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O DIREITO DE PETIÇÃO

Desde a entrada em vigor do Tratado de Maastricht, qualquer cidadão da União Europeia
tem o direito de apresentar uma petição ao Parlamento Europeu, sob a forma de uma queixa
ou de um pedido, sobre questões que se inscrevam nos domínios de competência da União
Europeia. As petições são analisadas pela Comissão das Petições do Parlamento Europeu,
que decide sobre a sua admissibilidade e é responsável pelo seu tratamento.

BASE JURÍDICA

Artigos 20.º e 227.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e artigo 44.º
da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

OBJETIVOS

Com o direito de petição pretende-se proporcionar ao cidadão europeu e a todos os residentes na
União Europeia um meio simples de se dirigirem às instituições da União para formular pedidos
ou apresentar queixas.

REALIZAÇÕES

A. Princípios (artigo 227.º do TFUE)
1. Titulares do direito de apresentar petições
O direito de apresentar petições, a título individual ou em associação, é um direito que assiste
a qualquer cidadão da UE, bem como a qualquer pessoa singular ou coletiva com residência ou
sede estatutária num dos Estados-Membros.
2. Âmbito de aplicação
Para serem consideradas admissíveis, as petições devem ter por objeto questões que se integrem
nos domínios de atividade da UE e dizer diretamente respeito aos seus autores; esta última
condição é aplicada de forma muito lata.
B. Modalidades de tratamento
As modalidades de tratamento são fixadas nos artigos 215.º a 218.º e no Anexo VI(XX) do
Regimento do Parlamento, que conferem as competências neste domínio a uma comissão
parlamentar, que é a Comissão das Petições.
1. Admissibilidade formal
As petições devem mencionar o nome, a nacionalidade e a residência de cada um dos
peticionários. Devem ser redigidas numa das línguas oficiais da União Europeia. Podem ser
apresentadas por via postal em suporte papel ou por via eletrónica através do Portal das Petições
do PE.
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2. Admissibilidade material
As petições que preenchem estas condições são remetidas à Comissão das Petições, que começa
por decidir se a petição é ou não admissível. Para esse efeito, verifica se o assunto nela abordado
se enquadra no âmbito das atividades da UE. Quando tal se não verifique, a petição é declarada
não admissível. A decisão de não admissibilidade, devidamente fundamentada, é notificada ao
peticionário, frequentemente acompanhada por uma sugestão sobre quais as entidades nacionais,
europeias ou internacionais a que o mesmo deverá dirigir-se. A análise das estatísticas relativas
às petições revela que as petições declaradas não admissíveis são-no, na sua maioria, devido
a uma confusão entre as competências da União Europeia e dos Estados-Membros, bem como
entre as responsabilidades e possibilidades da União Europeia e do Conselho da Europa de
intentar uma ação ou interpor um recurso.
Apreciação
Geralmente, a Comissão das Petições solicita, em seguida, à Comissão Europeia que lhe faculte
informações pertinentes ou o seu parecer sobre as questões levantadas pelo peticionário. A
comissão dirige-se por vezes também a outras comissões parlamentares, nomeadamente no
caso de petições que visam a modificação das disposições legais em vigor. A Comissão das
Petições pode ainda organizar audições (na presente legislatura, realizaram-se audições sobre a
iniciativa de cidadania europeia, o direito de petição, a deficiência, o artigo 51.º da Carta dos
Direitos Fundamentais, a transparência e a liberdade de informação, a cidadania da União e
a livre circulação) ou enviar membros da comissão aos locais em questão para comprovação
dos factos apontados pelos peticionários (durante a presente legislatura foram enviadas missões
ao Reino Unido, à Espanha e à Eslováquia). Quando dispõe das informações necessárias, a
Comissão das Petições inscreve a petição na ordem do dia de uma das suas reuniões, sendo o
peticionário, a Comissão e os representantes dos Estados-Membros convidados a estar presente
na reunião. Durante a reunião, o peticionário apresenta a sua petição, a Comissão apresenta uma
declaração oral e tece comentários sobre a resposta escrita às questões levantadas na petição;
os representantes dos Estados-Membros interessados podem tomar a palavra se o desejarem.
Por seu turno, os membros da Comissão das Petições têm a possibilidade de interrogar o
representante da Comissão e o peticionário durante a reunião.
3. Seguimento
O seguimento varia consoante os casos:
— Se a petição abordar um caso específico que requer uma abordagem individual, a comissão

pode entrar em contacto com as instituições ou autoridades competentes ou intervir por
intermédio da representação permanente do Estado-Membro em causa para resolver a
questão;

— Se a petição abordar uma matéria de interesse geral como, por exemplo, se a Comissão
Europeia verificar a ocorrência de violação de disposições jurídicas comunitárias, esta
instituição poderá mover um processo, o qual poderá culminar num acórdão do Tribunal
de Justiça, cuja jurisprudência o autor da petição poderá invocar.

— A petição pode dar origem a uma iniciativa política do Parlamento ou da Comissão.

Os peticionários recebem sempre uma resposta com os resultados das diligências efetuadas.
C. Relatório anual de atividades
O relatório anual de 2015 foi elaborado por Ángela Vallina (GUE/NGL, Espanha), tendo o
mesmo sido aprovado na sessão plenária de 21 de janeiro de 2016. O relatório realça que as
petições constituem um elemento fundamental da democracia participativa e permitem a deteção
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de lacunas no direito da UE, bem como de infrações ao mesmo, na respetiva transposição e
aplicação pelos Estados-Membros. O Parlamento observa que algumas petições estiveram na
origem de medidas legislativas ou políticas, processos «EU Pilot», decisões prejudiciais ou
processos por incumprimento, e insta a Comissão a ter um papel mais pró-ativo na garantia da
aplicação efetiva do direito da UE e da Carta dos Direitos Fundamentais. Apela igualmente a
uma maior transparência nas suas ações contra os Estados-Membros sobre eventuais violações
do direito da UE, nomeadamente quando as mesmas são intentadas com base em petições.
Em 2015, a Comissão das Petições foi particularmente ativa em questões ligadas aos direitos
fundamentais (deficiência, direitos das crianças, discriminação, direitos das minorias, acesso
à justiça), ambiente e bem-estar dos animais, mercado interno, relações laborais, migração,
acordos de comércio, saúde pública, legislação hipotecária e instrumentos financeiros de risco
em Espanha. As missões de inquérito, as audições públicas, o desenvolvimento de um portal
Web para a entrega de petições e da rede SOLVIT, a cooperação e o diálogo com os parlamentos
nacionais e as autoridades e, em especial, com o Provedor de Justiça Europeu, são alguns dos
instrumentos que permitem garantir o tratamento e a resolução das questões colocadas pelos
cidadãos nas petições.

Número anual de petições recebidas pelo Parlamento

Ano parlamentar Total[1] Admissíveis Não admissíveis
2005 1 032 628 318
2006 1 021 667 354
2007 1 506 980 526
2008 1 849 - -
2009 1 924 1 108 816
2010 1 746 988 667
2011 2 091 998 416
2012 2 322 1 406 580
2013 2 891 1 844 1 047
2014 2 715 1 630 1 083
2015 1 431 943 483

Principais matérias das petições

2015 2014

Objeto Número de
petições Percentagem Objeto Número de

petições Percentagem

Ambiente 174 9,2 Justiça 300 8,3
Justiça 142 7,5 Ambiente 284 7,8
Mercado
interno 139 7,3 Mercado

interno 266 7,3

Direitos
fundamentais 84 4,4 Direitos

fundamentais 208 5,7

Transportes 84 4,4 Saúde 173 4,8

Saúde 78 4,1 Assuntos
sociais 158 4,4

Emprego 74 3,9 Transportes 117 3,2

[1]A soma das petições declaradas admissíveis e não admissíveis difere, por vezes, do número total de petições apresentadas por estar pendente a decisão
relativa à admissibilidade de algumas petições.
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Assuntos
sociais 60 3,2 Educação e

cultura 113 3,1

Educação e
cultura 57 3,0 Emprego 108 3,0

Propriedade e
restituição 32 1,7 Propriedade e

restituição 55 1,5

Outros 974 51,3 Outros 1 844 50,9

Número de petições por país

2015 2014

País Número de
petições % País Número de

petições %

União
Europeia 491 29,7 União Europeia908 28,9

Espanha 213 12,9 Espanha 449 14,3
Itália 203 12,3 Alemanha 271 8,6
Alemanha 153 9,3 Itália 248 7,9
Roménia 104 6,3 Roménia 199 6,3
Polónia 57 3,5 Reino Unido 109 3,5
Outros 431 26,0 Outros 1 071 34,0

Formato das petições

2015 2014
Formato da
petição

Número de
petições % Formato da

petição
Número de
petições %

Correio
eletrónico 992 69,3 Correio

eletrónico 2 174 80

Carta 439 30,7 Carta 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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