dat de betrokkenen ten laste
komen van de lidstaat waar zij hun recht van
verblijf uitoefenen totdat Verordening
(EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni
1971 betreffende de toepassing van de



burgers van de Unie die gebruik maken van
hun recht van vrij verkeer.

socialezekerheidsregelingen op
loontrekkenden en hun gezinnen, die zich
binnen de gemeenschap verplaatsen1 is
gewijzigd en ook onderdanen van derde
landen omvat. De rechten die de
betrokkenen in de tweede lidstaat genieten,
moeten in overeenstemming worden
gebracht met die van de burgers van de Unie
die gebruik maken van hun recht van vrij
verkeer.
_____________
1 PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2.

Amendement 82
Overweging 19 bis (nieuw)

(19 bis.) In het kader van de
vastbeslotenheid van de Raad om het
internationaal terrorisme effectief te
bestrijden, lijkt het raadzaam aan personen
die deelnemen aan terroristische acties
zoals omschreven in het Kaderbesluit van
de Raad inzake terrorismebestrijding, de
bijzondere status van langdurig ingezetene
te weigeren, of hen uit te sluiten van de
bijzondere bescherming tegen uitwijzing die
door deze status wordt verleend.

Amendement 10
Artikel 2, letter b)

b) "langdurig ingezetene": iedere
onderdaan van een derde land die de in
artikel 8 bedoelde status van langdurig
ingezetene bezit;

b) "langdurig EG-ingezetene": iedere
onderdaan van een derde land die de in
artikel 8 bedoelde status van langdurig
ingezetene bezit;

(Dit amendement geldt voor de gehele
tekst)

Amendement 12
Artikel 3, lid 2, letter d)

d) in een lidstaat verblijven voor een
studie, met uitzondering van studenten in
de promotiefase,  of om er een

d) in een lidstaat verblijven uitsluitend
voor een studie, met uitzondering van
studenten in de promotiefase,  of om er een



beroepsopleiding te volgen, of er
verblijven als au pair of als
seizoensarbeider, of als gedetacheerd
werknemer van een dienstverlener in het
kader van grensoverschrijdende
dienstverlening, of als verlener van
grensoverschrijdende diensten;

beroepsopleiding te volgen, of er
verblijven als au pair of als
seizoensarbeider, of als gedetacheerd
werknemer van een dienstverlener in het
kader van grensoverschrijdende
dienstverlening, of als verlener van
grensoverschrijdende diensten;

Amendement 64
Artikel 3, lid 5

5. Deze richtlijn geldt onverminderd de
verplichtingen die voortvloeien uit artikel 33
van het Verdrag van Genève van 28 juli
1951 betreffende de status van
vluchtelingen, gewijzigd bij het Protocol van
New York van 31 januari 1967, en uit artikel
3 van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, van 4 november
1950.

5. Deze richtlijn geldt onverminderd de
verplichtingen die voortvloeien uit de
artikelen 32 en 33 van het Verdrag van
Genève van 28 juli 1951 betreffende de
status van vluchtelingen, gewijzigd bij het
Protocol van New York van 31 januari 1967,
en uit artikel 3 en artikel 8 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden, van
4 november 1950, en artikel 3 van het VN-
Verdrag tegen foltering en andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing.

Amendement 13
Artikel 4

De lidstaten passen deze richtlijn toe
zonder onderscheid te maken naar met
name geslacht, ras, kleur, etnische of
sociale afkomst, genetische kenmerken,
taal, godsdienst of overtuigingen, politieke
of andere denkbeelden, het behoren tot een
nationale minderheid, vermogen, geboorte,
een handicap, leeftijd of seksuele
geaardheid.

De lidstaten passen deze richtlijn toe
zonder onderscheid te maken naar met
name nationaliteit, geslacht, ras, kleur,
etnische of sociale afkomst, genetische
kenmerken, taal, godsdienst of
overtuigingen, politieke of andere
denkbeelden, het behoren tot een nationale
minderheid, bezit, geboorte, een handicap,
leeftijd of seksuele geaardheid.

Amendement 16
Artikel 5, lid 2, letter b)

b) worden de perioden van verblijf in
verband met een studie, met uitzondering
van de promotiefase, voor de helft
meegerekend.

b) worden de perioden van verblijf
uitsluitend in verband met een studie, met
uitzondering van de promotiefase, voor de
helft meegerekend.



Amendement 19
Artikel 6, lid 1, letter a)

a) stabiele inkomsten die ten minste even
hoog zijn als het niveau waaronder in de
betrokken lidstaat sociale bijstand kan
worden verstrekt. Wanneer deze bepaling
niet kan worden toegepast, worden de
inkomsten toereikend geacht wanneer zij
gelijk zijn aan het minimumniveau van het
in de betrokken lidstaat door het
socialezekerheidsstelsel uitgekeerde
ouderdomspensioen. Bij de beoordeling
van de stabiliteit van de inkomsten wordt
gekeken naar de aard en de regelmaat van
deze inkomsten voordat het verzoek om
toekenning van de status van langdurig
ingezetene werd ingediend.

a) stabiele inkomsten die ten minste even
hoog zijn als het niveau waaronder in de
betrokken lidstaat sociale bijstand kan
worden verstrekt. Wanneer deze bepaling
niet kan worden toegepast, worden de
inkomsten toereikend geacht wanneer zij
gelijk zijn aan het minimumniveau van het
in de betrokken lidstaat door het
socialezekerheidsstelsel uitgekeerde
ouderdomspensioen. Bij de beoordeling
van de stabiliteit van de inkomsten wordt
gekeken naar de aard en de regelmaat van
de beschikbare inkomsten ten tijde van de
indiening van het verzoek om toekenning
van de status van langdurig ingezetene.

Amendement 20
Artikel 6, lid 1, letter b

b) een ziektekostenverzekering die alle
risico's in de betrokken lidstaat dekt.

b) een ziektekostenverzekering waarvan de
dekking gelijk is aan de dekking van de
burgers  in de betrokken lidstaat.

Amendement 21
Artikel 6, lid 1, letter b) bis (nieuw)

b bis) een ouderdomsvoorziening, die
vergelijkbaar is met die van een EU-burger
met een soortgelijke arbeidsachtergrond.

Amendement 55
Artikel 7, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Iedere lidstaat kan voor zichzelf
beslissen of bepaalde strafrechtelijke
veroordelingen ernstig genoeg zijn om de in
lid 1 genoemde weigering te
rechtvaardigen.

Amendement 24
Artikel 7, lid 2 ter (nieuw)



2 ter. Bij de toepassing van lid 1 en lid 2
zorgen de lidstaten voorzover mogelijk
voor consistentie met de bepalingen van
Richtlijn 64/221/EEG van 25 februari
1964 voor de coördinatie van de voor
vreemdelingen geldende bijzondere
maatregelen ten aanzien van verplaatsing
en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit
hoofde van de openbare orde, de openbare
veiligheid en de volksgezondheid1, tenzij
afwijking van de bepalingen van deze
richtlijn is gerechtvaardigd vanwege
overheersende veiligheidsoverwegingen.
__________________
1 PB 56 van 4.4.1964, blz. 850.

Amendement 25
Artikel 8, lid 3

3. Indien de voorwaarden van de artikelen 5
en 6 zijn vervuld en de betrokkene geen
bedreiging vormt in de zin van artikel 7,
kent de lidstaat de status van langdurig
ingezetene toe aan de betrokken onderdaan
van een derde land. Deze status is
permanent, onder voorbehoud van het
bepaalde in artikel 10.

3. Indien de voorwaarden van de artikelen 5
en 6 zijn vervuld en indien geen reden tot
weigering overeenkomstig artikel 7 bestaat,
kent de lidstaat de status van langdurig
ingezetene toe aan de betrokken onderdaan
van een derde land. Deze status is
permanent, onder voorbehoud van het
bepaalde in artikel 10.

Amendement 26
Artikel 9, lid 3

3. De EG-verblijfsvergunning voor
langdurig ingezetenen wordt gratis verstrekt
of tegen betaling van een bedrag dat niet
hoger is dan de rechten en heffingen die van
de eigen onderdanen worden verlangd voor
de afgifte van een identiteitskaart.

3. De EG-verblijfsvergunning voor
langdurig ingezetenen wordt verstrekt tegen
betaling van een bedrag dat niet hoger is dan
de administratiekosten. Dit mag niet hoger
zijn dan de rechten en heffingen die van de
eigen onderdanen worden verlangd voor de
afgifte van een identiteitskaart. De lidstaten
kunnen bepalen dat de verstrekking gratis
geschiedt.

Amendement 29
Artikel 10, lid 5, letter a)

a) de status van langdurig ingezetene wordt a) de status van langdurig ingezetene wordt



ingetrokken overeenkomstig lid 1, onder a)
of b), of

ingetrokken overeenkomstig lid 1, onder a)
of

Amendement 30
Artikel 11, lid 1

1. Beslissingen tot afwijzing van het
verzoek om toekenning van de status van
langdurig ingezetene of tot intrekking van
deze status moeten naar behoren met
redenen worden omkleed. Van dergelijke
beslissingen wordt schriftelijk
kennisgeving gedaan aan de betrokken
onderdaan van een derde land. In deze
kennisgeving moet worden vermeld welke
beroepsmogelijkheden openstaan voor de
betrokkene, en binnen welke termijn
daarvan gebruik moet worden gemaakt.

1. Beslissingen tot afwijzing van het
verzoek om toekenning van de status van
langdurig ingezetene of tot intrekking van
deze status moeten naar behoren met alle
redenen worden omkleed. Van dergelijke
beslissingen wordt onverwijld schriftelijk
kennisgeving gedaan aan de betrokken
onderdaan van een derde land. In deze
kennisgeving moet worden vermeld welke
beroepsmogelijkheden openstaan voor de
betrokkene, en binnen welke termijn
daarvan gebruik moet worden gemaakt.

Amendement 31
Artikel 11, lid 3

3. Indien het verzoek om toekenning van
de status van langdurig ingezetene wordt
afgewezen, of indien de status wordt
ingetrokken of de verblijfsvergunning niet
wordt verlengd, kan de betrokkene zich in
de betrokken lidstaat tot de rechter wenden.

3. Indien het verzoek om toekenning van
de status van langdurig ingezetene wordt
afgewezen, of indien de status wordt
ingetrokken of de verblijfsvergunning niet
wordt verlengd, kan de betrokkene zich in
de betrokken lidstaat tot de rechter wenden
ter herziening van de gronden voor dit
besluit en/of een eventuele overtreding
van de procedurele rechten.

Amendement 32
Artikel 12, lid 1, letter c)

(c) erkenning van door een bevoegde
instantie afgegeven diploma's, certificaten en
andere titels;

(c) erkenning van door een bevoegde
instantie van de eerste lidstaat afgegeven
diploma's, certificaten en andere titels;

(a) Bij de erkenning van diploma's enz. wordt gestreefd naar dezelfde behandeling die geldt
voor onderdanen van de eerste lidstaat; dat moet duidelijk uit de formulering blijken. Het is niet
de bedoeling dat diploma's van een derde land automatisch worden erkend.

Amendement 33
Artikel 12, letter i bis) (nieuw)



i bis) toegang tot de rechtspraak en
doeltreffende rechtsmiddelen.

Amendement 56
Artikel 12, lid 1, punt i) ter (nieuw)

i ter) deelneming aan het sociale leven van
de plaatselijke gemeenschap.

Amendement 69
Artikel 12, lid 1, punt i quater (nieuw)

i quater) ontplooien van culturele en
religieuze activiteiten.

Amendement 70
Artikel 12, lid 1, punt i quinquies) (nieuw)

i quinquies) De op alle ingezetenen van de
EU toepasselijke rechten die zijn vervat in
het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie.

Amendement 35
Artikel 12, lid 2

2. De lidstaten kunnen de aanspraak op
gelijke behandeling uitbreiden tot andere
dan de in lid 1 bedoelde gebieden.

2. De lidstaten kunnen de aanspraak op
gelijke behandeling uitbreiden tot andere
dan de in lid 1 bedoelde gebieden, zoals
actieve deelneming aan het politieke
leven, waaronder stemrecht op plaatselijk,
en Europees niveau.

Amendement 71
Artikel 12, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten nemen maatregelen om
erop toe te zien dat er in de praktijk geen
discriminatie plaatsvindt en om gevallen
van discriminatie te herstellen.

Amendement 36
Artikel 13, lid 1

1. De lidstaten kunnen uitsluitend een
beslissing tot uitzetting ten aanzien van een
langdurig ingezetene nemen wanneer zijn

1. De lidstaten kunnen uitsluitend een
beslissing tot uitzetting ten aanzien van een
langdurig ingezetene of zijn gezinsleden



persoonlijk gedrag een actuele en
voldoende ernstige bedreiging voor de
openbare orde of de binnenlandse
veiligheid vormt en een wezenlijk belang
van de maatschappij hierdoor wordt
geraakt.

nemen wanneer hun persoonlijk gedrag
een actuele en voldoende ernstige
bedreiging voor de openbare orde of de
binnenlandse veiligheid vormt en een
wezenlijk belang van de maatschappij
hierdoor wordt geraakt.

Amendement 38
Artikel 13, lid 4, inleidende formule

4. Alvorens tot uitzetting van een langdurig
ingezetene wordt besloten, dienen de
lidstaten rekening te houden met de
volgende elementen:

4. Alvorens tot uitzetting van een langdurig
ingezetene wordt besloten, dienen de
lidstaten rekening te houden met de
volgende elementen, overeenkomstig de
jurisprudentie van het Europese Hof voor
de Rechten van de mens:

Amendement 40
Artikel 13, lid 6

6. Aan de langdurig ingezetene die niet
over voldoende inkomsten beschikt, wordt
rechtsbijstand verleend onder dezelfde
voorwaarden als aan de eigen onderdanen
van de staat waarin hij verblijft.

6. Aan de langdurig ingezetene die niet
over voldoende inkomsten beschikt, wordt
rechtsbijstand verleend onder dezelfde
voorwaarden als aan de eigen onderdanen
van de staat waarin hij verblijft. Er kan
een tolk ter beschikking worden gesteld.

Amendement 41
Artikel 13, lid 7

7. Spoedprocedures voor uitzetting zijn ten
aanzien van langdurig ingezetenen niet
toegestaan.

7. Spoedprocedures voor uitzetting zijn ten
aanzien van langdurig ingezetenen niet
toegestaan, tenzij deze zijn
gerechtvaardigd op grond van
overheersende veiligheidsbelangen.

Amendement 43
Artikel 16, lid 1, letter b)

b) een studie of beroepsopleiding volgen en
beschikken over voldoende inkomsten om te
voorkomen dat hij gedurende het verblijf
ten laste komt van de tweede lidstaat
alsmede over een ziektekostenverzekering
die alle risico's in de tweede lidstaat dekt, of

b) een studie of beroepsopleiding volgen en
beschikken over voldoende inkomsten
alsmede over een ziektekostenverzekering
die de gebruikelijke risico's in de tweede
lidstaat dekt, of



Amendement 44
Artikel 16, lid 1, letter c)

c) beschikken over voldoende inkomsten om
te voorkomen dat hij gedurende het verblijf
ten laste komt van de tweede lidstaat
alsmede over een ziektekostenverzekering
die alle risico's in de tweede lidstaat dekt.

c) beschikken over voldoende inkomsten om
te voorkomen dat hij gedurende het verblijf
ten laste komt van de tweede lidstaat
alsmede over een ziektekostenverzekering
die de in de tweede lidstaat gebruikelijke
risico's dekt, en indien hij kan aantonen dat
hij beschikt over een
ouderdomsvoorziening, die vergelijkbaar is
met die van een EU-burger met een
soortgelijke arbeidsachtergrond.

Amendement 45
Artikel 16, lid 1, letter c)

c) beschikken over voldoende inkomsten
om te voorkomen dat hij gedurende het
verblijf ten laste komt van de tweede
lidstaat alsmede over een
ziektekostenverzekering die alle risico's in
de tweede lidstaat dekt.

Schrappen

Amendement 46
Artikel 17, lid 3, letter c)

c) het bewijs dat hij over voldoende
inkomsten beschikt en over een
ziektekostenverzekering die alle risico's in
de tweede lidstaat dekt.

c) het bewijs dat hij over voldoende
inkomsten beschikt en over een
ziektekostenverzekering die de gebruikelijke
risico's in de tweede lidstaat dekt.

Amendement 47
Artikel 17, lid 4, letter b)

b) het bewijs dat hij over voldoende
inkomsten beschikt en over een
ziektekostenverzekering die alle risico's in
de tweede lidstaat dekt.

b) het bewijs dat hij over voldoende
inkomsten beschikt en over een
ziektekostenverzekering die de gebruikelijke
risico's in de tweede lidstaat dekt.

Amendement 48
Artikel 18, lid 2, letter c)

c) het bewijs dat hij, of de langdurig c) het bewijs dat hij, of de langdurig



ingezetene voor hem, over voldoende
inkomsten beschikt en over een
ziektekostenverzekering die alle risico's in
de tweedelidstaat dekt.

ingezetene voor hem, over voldoende
inkomsten beschikt en over een
ziektekostenverzekering die de gebruikelijke
risico's in de tweedelidstaat dekt.

Amendement 51
Artikel 19, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Bij toepassing van de leden 1 en 2
zorgen de lidstaten voorzover mogelijk
voor consistentie met de bepalingen van
richtlijn 64/221/EEG, tenzij afwijking van
de bepalingen van deze richtlijn is
gerechtvaardigd vanwege overheersende
veiligheidsoverwegingen.

Amendement 52
Artikel 21, lid 4

(4) De verblijfstitel wordt gratis verstrekt of
tegen betaling van een bedrag dat niet hoger
is dan de rechten en heffingen die van de
eigen onderdanen worden verlangd voor de
afgifte van een identiteitskaart.

(4) De verblijfstitel wordt verstrekt tegen
betaling van een bedrag dat niet hoger is dan
de administratiekosten; dit bedrag is niet
hoger dan de rechten en heffingen die van
de eigen onderdanen worden verlangd voor
de afgifte van een identiteitskaart. De
lidstaten kunnen bepalen dat de afgifte
gratis is.

Amendement 53
Artikel 22, lid 1

1. Beslissingen tot afwijzing van een
verzoek om een verblijfstitel moeten met
redenen worden omkleed. Van dergelijke
beslissingen wordt schriftelijk
kennisgeving gedaan aan de betrokken
onderdaan van een derde land. In deze
kennisgeving moet ook worden vermeld
welke beroepsmogelijkheden openstaan
voor de betrokkene, en binnen welke
termijn daarvan gebruik moet worden
gemaakt.

1. Beslissingen tot afwijzing van een
verzoek om een verblijfstitel moeten met
volledige redenen worden omkleed. Van
dergelijke beslissingen wordt onverwijld
schriftelijk kennisgeving gedaan aan de
betrokken onderdaan van een derde land.
In deze kennisgeving moet ook worden
vermeld welke beroepsmogelijkheden
openstaan voor de betrokkene, en binnen
welke termijn daarvan gebruik moet
worden gemaakt.

Amendement 54
Artikel 25, lid 2



2. De beslissing tot uitzetting mag niet
gepaard gaan met een permanent
verblijfsverbod.

Schrappen



Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van
de Raad betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen
(COM(2001) 127 – C5-0250/2001 – 2001/0074(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2001) 1271),

– gelet op artikel 63, lid 3 en lid 4 van het EG-Verdrag,

– geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 67 van het EG-Verdrag (C5-0250/2001),

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en
binnenlandse zaken en de adviezen van de Commissie juridische zaken en interne markt, de
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie verzoekschriften
(A5-0436/2001),

1. hecht zijn goedkeuring aan het aldus gewijzigde Commissievoorstel;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en
de Commissie.

                                                
1 PB C 240 E van 28.8.2001, blz. 79.
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