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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. Relembra que assegurar a aplicação eficaz e uniforme do direito da UE é essencial para 
o respeito pelo Estado de direito, que constitui um dos valores fundamentais da União e 
dos seus Estados-Membros, tal como estabelecido no artigo 2.º do Tratado da União 
Europeia; manifesta, por conseguinte, a sua preocupação com o número crescente de 
petições que expressam a apreensão dos cidadãos com as violações do Estado de direito 
nos Estados-Membros, nomeadamente no que diz respeito a reformas controversas dos 
sistemas judiciais nacionais; salienta que o desrespeito pelo Estado de direito, 
nomeadamente por parte das entidades subnacionais, tem um impacto direto na vida dos 
cidadãos, tal como demonstrado nas petições recebidas e nos resultados do inquérito 
especial do Eurobarómetro n.º 489; exorta a Comissão a respeitar os compromissos 
assumidos na sua comunicação de 2019 intitulada «Reforçar o Estado de direito na 
União: Plano de ação» (COM(2019)0343), a fim de promover uma cultura de respeito 
pelo Estado de direito, reforçar a cooperação com as autoridades nacionais e assegurar 
uma resposta comum eficaz às ameaças reais na União;

2. Salienta 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, constitui um dos 
direitos fundamentais dos cidadãos europeus; sublinha a importância das petições como 
um dos meios mais acessíveis para os cidadãos se dirigirem às instituições da UE, a fim 
de manifestarem as suas preocupações sobre possíveis violações dos seus direitos e 
sobre casos de aplicação incorreta ou violação do direito da UE; recorda que as petições 
são a pedra angular da democracia participativa e que, como tal, contribuem para 
colmatar a lacuna entre os cidadãos e as instituições políticas, através da promoção da 
participação ativa dos cidadãos e do seu envolvimento no debate político da UE;

3. Recorda que a Comissão das Petições recebe anualmente um número elevado de 
petições de cidadãos preocupados que manifestam a sua insatisfação com o estado de 
aplicação do direito da UE nos Estados-Membros, sendo a grande maioria destas 
petições transmitida à Comissão para uma análise aprofundada;

4. Congratula-se com o compromisso da Comissão, assumido de forma clara no seu 
relatório anual de 2017 sobre o controlo da aplicação do direito da União Europeia 
(COM(2018)0540), de atribuir um grande valor aos contributos que recebe da parte dos 
cidadãos, das empresas e de outras partes interessadas, que contribuem para detetar 
infrações ao direito da UE; observa, a este respeito, os esforços envidados pela 
Comissão no sentido de demonstrar o impacto das petições nas suas medidas de 
execução numa série de domínios políticos, como o ambiente, a migração, a fiscalidade 
e o mercado interno; lamenta, no entanto, a falta de dados sobre o número de petições 
tratadas pela Comissão e o número de petições que deram origem à instauração de 
procedimentos «EU Pilot» ou a procedimentos de infração;

5. Congratula-se, a este respeito, com o aumento da transparência e a divulgação de mais 
informações no relatório de 2018 sobre o número de petições tratadas pela Comissão e 
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sobre as ações empreendidas para lhes dar seguimento; observa, contudo, que, na 
grande maioria dos casos, a Comissão não deu início a uma investigação e não tomou 
quaisquer outras medidas; está particularmente preocupada, a este respeito, com a 
prática de remeter um número significativo de peticionários para outros organismos de 
nível nacional, regional ou local; reconhece que esta prática reflete a nova política da 
Comissão em matéria de controlo da aplicação da legislação, anunciada na sua 
comunicação de 2016 intitulada «Direito da UE: Melhores resultados através de uma 
melhor aplicação» (C(2016)8600), que visa remeter os cidadãos para organismos 
nacionais quando as queixas ou petições não suscitem questões de princípio mais vastas, 
nem se refiram ao incumprimento sistemático do direito da UE e possam ser tratadas de 
forma satisfatória através de outros mecanismos;

6. Reitera a sua preocupação pelo facto de esta abordagem poder levar os cidadãos a 
pensar que a sua voz não é ouvida pelas instituições da UE, podendo, em última análise, 
privá-los de proteção jurídica, se um recurso a nível da UE provar ser mais eficaz 
devido às circunstâncias nacionais ou à natureza dos interesses em causa; exorta a 
Comissão a clarificar o modo como tenciona colmatar a lacuna entre as expectativas dos 
cidadãos e a realidade no que se refere à possibilidade de obter reparação a nível da UE, 
bem como a explicar de que forma esta abordagem se enquadra no seu papel de guardiã 
dos Tratados e nas suas responsabilidades em matéria de controlo previstas no 
artigo 17.º, n.º 1, do TUE;

7. Salienta que, apesar dos esforços envidados nos últimos anos para aumentar a 
transparência das suas atividades de acompanhamento e de controlo da aplicação da 
legislação (por exemplo, através de uma plataforma centralizada que disponibiliza 
informações relativas às infrações), a Comissão ainda não deu seguimento aos apelos 
reiterados do Parlamento para que seja notificado sempre que seja aberto um 
procedimento «EU Pilot» ou que seja dado início a um procedimento de infração, em 
particular quando tenham origem em petições; salienta a importância de receber 
atualizações regulares sobre a evolução dos procedimentos de infração relacionados 
com petições em aberto, respeitando simultaneamente os requisitos de 
confidencialidade estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia (TJUE); recorda à Comissão as elevadas expectativas dos cidadãos em matéria 
de transparência no que se refere às suas atividades de controlo; insta, por conseguinte, 
a Comissão a partilhar esta informação com o Parlamento, num espírito de cooperação 
leal, a fim de permitir que o Parlamento exerça o controlo sobre o executivo, nos termos 
do artigo 14.º do TUE, e, em última análise, reforce a legitimidade e a responsabilização 
relativas às medidas de execução da Comissão;

8. Observa que o número de novas queixas registadas pela Comissão em 2018 e 2017 
atingiu o seu nível mais elevado desde 2011, com um registo recorde de 3 850 novas 
queixas em 2018; congratula-se com o reforço da capacitação dos cidadãos no que se 
refere ao processo de acompanhamento e de aplicação do direito da UE, tal como 
evidenciado pelo fluxo significativo de queixas e de petições; assinala, contudo, que, à 
semelhança das petições, em 2018 e 2017, foi registado um número muito reduzido de 
queixas que deram origem a inquéritos, em relação ao número total de queixas 
recebidas; solicita à Comissão que esclareça como tenciona colmatar a lacuna nas 
expectativas dos cidadãos quanto à possibilidade de obter reparação a nível da UE;
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9. Recorda, a este respeito, que o Exame Panorâmico do Tribunal de Contas Europeu de 
2018 intitulado «Aplicação do direito da União: as responsabilidades de controlo da 
Comissão Europeia nos termos do artigo 17º, nº 1, do Tratado da União Europeia», e a 
decisão de 2017 da Provedora de Justiça Europeia, que apresenta sugestões na 
sequência do inquérito estratégico OI/5/2016/AB sobre a transparência e o 
estabelecimento de prazos adequados para o tratamento das queixas relativas a infrações 
por parte da Comissão Europeia, instam a Comissão a assegurar que os casos de 
infração em fase preliminar sejam tratados de forma mais atempada e transparente.


