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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. Recorda que os problemas associados à aplicação e à observância do Direito da União 

existem há longa data, e apoia a aplicação efetiva de normas comuns da UE nos Estados-

Membros, visto que tal é essencial para reforçar a credibilidade da União e satisfazer as 

expectativas dos cidadãos relativamente aos benefícios que a União lhes pode 

proporcionar; 

2. Salienta o papel fundamental da Comissão ao controlar a aplicação do Direito da UE e ao 

apresentar o seu relatório anual ao Parlamento Europeu e ao Conselho; insta a Comissão a 

manter um papel ativo no desenvolvimento de diversos instrumentos para melhorar a 

aplicação, a observância e o controlo da aplicação do Direito da União nos Estados-

Membros, e a incluir no seu próximo relatório anual, para além dos dados referentes à 

transposição de diretivas da UE, dados sobre a aplicação dos regulamentos da UE; 

3. Salienta que o Parlamento desempenha igualmente um papel fundamental, exercendo um 

controlo político sobre as medidas de execução da Comissão, examinando os relatórios 

anuais sobre o controlo da aplicação do Direito da União e aprovando resoluções 

parlamentares sempre que pertinente; sugere ao Parlamento que reforce o seu contributo 

em prol de uma transposição oportuna e correta da legislação da UE, partilhando os seus 

conhecimentos sobre o processo de elaboração de legislação através do estabelecimento 

prévio de contactos com os parlamentos nacionais; 

4. Recorda a importância das petições e das perguntas recebidas pelo Parlamento ao abrigo 

do artigo 227.º do TFUE, que amiúde dão origem a processos por infração instaurados 

pela Comissão contra um Estado-Membro; realça que as queixas individuais dos cidadãos 

constituem uma das principais fontes que permitem identificar lacunas e detetar 

insuficiências e violações do Direito da União por parte dos Estados-Membros, sendo 

igualmente uma fonte de informações para a Comissão; assinala que, em 2014, os 

cidadãos, as empresas, as ONG e outras organizações continuaram a denunciar ativamente 

potenciais casos de violação do Direito da União e, por conseguinte, o número total de 

queixas abertas em 2014 aumentou aproximadamente 5,7 %, tendo sido abertos 1208 

novos dossiês «EU Pilot»; regista, em simultâneo, o número de queixas e de dossiês «EU 

Pilot» tratados em 2014, e saúda a taxa de resolução de 75% relativa aos dossiês abertos 

no âmbito do processo «EU Pilot», que constitui um método célere e eficaz de resolução 

de problemas; 

5. Destaca o impacto de uma aplicação eficaz do Direito da União no reforço da 

credibilidade das instituições da UE; congratula-se com a importância conferida pelo 

relatório anual da Comissão às petições apresentadas por cidadãos, empresas e 

organizações da sociedade civil, que constituem um importante meio de controlo 

secundário da aplicação do Direito da União e um meio de identificação de eventuais 

lacunas através da manifestação direta das opiniões e das experiências dos cidadãos, 

paralelamente à via primária de expressão democrática, isto é, eleições e referendos, que 

são um direito fundamental consagrado no Tratado de Lisboa e um elemento importante 

da cidadania europeia; 
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6. Assinala que as diferenças entre Estados-Membros ao nível da aplicação e da transposição 

do Direito da União criam, em permanência, entraves para as empresas e os cidadãos, 

nomeadamente para os que desejem beneficiar das vantagens da conclusão do mercado 

interno e viver, trabalhar, fazer negócios ou estudar noutro Estado-Membro; salienta que 

os atrasos na transposição de legislação também afetam negativamente a segurança 

jurídica; reitera a sua posição segundo a qual a Comissão deve fazer da observância do 

Direito da União uma verdadeira prioridade política, cooperando eficazmente com as 

instituições, em especial com o Conselho, nomeadamente através da utilização sistemática 

dos quadros de correspondência, e com os Estados-Membros e outras partes interessadas; 

realça que cabe, em primeiro lugar, aos Estados-Membros aplicar e fazer cumprir 

adequadamente o Direito da União; 

7. Realça as garantias administrativas concedidas aos peticionários, como a prestação 

oportuna de informações e a notificação relativamente às suas queixas, tal como solicitado 

pela Comissão das Petições no seu parecer de 2015 sobre o relatório supramencionado; 

lamenta, porém, os atrasos na receção das respostas da Comissão relativamente a um 

número considerável de petições sempre que lhe são endereçados pedidos de parecer, e 

insta a Comissão a melhorar as suas práticas, de modo a informar os cidadãos, de forma 

atempada e adequada, de quaisquer ações e medidas tomadas em relação ao tratamento 

das respetivas queixas; salienta que a qualidade do seguimento dado às petições, 

analisadas caso a caso, não deve, em situação alguma, ser comprometida pelo aumento do 

volume de petições recebidas; 

8. Observa o impacto positivo do projeto «EU Pilot» no intercâmbio de informações entre a 

Comissão e os Estados-Membros e na resolução de problemas associados à aplicação do 

Direito da União a nível nacional, e solicita à Comissão que preste especial atenção à 

aplicação efetiva e ao reexame interno das decisões tomadas no âmbito do processo «EU 

Pilot»; realça que tal pode igualmente constituir uma fonte de informações de valor para 

as petições em análise e convida a Comissão a incluir os peticionários nos casos «EU 

Pilot» abertos na sequência de uma petição, nomeadamente a fim de facilitar o diálogo 

entre os peticionários e as autoridades nacionais em causa; saúda os esforços 

suplementares dos Estados-Membros no sentido de resolver os casos de infração antes de 

iniciar um processo judicial; observa que as decisões prejudiciais ajudam a esclarecer 

questões relativas à aplicação do Direito da União e podem evitar processos por infração; 

9. Insta o Parlamento, em particular a Comissão das Petições, a promover campanhas de 

sensibilização sobre o sistema de apresentação de queixas pelos cidadãos relativamente a 

violações do Direito da União, sobre o projeto «EU Pilot» e sobre os processos por 

infração, facilitando um maior recurso a estes mecanismos e o acesso dos cidadãos a 

informações através do sítio Internet do Parlamento; 

10. Acolhe com agrado o empenho demonstrado pelos serviços da Comissão no sentido de 

reforçar o intercâmbio de informações com a Comissão das Petições e reitera o seu pedido 

para que se melhore a comunicação entre ambas as partes — nomeadamente quanto à 

abertura e à gestão de processos por infração pela Comissão, incluindo os procedimentos 

ao abrigo do projeto «EU Pilot» — e para que se envidem esforços no sentido de 

transmitir informações à Comissão das Petições num prazo razoável, de modo a que esta 

possa responder aos pedidos dos cidadãos com maior eficácia; recorda os seus múltiplos 

apelos à Comissão para que tenha em conta, nas suas atividades legislativas e de controlo, 
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os relatórios e as conclusões da Comissão das Petições; 

11. Saúda a melhoria da transmissão de informações por parte da Comissão aos cidadãos 

sobre os respetivos direitos e sobre os mecanismos de recurso adequados, através de 

páginas Internet, bases de dados, formulários de queixa simplificados e ferramentas em 

linha de resolução de problemas, com vista a aumentar a transparência; congratula-se, a 

este respeito, com o reforço do acesso em linha a decisões nos processos por infração e 

com a renovação tanto da rubrica «Aplicar o Direito da UE» do portal Europa, como da 

rubrica sobre os direitos dos cidadãos no portal Europa, que informam os cidadãos sobre a 

forma como o Direito da União é aplicado nos Estados-Membros e sobre as possibilidades 

de apresentarem queixas; salienta que são necessárias medidas suplementares para 

permitir um melhor acesso às informações sobre a aplicação do Direito da UE e sobre os 

instrumentos de resolução de problemas, bem como para melhorar o tratamento das 

queixas apresentadas pelos cidadãos europeus e pelas empresas relativamente a violações 

do Direito da UE; 

12. Exorta a Comissão a interligar os diferentes portais, pontos de acesso e sítios Internet de 

informação através de um único portal, que permita aos cidadãos aceder facilmente aos 

formulários de apresentação de queixas em linha e a informações apresentadas de forma 

convivial sobre processos por infração; insta ainda a Comissão a incluir no seu próximo 

relatório de avaliação informações sobre a utilização destes portais; 

13. Lamenta que as petições apresentadas pelos cidadãos da UE ainda digam respeito a 

violações do Direito da União; salienta que as petições se referem principalmente a 

alegadas violações do Direito da UE em matérias como os direitos fundamentais, 

incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias e das pessoas com deficiência, a 

discriminação, nomeadamente a discriminação com base na nacionalidade, o mercado 

interno, a livre circulação, os transportes, o ambiente, a educação, o emprego e os 

cuidados de saúde; considera que estas petições confirmam a persistência de casos 

frequentes e generalizados de transposição tardia ou incompleta, ou de má aplicação, do 

Direito da União, e salienta que os Estados-Membros devem aplicar e fazer cumprir o 

Direito da União de forma eficaz e devem legislar em plena conformidade com os valores 

e os princípios fundamentais consagrados nos Tratados e na Carta dos Direitos 

Fundamentais da UE; solicita aos Estados-Membros que melhorem substancialmente a 

qualidade do intercâmbio de informações com a Comissão das Petições e dos 

esclarecimentos prestados; destaca a necessidade de um diálogo equilibrado com os 

representantes dos Estados-Membros e da presença destes representantes aquando do 

exame das petições nas reuniões da Comissão das Petições; sugere que se incorporem 

mais eficazmente mecanismos de prevenção; 

14. Recorda que o domínio da cooperação policial e judiciária em matéria penal 

(anteriormente conhecido como «terceiro pilar») é frequentemente visado nas petições 

apresentadas por pessoas singulares; observa que certas lacunas persistentes, como os 

atrasos nos processos judiciais a nível nacional que envolvam questões de aplicação do 

Direito da União, são amiúde identificadas durante o tratamento de muitas petições; realça 

a utilidade e a pertinência das decisões prejudiciais do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, que servem de orientação nestes casos, e lamenta o reduzido recurso a este 

mecanismo por parte das jurisdições nacionais; regozija-se, portanto, com o alargamento 

das competências da Comissão à cooperação policial e judiciária, com efeito a partir de 1 
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de dezembro de 2014; recorda que o exame e o tratamento das petições são independentes 

dos procedimentos judiciais nacionais e têm uma natureza distinta destes últimos; 

15. Realça a importância dos planos de aplicação aprovados pela Comissão no sentido de 

prestar assistência e orientação aos Estados-Membros em matéria de transposição 

oportuna, clara e correta das diretivas da UE, que é necessária para um funcionamento 

eficaz e viável da UE; acolhe com agrado a importância atribuída ao programa Legislar 

Melhor e regista o acompanhamento da adequação da legislação da UE através do 

programa REFIT no relatório anual sobre o controlo da aplicação do Direito da União; 

solicita à Comissão que envolva ativamente todas as partes interessadas, nomeadamente 

os parceiros sociais, as organizações de consumidores, as ONG e as empresas, no 

processo de avaliação de impacto da legislação da UE, que proceda à verificação da 

proporcionalidade e da subsidiariedade (ex ante) e que acompanhe a aplicação da 

legislação (ex post); convida a Comissão a incluir na sua avaliação a determinação do 

nível e a redução dos encargos administrativos com que se confrontam os cidadãos, bem 

como a ter em conta os impactos económicos, sociais e ambientais mais vastos da 

legislação da UE, e a analisar os benefícios e o valor da legislação da União; recorda à 

Comissão que lhe cabe aplicar os princípios do tratamento equitativo dos Estados-

Membros e da imparcialidade ao controlar a aplicação do Direito da União; deseja que a 

qualidade da legislação da UE melhore e que isso tenha um efeito positivo sobre o número 

de petições apresentadas; 

16. Salienta que a Comissão deve adotar uma posição mais audaciosa ao analisar petições que 

levantem questões relacionadas com direitos fundamentais, tendo presente o princípio da 

subsidiariedade. 
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