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Alteração  1 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Iniciativa de Cidadania Europeia 

2014/2257(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a iniciativa de 

cidadania europeia (ICE) é um novo direito 

político dos cidadãos, bem como um 

instrumento único e inovador, que 

permite marcar a agenda política, para 

veicular a democracia participativa na 

União Europeia, que habilita os cidadãos 

a participar ativamente nos projetos e 

processos que os afetam, e cujo potencial 

deve incontestavelmente ser explorado em 

pleno e consideravelmente reforçado, a fim 

de obter os melhores resultados e de 

encorajar o maior número possível de 

cidadãos da União a participar no 

desenvolvimento futuro do processo de 

integração europeia; considerando que o 

reforço da legitimidade democrática das 

suas instituições deve ser um dos objetivos 

prioritários da UE; 

A. Considerando que a iniciativa de 

cidadania europeia (ICE) é um novo direito 

político dos cidadãos, que deve habilitar os 

cidadãos a participar ativamente nos 

projetos e processos que os afetam, e cujo 

potencial deve incontestavelmente ser 

explorado em pleno e consideravelmente 

reforçado, a fim de contribuir para 

reforçar a legitimidade democrática das 

instituições da UE; considerando, no 

entanto, que a iniciativa de cidadania 

europeia, mesmo que em perfeito 

funcionamento, não pode colmatar o 

enorme défice democrático que 

caracteriza a UE desde a sua criação; 

Or. en 
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Gerolf Annemans 
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Relatório A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Iniciativa de Cidadania Europeia 

2014/2257(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Salienta que a ICE é uma oportunidade 

excecional para os cidadãos identificarem e 

articularem as suas aspirações, bem como 

para solicitarem à UE que tome medidas, e 

que deve ser incentivada e apoiada com 

todos os meios disponíveis; reconhece, no 

entanto, que existem lacunas significativas 

que devem ser abordadas e superadas, a 

fim de tornar a ICE mais eficaz; salienta 

que todas as posteriores avaliações do 

instrumento devem ter como objetivo 

tornar a sua utilização o mais fácil 

possível, uma vez que este é um dos 

principais meios de ligação dos cidadãos 

da Europa à UE; salienta ainda que a 

utilização da língua materna constitui um 

direito cívico de qualquer pessoa e, por 

conseguinte, exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a explorar alternativas, 

com o objetivo de oferecer a possibilidade 

de utilizar a língua materna em todas as 

atividades relacionadas com a ICE, uma 

vez que tal favorece a participação dos 

cidadãos; salienta a importância de 

sensibilizar o público para a ICE, 

lamentando o escasso conhecimento deste 

instrumento entre os cidadãos da UE; para 

tal, solicita à UE que organize campanhas 

de promoção e de publicidade, com o 

objetivo de chamar a atenção dos meios de 

comunicação social e do público para a 

3. Salienta que a ICE é uma oportunidade 

excecional para os cidadãos identificarem e 

articularem as suas aspirações, bem como 

para solicitarem à UE que tome medidas, e 

que deve ser incentivada e apoiada com 

todos os meios disponíveis; chama a 

atenção, no entanto, para o facto de que 

existem lacunas significativas que devem 

ser abordadas e superadas, a fim de tornar a 

ICE mais eficaz e não a converter num 

engodo; salienta que todas as posteriores 

avaliações e revisões do instrumento 

devem ter como objetivo obrigar a que, no 

seguimento de uma iniciativa de 

cidadania europeia bem-sucedida, a 

Comissão deva apresentar uma proposta 

legislativa adequada; salienta ainda que a 

utilização da língua materna constitui um 

direito cívico de qualquer pessoa e, por 

conseguinte, exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a explorar alternativas, 

com o objetivo de oferecer a possibilidade 

de utilizar a língua materna em todas as 

atividades relacionadas com a ICE, uma 

vez que tal favorece a participação dos 

cidadãos; salienta a importância de 

sensibilizar o público para a ICE, 

lamentando o escasso conhecimento deste 

instrumento entre os cidadãos da UE; para 

tal, solicita à UE que organize campanhas 

de promoção e de publicidade, com o 
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ICE; objetivo de chamar a atenção dos meios de 

comunicação social e do público para a 

ICE; 

Or. en 

 

 


