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SUGESTÕES 

A Comissão das Petições insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente quanto à 

matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Observa que permanecem as disparidades entre os Estados-Membros na aplicação e 

transposição da legislação da União Europeia, e que essas disparidades, conjugadas com 

os problemas linguísticos, a burocracia excessiva e um défice de conhecimentos, levaram 

a uma União que não é acessível aos cidadãos; observa que os cidadãos que desejam 

viver, trabalhar ou fazer negócios noutro país da UE deparam-se com a realidade 

quotidiana das dificuldades decorrentes da aplicação desigual do direito da UE nos 

ordenamentos jurídicos dos diferentes Estados-Membros; 

2. Reitera a sua opinião de que o artigo 17.º do Tratado da União Europeia (TUE) define o 

papel fundamental da Comissão como «guardiã dos Tratados»; solicita à Comissão que 

continue a acompanhar de perto a aplicação do direito da UE a fim de garantir uma 

aplicação correta e atempada e uma transposição adequada da legislação; 

3. Assinala que, para melhorar a transposição, a aplicação e o cumprimento da legislação da 

UE, a Comissão deve tornar a conformidade com o direito da UE uma verdadeira 

prioridade política, através da construção de uma sólida parceria e colaboração entre todas 

as partes que participam na elaboração, aplicação e execução da legislação, e, em 

particular, com o Parlamento e os Estados-Membros; 

4. Observa que o direito de apresentar petições ao Parlamento Europeu, tal como previsto no 

artigo 44.º da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais da União Europeia e no artigo 

227.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), constitui um dos 

pilares da cidadania europeia; salienta que este direito proporciona as ferramentas 

necessárias, embora insuficientes, para aumentar a participação pública no processo de 

decisão na União Europeia e desempenha um papel importante na identificação e 

avaliação das potenciais lacunas e infrações na aplicação da legislação da UE pelos 

Estados-Membros e na comunicação dessas lacunas e infrações às instituições da UE; 

realça, neste contexto, o papel essencial da Comissão das Petições enquanto verdadeiro 

elo entre os cidadãos da UE, o Parlamento Europeu, a Comissão e os parlamentos 

nacionais; 

5. Destaca o papel fulcral dos cidadãos, das empresas, das ONG e de outras partes 

interessadas no controlo das deficiências a nível da transposição e aplicação do direito da 

UE pelas autoridades dos Estados-Membros; reconhece, neste contexto, o importante 

papel que desempenham as petições ao Parlamento Europeu, as queixas apresentadas à 

Comissão e as perguntas dos deputados do Parlamento Europeu, que constituem os 

primeiros sinais da existência de problemas na aplicação do direito da UE e que permitem 

chamar a atenção para a má aplicação e as potenciais violações do direito da UE; 

 

6. Salienta que os cidadãos, as empresas, as ONG e outras organizações apresentam 

frequentemente queixas à Comissão, e que, em 2013, a Comissão recebeu um número de 

novas queixas mais elevado (3 505) do em qualquer dos três anos anteriores, o que 

representa um aumento de 19 % do número total de processos abertos; exorta a Comissão 
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a melhorar as suas práticas atuais, a fim de informar os cidadãos atempadamente e de 

forma adequada sobre as ações e medidas adotadas no tratamento das respetivas queixas, 

incluindo uma notificação prévia ao queixoso antes do encerramento de um processo; 

7. Saúda o facto de a Comissão atribuir cada vez mais importância às petições enquanto 

fonte de informação sobre as queixas dos cidadãos contra as autoridades públicas, 

incluindo a União Europeia, e sobre potenciais violações do direito da UE na sua 

aplicação prática, tal como o demonstra o facto de os dois relatórios anuais terem prestado 

uma atenção especial às petições; observa que esta tendência tem sido acompanhada por 

um aumento do número de petições transmitidas pela Comissão das Petições à Comissão 

Europeia com pedidos de informações; considera, no entanto, lamentável o atraso da 

Comissão a dar resposta, quando chamada a emitir parecer no caso de numerosas petições; 

8. Assinala ainda a necessidade de um diálogo construtivo com os Estados-Membros no 

âmbito da Comissão das Petições e solicita aos Estados-Membros destinatários das 

petições que enviem representantes às reuniões da comissão para tratarem as questões 

colocadas; 

9. Assinala que as petições apresentadas pelos cidadãos da UE ou por residentes de um 

Estado-Membro denunciam violações do direito da UE, em especial nos domínios dos 

direitos fundamentais, dos assuntos internos, da justiça, do mercado interno, da saúde, da 

proteção dos consumidores, dos transportes, da fiscalidade, da agricultura e do 

desenvolvimento rural e do ambiente; considera que as petições demonstram que 

continuam a existir casos frequentes e generalizados de transposição incompleta e uma 

falta de cumprimento adequado que acabam por resultar numa má aplicação do direito da 

UE; salienta que esta situação requer maiores esforços por parte dos Estados-Membros e 

um controlo permanente por parte da Comissão; salienta, em particular, o grande número 

de petições apresentadas que denunciam a existência de discriminações e obstáculos com 

que deparam as pessoas portadoras de deficiência; 

10. Salienta que continuam a existir dificuldades no diálogo com alguns Estados-Membros e 

regiões, que se mostram relutantes em fornecer os documentos ou explicações solicitadas; 

11. Congratula-se com o reconhecimento pela Comissão do papel fundamental desempenhado 

pelo autor da denúncia ao ajudar a detetar infrações ao direito da UE1; 

12. Insiste em que a redução dos atrasos na transposição tem sido há muito tempo, e deve 

continuar a ser, uma das principais prioridades da Comissão; assinala a diminuição do 

número de diretivas por transpor em 2013 (74) relativamente a 2011 (131); destaca, no 

entanto, que em 2013 foram transpostas mais diretivas do que em 2012 (74 contra 56 em 

2012); 

13. Salienta que, apesar do seu reduzido número, a transposição tardia das diretivas continua a 

ser um problema persistente que dificulta a obtenção de benefícios tangíveis pelos 

cidadãos; observa que, embora a transposição atempada das diretivas continue a ser 

problemática em vários Estados-Membros, a Dinamarca, a Letónia e Malta tiveram nos 

últimos três anos um número muito reduzido de processos de infração por transposição 

                                                 
1 COM(2012) 0154 final. 
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tardia; 

14. Regista que as quatro áreas em que foram intentados mais processos de infração por 

transposição tardia continuam a ser o ambiente, a saúde e os direitos dos consumidores, o 

mercado interno e os serviços e os transportes; considera que, após a identificação dos 

domínios problemáticos, a Comissão e os Estados-Membros devem definir as medidas a 

adotar para garantir a transposição integral e atempada do direito da UE em cada área; 

15. Salienta que a Comissão deve acompanhar mais de perto a transposição das diretivas antes 

do termo do prazo de transposição, devendo, quando existe um risco de atraso na 

transposição, prestar esclarecimentos sobre o enquadramento jurídico destes domínios, a 

fim de ajudar os Estados-Membros a melhorar a aplicação de uma forma que proporcione 

vantagens concretas para a vida quotidiana dos cidadãos; 

16. Observa que a transposição atempada da legislação da UE é essencial para o bom 

funcionamento da UE, como o é a correta aplicação do direito da UE; salienta que, muito 

frequentemente, as deficiências e a incoerência das normas derivam do facto de os 

Estados-Membros transporem a legislação da UE de forma diferente; solicita, por 

conseguinte, à Comissão que instaure um mecanismo de avaliação mais adequado para 

analisar a forma como as normas da UE são aplicadas na prática a todos os níveis nos 

Estados-Membros e o grau como os cidadãos e as empresas estão habilitados a exercer os 

seus direitos; 

17. Constata que, no total, foram encerrados 731 processos por infração pelo facto de o 

Estado-Membro em causa ter demonstrado que respeitava o direito da UE; assinala que, 

em 2013, o Tribunal de Justiça proferiu 52 acórdãos ao abrigo do artigo 258.º do TFUE, 

31 dos quais (59,6 %) foram contrários à posição dos Estados-Membros; recorda, no 

intuito de colocar em perspetiva estas estatísticas, que, até à data, 3 274 acórdãos 

proferidos pelo Tribunal de Justiça em processos por incumprimento (87,3 %) foram 

favoráveis à Comissão; solicita à Comissão que preste especial atenção à execução efetiva 

de todos estes acórdãos; 

18. Regista que as quatro áreas em que foram intentados mais processos de infração por 

transposição tardia em 2013 foram o ambiente (168 processos), a saúde e os direitos dos 

consumidores (58), o mercado interno e os serviços (47) e os transportes (36); sublinha a 

relação proporcional e direta existente entre o número de petições recebidas e os processos 

por infração abertos pela Comissão; 

19. Toma nota do elevado número de processos arquivados em 2013 antes de darem entrada 

no Tribunal de Justiça, atendendo a que apenas cerca de 6,6 % dos processos foram 

concluídos com um acórdão do Tribunal; considera, por conseguinte, fundamental que as 

medidas dos Estados-Membros continuem a ser acompanhadas de perto, tendo em conta 

que alguns peticionários fazem referência a problemas que persistem mesmo depois de a 

questão já ter sido encerrada; 

20. Reitera a necessidade de a Comissão se concentrar na resolução efetiva dos problemas, 

aplicar uma gestão eficaz e tomar medidas preventivas, propondo, todavia, que a 

Comissão pense em novos meios de melhorar a transposição e execução do direito da UE, 

para além dos processos formais por infração; 
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21. Toma nota de que a incorporação gradual dos Estados-Membros no sistema «EU Pilot» 

terminou em junho de 2012 com a adesão de Malta e do Luxemburgo, e que, desde então, 

o procedimento «EU Pilot» tem estado plenamente operacional em todos os Estados-

Membros; salienta que o número de novos procedimentos «EU Pilot» aumentou 

progressivamente ao longo dos últimos três anos e que o «EU Pilot» produziu até ao 

momento resultados notáveis, nomeadamente em termos de recolha de informações e de 

melhoria de situações específicas que suscitam preocupação entre os cidadãos, como se 

infere da redução do número de processos por infração nos últimos cinco anos (de 2 900 

para 1 300); solicita, no entanto, que prossigam os intensos esforços para continuar a 

manter os cidadãos informados sobre o sistema «EU Pilot»; convida a Comissão a 

envolver os peticionários na tramitação dos processos «EU Pilot» decorrentes de petições, 

a fim de facilitar o diálogo entre os peticionários e as autoridades nacionais em causa; 

propõe a fixação de prazos mais curtos para os processos considerados urgentes e em que 

a Comissão poderá ter de agir com celeridade; 

22. Congratula-se com os esforços dos Estados-Membros para resolver os casos de infração 

sem recorrer a processos judiciais por via do procedimento «EU Pilot», que se traduziu na 

diminuição do número de processos formais por infração; assinala a necessidade de 

clarificar o estatuto jurídico do processo acima descrito, bem como a necessidade de um 

intercâmbio de informações célere e frutuoso entre a Comissão e os Estados-Membros, 

uma vez que a ausência de resposta ou os atrasos na transmissão de informações pelos 

Estados-Membros à Comissão têm igualmente um impacto sobre a tramitação prática das 

petições pela Comissão das Petições; 

23. Observa que o Tribunal de Justiça salientou que «os danos causados pelas instituições 

nacionais [...] apenas são suscetíveis de desencadear a responsabilidade dessas instituições 

e as jurisdicionais nacionais permanecem as únicas competentes para assegurar a sua 

reparação»1; sublinha, por conseguinte, a importância de reforçar os meios de recurso 

disponíveis a nível nacional, que permitem aos autores da denúncia fazer valer os seus 

direitos de forma mais direta e personalizada2; 

24. Insiste na necessidade de aumentar a transparência, a clareza jurídica e o acesso à 

informação sobre todo o processo de infração, incluindo a fase preliminar, no quadro do 

«EU Pilot» e do relatório anual sobre o controlo da aplicação do direito da UE, em 

especial no que se refere aos autores da denúncia; 

25. Saúda o empenho dos serviços da Comissão Europeia em reforçar o intercâmbio de 

informações com a Comissão das Petições e reitera o seu pedido no sentido de: 

 (a) melhorar a comunicação entre ambas as partes, em especial no que se refere ao início e 

à evolução dos processos por infração por parte da Comissão, incluindo o procedimento 

«EU Pilot», por forma a garantir que o Parlamento seja plenamente informado no sentido 

de melhorar constantemente o seu trabalho legislativo; 

                                                 
1 Ver acórdão no processo 175/84. 
2 Ver acórdão do processo 175/84 e as propostas apresentadas neste domínio no documento COM(2012)0095 

final. 
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 (b) envidar esforços no sentido de facultar todas as informações pertinentes em matéria de 

procedimentos de investigação e de infração à Comissão das Petições num prazo razoável, 

permitindo que esta dê resposta aos pedidos dos cidadãos com maior eficácia; 

 (c) permitir que a Comissão Europeia tenha em devida consideração os relatórios da 

Comissão das Petições, nomeadamente as suas conclusões e recomendações, ao redigir as 

suas comunicações e ao elaborar alterações à legislação; 

26. Congratula-se com a crescente utilização pela Comissão Europeia dos planos de aplicação 

de nova legislação da UE dirigidos aos Estados-Membros, que reduzem os riscos no que 

se refere à aplicação correta e oportuna da legislação, antecipam os problemas de 

transposição e aplicação e que, por sua vez, têm repercussões no número de petições 

apresentadas. 

27. Salienta que, relativamente à iniciativa da Comissão sobre a adequação da regulamentação 

da UE, conhecida como o programa REFIT, a Comissão deve facilitar o diálogo em 

matéria de adequação da regulamentação aos cidadãos, aos Estados-Membros, às 

empresas e à sociedade civil, de forma a garantir que sejam preservados a qualidade e os 

aspetos sociais da legislação da UE e que não se promova um ideal em detrimento de 

outro. 
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