PETITIE VAN DE ONDERGETEKENDE BURGERS VAN EUROPA
Wij, de ondertekenaars van deze petitie, vragen de voorzitter van de Europese Commissie, president
Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en alle regeringen van het
Schengengebied om de volgende maatregelen in de Europese Unie voor te bereiden en te
implementeren.
1. Onmiddellijk en volledig herstel van het vrije verkeer van personen zoals geregeld in de
Schengengrenscode
2. Een nieuwe versie van Titel III, Hoofdstuk II van de Schengengrenscode, waarin wordt geregeld
dat alleen de Europese Commissie kan beslissen over grenssluitingen
Ad 1. De illegale1,2 opschorting van uitvoering van het Schengenverdrag door diverse Europese
landen moet worden veroordeeld. Omdat het gezondheidsargument3 (dat hoe dan ook juridisch niet
relevant is) ophoudt te bestaan, of zelfs nooit bestaan heeft, dienen de wettelijke rechten van alle
burgers van de Europese Unie te worden hersteld, in concreto het recht op vrij verkeer van
personen.
Ad 2. Zoals uiteengezet2, de mogelijkheid om af te wijken van Titel III, Hoofdstuk II van de
Schengengrenscode is door veel landen misbruikt. Daarom verzoeken wij om het opstellen en
bekrachtigen van een nieuwe overeenkomst, die de Europese Commissie het alleenrecht geeft om
de grenzen tussen Schengenlanden, of vergelijkbare scheidingsmaatregelen, open of gesloten te
verklaren.
In de toekomst dient Titel III, Hoofdstuk II van de Schengengrenscode de volgende inhoud te
hebben:
Op verzoek van een lidstaat, een lidregio of een soortgelijke administratieve eenheid van een
lidstaat kan de Commissie bevelen dat die staat, regio of soortgelijke administratieve eenheid
tijdelijk wordt afgesloten. De Commissie dient hierbij met de grootst mogelijke terughoudendheid en
voorzichtigheid te handelen. Een dergelijke handeling moet worden aangevraagd door de betrokken
lidstaat, het lidgebied of de administratieve eenheid in overeenstemming met de reeds geldende
voorschriften (III / II-grenscode) en mag de in deze code genoemde termijnen niet overschrijden. De
Commissie is gerechtigd en verplicht om toezicht te houden op de uitvoering van de maatregel en
ervoor te zorgen dat de maatregel te allen tijde proportioneel wordt toegepast. De Commissie zorgt
er ook voor dat alle EU-burgers en alle onderdanen van derde landen die hun woonplaats hebben in
het betreffende geografische gebied of dit gebied willen binnenkomen, gelijk worden behandeld.
Indien de bevolking of de economie van het door een dergelijke handeling getroffen geografische
gebied schade oploopt, verplicht de Europese Unie zich, als vertegenwoordiger van alle lidstaten c.q.
de verantwoordelijke lidstaat, tot vergoeding van deze schade.
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