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SUGESTÕES 

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

matéria de fundo: 

– a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Considera que a Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE) constitui um importante 

instrumento de democracia direta e participativa, que permite aos cidadãos envolverem-se 

de forma ativa na formulação da legislação e das políticas europeias; considera que a ICE 

deve ser transparente e eficaz; reitera a importância da cidadania ativa e da participação 

enquanto indicadores do bom funcionamento da democracia e de um debate político mais 

inclusivo na União, tendo especialmente em conta as consequências das crises 

económicas e financeiras dos últimos anos e o seu impacto na perceção que os cidadãos 

têm da União;  

2. Considera que o Regulamento (UE) n.º 211/2011 sobre a iniciativa de cidadania1 deve ser 

revisto em tempo oportuno, para que todas as suas lacunas sejam colmatadas, propondo 

soluções eficazes para garantir que as condições e os procedimentos necessários para a 

ICE sejam realmente claros, simples, de fácil aplicação e proporcionais; 

3. Recorda que o Tratado da União Europeia (TUE) consagra o direito de os cidadãos 

participarem na vida democrática da União e que o objetivo da ICE é permitir que os 

cidadãos possam exercer esse direito; regista que o atual Regulamento ICE é 

excessivamente restritivo e oneroso, o que torna muito difícil a sua utilização; 

4. Recorda que, das 66 ICE apresentadas, só 47 foram registadas pela Comissão, só três 

tinham o número necessário de assinaturas (um milhão) e nenhuma conduziu a uma nova 

proposta legislativa; 

5. Considera que as dificuldades com que se depararam os organizadores das ICE e o 

limitado impacto legislativo das iniciativas bem-sucedidas comprometeram a 

credibilidade das ICE, conduzindo a uma diminuição das iniciativas registadas; 

6. Lamenta que, apesar do apelo lançado pelo Parlamento na sua resolução de 28 de outubro 

de 2015 sobre a Iniciativa de Cidadania Europeia2, a Comissão não tenha incluído nos 

seus programas de trabalho para 2016 e 2017 qualquer referência à revisão do 

Regulamento (UE) n.º 211/2011; 

7. Considera que a ICE ainda tem um enorme potencial não aproveitado que permitiria 

melhorar a forma como a União funciona em nome dos seus cidadãos; solicita uma 

completa revisão e simplificação da ICE, com o objetivo de ultrapassar os obstáculos e os 

entraves burocráticos existentes e torná-la mais acessível e fácil de utilizar pelos 

cidadãos;  

8. Sublinha que a ICE completa o direito dos cidadãos de apresentar petições ao Parlamento 

Europeu e o direito de recorrer ao Provedor de Justiça Europeu; insta a Comissão a ter em 

                                                 
1 Regulamento (UE) n.º 211/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, sobre a 

iniciativa de cidadania (JO L 65 de 11.3.2011, p. 1). 
2 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0382. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1505374806464&uri=CELEX%3A32011R0211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1505374806464&uri=CELEX%3A32011R0211
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conta as recomendações do Provedor de Justiça Europeu e da Comissão das Petições 

(PETI) relativas à melhoria do funcionamento da ICE; 

9. Salienta o papel do Parlamento Europeu na promoção da participação dos cidadãos da 

União; sublinha a necessidade de reforçar a ação do Parlamento Europeu em relação às 

ICE e à abertura das mesmas; 

10. Convida a Comissão a aumentar a transparência do seu processo de tomada de decisão e a 

clarificar formalmente os critérios de admissibilidade das ICE, fundamentando 

exaustivamente as razões da aprovação/rejeição das ICE em todas as decisões da 

Comissão publicadas no registo de ICE; insta a Comissão, por razões de segurança 

jurídica, a codificar a jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral nos 

processos de Anagnostakis/Comissão1, Costantini/Comissão2, Izsák e Dabis/Comissão3, 

bem como nos processos relativos às iniciativas «Minority Safepack»4, «Ethics for 

Animals and Kids»5 e «Stop TTIP»6, entre outros; congratula-se com o facto de a 

Comissão ter alterado as suas práticas de forma a permitir o registo parcial das ICE; 

exorta a Comissão a, antes da recolha das declarações de apoio dos signatários, velar por 

que as ICE propostas não sejam contrárias aos valores da União estabelecidos no 

artigo 2.º do TUE, nem aos princípios consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia; insta a Comissão a adotar uma abordagem mais flexível em relação 

ao processo de registo parcial, bem como a apresentar respostas detalhadas e possíveis 

soluções para os casos em que as iniciativas são consideradas não admissíveis, 

permitindo assim que os cidadãos as alterem e apresentem de novo; 

11. Salienta que, no acórdão proferido no processo «Stop TTIP», o Tribunal Geral sublinhou 

que o princípio da democracia e o objetivo subjacente às ICE requerem uma interpretação 

do conceito de ato jurídico que cubra atos jurídicos, como uma decisão de encetar 

negociações com vista à celebração de um acordo internacional, que, manifestamente, 

tenham por objetivo alterar o ordenamento jurídico da União, como o TTIP e o CETA;  

12. Solicita a simplificação da recolha e verificação de assinaturas em linha através do 

programa informático de recolha por via eletrónica (OCS), bem como uma abordagem 

gradual para combater as barreiras tecnológicas à utilização do sistema OCS; convida a 

Comissão a debruçar-se sobre as disparidades relativas às exigências em matéria de dados 

nos sistemas nacionais, nomeadamente no que respeita à nacionalidade e ao local de 

residência, a fim de incentivar uma maior acessibilidade e participação transfronteiras de 

cidadãos de diferentes Estados-Membros; propõe que a Comissão gira um sistema OCS 

gratuito, multilingue, centralizado e permanente, a que as pessoas com deficiência 

também possam ter acesso; sugere que este sistema recorra às tecnologias existentes e 

comprovadas para plataformas em linha e permita criar sinergias com as redes sociais, os 

instrumentos digitais e as aplicações móveis, a fim de incentivar uma recolha de 

assinaturas mais generalizada e sujeita a controlo a fim de impedir qualquer utilização 

abusiva e ilícita; congratula-se com o inquérito público da Comissão sobre a criação de 

                                                 
1 ECLI:EU:C:2017:663; ECLI:EU:T:2015:739. 
2 ECLI:EU:T:2016:223. 
3 ECLI:EU:T:2016:282. 
4 ECLI:EU:T:2017:59. 
5ECLI:EU:T:2017:252. 
6 ECLI:EU:T:2017:323. 
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uma plataforma de colaboração para as ICE; sugere à Comissão que simplifique os 

métodos de recolha de assinaturas em papel, a fim de os tornar mais compreensíveis e 

acessíveis ao utilizador; solicita à Comissão que esclareça se todas as versões em línguas 

da União dos formulários de declaração de apoio podem ser utilizadas em todos os 

Estados-Membros da UE; convida a Comissão a aumentar o prazo de recolha para 18 

meses e a permitir que os comités de cidadãos escolham livremente a data de início da 

recolha de assinaturas, que deve ser, o mais tardar, dois meses após o registo; recorda a 

posição da Comissão PETI de incentivar a participação cívica das gerações mais jovens, 

reduzindo para 16 anos o limite de idade para apoiar uma iniciativa de cidadania europeia 

e nela participar; 

13. Convida a Comissão e os Estados -Membros a aplicarem regras mais simples e uniformes 

para a recolha de assinaturas em linha e fora de linha, em conformidade com a legislação 

e as normas da União em matéria de proteção de dados; insta a Comissão a estudar com 

maior profundidade a possibilidade de criar um registo eletrónico da União voluntário e 

simplificado, em que os cidadãos possam assinar uma ICE; 

14. Salienta a necessidade de, no caso de uma iniciativa de cidadania bem-sucedida, todas as 

partes envolvidas assegurarem maior celeridade nos procedimentos e um calendário 

adequado; 

15. Apela a uma maior transparência das medidas de financiamento das ICE e à colocação 

desta informação diretamente à disposição do público por via eletrónica; convida a 

Comissão a financiar ICE bem-sucedidas (ou seja, as que são assinadas por um milhão de 

cidadãos); sugere que o financiamento sirva para o reembolso das despesas em que os 

organizadores da ICE/comités de cidadãos já tenham incorrido e que tenham sido 

previamente inscritas no registo de ICE; insta a Comissão a ter em conta tanto as rubricas 

orçamentais já existentes destinadas ao financiamento de ICE, por exemplo, no âmbito do 

programa «Europa para os Cidadãos», como qualquer outro futuro programa de 

financiamento de ICE, quer da Comissão quer do Parlamento Europeu; 

16. Convida a Comissão a resolver o problema real dos encargos económicos da organização 

de ICE, a fim de garantir igualdade de oportunidades aos cidadãos; exorta a Comissão a 

reduzir os custos e a burocracia e a prestar apoio financeiro, se for caso disso; 

17. Exorta a Comissão, as outras instituições europeias e os Estados-Membros a promoverem 

as ICE através de campanhas de informação e de outras iniciativas destinadas a reforçar a 

participação dos cidadãos na vida pública da União; sublinha a necessidade de pôr termo 

aos obstáculos linguísticos e outros relacionados com campanhas transfronteiras de apoio 

às ICE; insta a Comissão a criar um balcão único independente, físico e em linha para a 

divulgação de informações sobre as ICE e os serviços de aconselhamento aos cidadãos, 

utilizando recursos existentes, como o Centro de Contacto «Europe Direct», em especial 

para a prestação de apoio à definição de uma base jurídica adequada para uma iniciativa; 

solicita que o novo regulamento contenha uma disposição sobre as atividades de 

comunicação no âmbito das ICE a nível da União; insta a Comissão a associar esses 

esforços aos princípios definidos no plano de ação europeu (2016-2020) para a 

administração pública em linha1;  

                                                 
1 COM(2016) 179 final. 
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18. Insta a Comissão a aproveitar melhor o Dia da Iniciativa de Cidadania Europeia, 

organizado anualmente para avaliar o estado de execução e a eficácia da ICE, criando 

uma plataforma de debate interinstitucional sobre a melhoria da ICE, em que participem 

todas as partes interessadas; 

19. Insta a Comissão a assegurar o acompanhamento das ICE bem-sucedidas, apresentando 

propostas legislativas concretas ou justificações para não o fazer e utilizando, 

simultaneamente, todo o potencial do Parlamento Europeu enquanto colegislador; insta à 

manutenção do atual sistema de designação de comissões competentes em função do 

tema e das competências, com a Comissão PETI como comissão associada; recorda a 

importância de audições públicas equilibradas e de assegurar uma abordagem inclusiva 

em relação ao aumento da participação das diversas partes interessadas; propõe que se 

realize um debate no Parlamento Europeu sobre todas as ICE bem-sucedidas que 

cumprem os critérios enumerados no regulamento e que estes debates se concluam com a 

aprovação de uma proposta de resolução; sublinha a importância do reembolso das 

despesas de viagem, quando possível, tanto para os organizadores de ICE como para os 

peritos; 

20. Convida a Comissão a resolver o conflito de interesses inerente às suas atuais funções 

contraditórias, a saber, a avaliação da admissibilidade de ICE, a decisão sobre o registo e 

a decisão exclusiva sobre um eventual seguimento legislativo; regista o importante papel 

desempenhado pelo Provedor de Justiça Europeu no exame do tratamento dado pela 

Comissão aos pedidos de ICE, nomeadamente nos casos de recusa de registo de uma 

ICE; solicita à Comissão que estabeleça um procedimento de consulta para formalizar a 

participação do Parlamento Europeu na fase de registo de ICE; 

21. Solicita à Comissão que efetue regularmente melhorias legislativas no âmbito das ICE, 

nomeadamente através da revisão regular obrigatória da sua execução. 
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