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Alteração 61
Íñigo Méndez de Vigo

Proposta de regulamento
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) O Tratado da União Europeia reforça a 
cidadania da União e melhora o seu 
funcionamento democrático, prevendo 
nomeadamente que todos os cidadãos têm 
o direito de participar na vida democrática 
da União e que um milhão, pelo menos, de 
cidadãos nacionais de um número 
significativo de Estados-Membros pode 
tomar a iniciativa de convidar a Comissão 
Europeia a apresentar, no âmbito das suas 
atribuições, uma proposta adequada em 
matérias sobre as quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico 
da União para aplicar os Tratados.

(1) O Tratado da União Europeia reforça a 
cidadania da União e melhora o seu 
funcionamento democrático, prevendo 
nomeadamente que todos os cidadãos têm 
o direito de participar na vida democrática 
da União através da iniciativa de 
cidadania europeia. Este instrumento 
oferece aos cidadãos a possibilidade de se 
dirigirem directamente à Comissão 
Europeia para que esta apresente uma 
proposta legislativa em matérias da sua 
competência.

Or. es

Alteração 62
Andreas Mölzer

Proposta de regulamento
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) O Tratado da União Europeia reforça a 
cidadania da União e melhora o seu 
funcionamento democrático, prevendo 
nomeadamente que todos os cidadãos têm 
o direito de participar na vida democrática 
da União e que um milhão, pelo menos, de 
cidadãos nacionais de um número 
significativo de Estados-Membros pode 
tomar a iniciativa de convidar a Comissão 
Europeia a apresentar, no âmbito das suas 
atribuições, uma proposta adequada em 

(1) O Tratado da União Europeia prevê que 
todos os cidadãos têm o direito de 
participar na vida democrática da União e 
que um milhão, pelo menos, de cidadãos 
nacionais de um número significativo de 
Estados-Membros pode tomar a iniciativa 
de convidar a Comissão Europeia a 
apresentar, no âmbito das suas atribuições, 
uma proposta adequada em matérias sobre 
as quais os cidadãos consideram necessário 
um acto jurídico da União para aplicar os 
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matérias sobre as quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados.

Tratados. 

Or. de

Alteração 63
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Considerando 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) O Tratado da União Europeia reforça a 
cidadania da União e melhora o seu 
funcionamento democrático, prevendo 
nomeadamente que todos os cidadãos têm 
o direito de participar na vida 
democrática da União e que um milhão, 
pelo menos, de cidadãos nacionais de um 
número significativo de Estados-Membros 
pode tomar a iniciativa de convidar a 
Comissão Europeia a apresentar, no âmbito 
das suas atribuições, uma proposta 
adequada em matérias sobre as quais os 
cidadãos consideram necessário um acto 
jurídico da União para aplicar os Tratados.

(1) O Tratado da União Europeia prevê que 
um milhão, pelo menos, de cidadãos 
nacionais de um número significativo de 
Estados-Membros pode tomar a iniciativa 
de convidar a Comissão Europeia a 
apresentar, no âmbito das suas atribuições, 
uma proposta adequada em matérias sobre 
as quais os cidadãos consideram necessário 
um acto jurídico da União para aplicar os 
Tratados.

Or. en

Alteração 64
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Se bem que o Tratado da União 
Europeia não preveja  explicitamente que 
os não nacionais da UE residentes na 
União participem nas iniciativas de 
cidadania, também não os proíbe ou 
impede de o fazer.

Or. en
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Alteração 65
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O Conselho Europeu deveria 
considerar alterar os Tratados de forma a 
prever explicitamente que nacionais não 
UE residentes na UE tenham o direito de 
participar em iniciativas de cidadania.

Or. en

Alteração 66
Íñigo Méndez de Vigo

Proposta de regulamento
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) As referidas normas processuais e 
condições devem ser claras, simples, de 
fácil aplicação e proporcionais à natureza 
da iniciativa de cidadania.

(3) As normas processuais e condições que 
regerão a iniciativa cidadã devem ser 
claras, simples, de fácil aplicação e 
proporcionais à sua natureza; devem 
igualmente estabelecer um equilíbrio 
razoável entre direitos e obrigações.

Or. es

Alteração 67
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os cidadãos podem ser dissuadidos 
de organizar uma iniciativa de cidadania 
devido aos custos implicados. A Comissão 
deve elaborar uma proposta prevendo 
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apoio financeiro às iniciativas dos
cidadãos.

Or. en

Alteração 68
Morten Messerschmidt

Proposta de regulamento
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os cidadãos. A fim de 
garantir que uma iniciativa de cidadania 
representa um interesse da União, este 
número deve ser fixado num terço dos
Estados-Membros.

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os cidadãos. A fim de 
garantir que uma iniciativa de cidadania 
representa um interesse da União, este 
número deve ser fixado em dois Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

Consequência da alteração ao n.º 1 do artigo 2.º.

Alteração 69
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os cidadãos. A fim de 
garantir que uma iniciativa de cidadania 
representa um interesse da União, este 
número deve ser fixado num terço dos
Estados-Membros.

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os cidadãos. A fim de 
garantir que uma iniciativa de cidadania 
representa um interesse da União, este 
número deve ser fixado em três Estados-
Membros.

Or. en



AM\839497PT.doc 7/75 PE452.836v01-00

PT

Alteração 70
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os cidadãos. A fim de
garantir que uma iniciativa de cidadania 
representa um interesse da União, este 
número deve ser fixado num terço dos 
Estados-Membros.

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os cidadãos. Este número 
deve garantir que uma iniciativa de 
cidadania representa um interesse da 
União, mas os requisitos a respeitar não 
devem ser demasiado pesados. Deve, por 
conseguinte, ser fixado num sexto dos 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 71
Íñigo Méndez de Vigo

Proposta de regulamento
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os cidadãos. A fim de 
garantir que uma iniciativa de cidadania 
representa um interesse da União, este 
número deve ser fixado num terço dos 
Estados-Membros.

(5) É necessário estabelecer um número
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os cidadãos. A fim de 
garantir que uma iniciativa de cidadania 
representa um interesse da União, este 
número deve ser fixado num quinto dos 
Estados-Membros.

Or. es

Alteração 72
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Proposta de regulamento
Considerando 5 
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Texto da Comissão Alteração

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os cidadãos. A fim de 
garantir que uma iniciativa de cidadania 
representa um interesse da União, este 
número deve ser fixado num terço dos 
Estados-Membros.

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os signatários. A fim de 
garantir que uma iniciativa de cidadania 
provém de um número significativo de 
Estados-Membros, este número deve ser 
fixado em 9.

Or. en

Justificação

O n.º 2 do artigo 20.º do Tratado da União Europeia prevê que nove Estados dêem início a 
uma cooperação reforçada.

Alteração 73
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os cidadãos. A fim de 
garantir que uma iniciativa de cidadania 
representa um interesse da União, este 
número deve ser fixado num terço dos 
Estados-Membros.

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os cidadãos. A fim de 
garantir que uma iniciativa de cidadania 
representa um interesse da União, este 
número deve ser fixado num quinto dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 74
Andreas Mölzer

Proposta de regulamento
Considerando 5 
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Texto da Comissão Alteração

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os cidadãos. A fim de 
garantir que uma iniciativa de cidadania 
representa um interesse da União, este 
número deve ser fixado num terço dos 
Estados-Membros.

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os cidadãos. A fim de 
garantir que uma iniciativa de cidadania 
representa um interesse da União, este 
número deve ser fixado num quarto dos 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 75
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde
devem provir os cidadãos. A fim de 
garantir que uma iniciativa de cidadania 
representa um interesse da União, este 
número deve ser fixado num terço dos 
Estados-Membros.

(5) É necessário estabelecer o número 
mínimo de Estados-Membros de onde 
devem provir os cidadãos. A fim de 
garantir que uma iniciativa de cidadania 
representa um interesse da União, este 
número deve ser fixado num quarto dos 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 76
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Guy Verhofstadt, Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) Para este efeito, é igualmente 
conveniente estabelecer o número mínimo 
de cidadãos provenientes de cada um 
desses Estados-Membros. A fim de 
garantir condições semelhantes aos 
cidadãos que pretendam apoiar uma 
iniciativa de cidadania, este número 
mínimo deve ser degressivamente 

(6) Para este efeito, é igualmente 
conveniente estabelecer o número mínimo 
de cidadãos provenientes de cada um 
desses Estados-Membros. A fim de 
garantir condições justas aos cidadãos de 
todas as nacionalidades, este número 
mínimo deve ser degressivamente 
proporcional segundo a fórmula acordada 



PE452.836v01-00 10/75 AM\839497PT.doc

PT

proporcional à dimensão de cada Estado-
Membro. Para efeitos de clareza, este 
número mínimo deve ser fixado, para 
cada Estado-Membro, num anexo ao 
presente regulamento.

de tempos a tempos para a distribuição de 
lugares no Parlamento Europeu.

Or. en

Justificação

A distribuição de lugares no Parlamento Europeu será alterada regularmente de acordo de 
uma fórmula que respeita integralmente o princípio da proporcionalidade degressiva.

Alteração 77
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) Para este efeito, é igualmente 
conveniente estabelecer o número mínimo 
de cidadãos provenientes de cada um 
desses Estados-Membros. A fim de 
garantir condições semelhantes aos 
cidadãos que pretendam apoiar uma 
iniciativa de cidadania, este número 
mínimo deve ser degressivamente 
proporcional à dimensão de cada Estado-
Membro. Para efeitos de clareza, este 
número mínimo deve ser fixado, para 
cada Estado-Membro, num anexo ao 
presente regulamento.

(6) Para este efeito, é igualmente 
conveniente estabelecer o número mínimo 
de cidadãos provenientes de cada um 
desses Estados-Membros. A fim de 
garantir condições justas aos cidadãos de 
todas as nacionalidades, este número 
mínimo deve ser degressivamente 
proporcional segundo a fórmula acordada 
de tempos a tempos para a distribuição de 
lugares no Parlamento Europeu.

Or. en

Justificação

A distribuição de lugares no Parlamento Europeu será alterada regularmente de acordo de 
uma fórmula que respeita integralmente o princípio da proporcionalidade degressiva.
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Alteração 78
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) Afigura-se adequado estabelecer uma 
idade mínima para apoiar uma iniciativa 
de cidadania. Esta deve ser a idade em 
que os cidadãos adquirem o direito de 
voto nas eleições para o Parlamento 
Europeu.

Suprimido

Or. en

Alteração 79
Andreas Mölzer

Proposta de regulamento
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) Afigura-se adequado estabelecer uma 
idade mínima para apoiar uma iniciativa de 
cidadania. Esta deve ser a idade em que os 
cidadãos adquirem o direito de voto nas 
eleições para o Parlamento Europeu.

(7) Afigura-se adequado estabelecer uma 
idade mínima para apoiar uma iniciativa de 
cidadania. Esta deve ser a idade em que os 
cidadãos adquirem o direito de voto nas 
eleições para o Parlamento Europeu no 
Estado-Membro em questão.

Or. de

Alteração 80
Enrique Guerrero Salom

Proposta de regulamento
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) Afigura-se adequado estabelecer uma 
idade mínima para apoiar uma iniciativa de 
cidadania. Esta deve ser a idade em que os 
cidadãos adquirem o direito de voto nas

(7) Afigura-se adequado estabelecer uma 
idade mínima para apoiar uma iniciativa de
cidadania. Esta deve ser a idade fixada em 
cada Estado-Membro, tomando como 
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eleições para o Parlamento Europeu. referência as eleições para o Parlamento 
Europeu.

Or. es

Alteração 81
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Há que assegurar que todos os 
habitantes legalmente residentes nos 
Estados-Membros, independentemente do 
sexo, origem racial ou étnica, deficiência, 
orientação sexual, religião ou crença, 
tenham igualdade de oportunidades para 
participar numa iniciativa de cidadania 
enquanto organizadores ou signatários, e 
que os princípios de não-discriminação 
sejam observados. A informação acerca 
das iniciativas de cidadania deve ser 
acessível e fácil de entender por todos.

Or. en

Alteração 82
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de garantir a coerência e a 
transparência das iniciativas de cidadania 
propostas, deve ser obrigatório proceder ao 
seu registo num sítio Web disponibilizado 
pela Comissão antes da recolha das 
necessárias declarações de apoio dos 
cidadãos; as propostas de natureza abusiva 
ou desprovidas de conteúdo sério não 
devem ser registadas e a Comissão deve 

(8) A fim de garantir a coerência e a 
transparência das iniciativas de cidadania 
propostas e de evitar uma situação em que 
sejam recolhidas assinaturas para uma 
proposta que não se enquadre no âmbito 
de aplicação do presente regulamento, 
deve ser obrigatório proceder ao seu 
registo num sítio Web disponibilizado pela 
Comissão antes da recolha das necessárias 
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recusar o registo de propostas 
manifestamente contrárias aos valores da 
União. A Comissão deve gerir este registo
em conformidade com os princípios gerais 
da boa administração.

declarações de apoio dos cidadãos. As 
propostas que não sejam iniciativas de 
cidadania na acepção do presente 
regulamento não devem ser registadas. O 
registo é um procedimento administrativo 
destinado a seleccionar as iniciativas que 
sejam abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento; o 
registo só deve basear-se em motivos de 
ordem jurídica e a sua recusa nunca pode 
ter origem em considerações de 
oportunidade política. A Comissão deve 
gerir este registo em conformidade com 
uma lista clara de critérios de 
admissibilidade adoptada pela Comissão.

Em caso de recusa de registo, qualquer 
cidadão deve poder tomar conhecimento 
de forma rápida e simples, através de um 
sítio Internet apropriado, da iniciativa 
recusada e das razões da recusa. Nesse 
caso, os organizadores da iniciativa 
devem ser informados de todas as 
possíveis vias de recurso judiciais e 
extrajudiciais ao seu dispor.

Or. de

Alteração 83
Marietta Giannakou

Proposta de regulamento
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de garantir a coerência e a 
transparência das iniciativas de cidadania 
propostas, deve ser obrigatório proceder ao 
seu registo num sítio Web disponibilizado 
pela Comissão antes da recolha das 
necessárias declarações de apoio dos 
cidadãos; as propostas de natureza abusiva 
ou desprovidas de conteúdo sério não 
devem ser registadas e a Comissão deve 
recusar o registo de propostas 
manifestamente contrárias aos valores da 
União. A Comissão deve gerir este registo 

(8) A fim de garantir a coerência e a 
transparência das iniciativas de cidadania 
propostas, deve ser obrigatório proceder ao 
seu registo num sítio Web disponibilizado 
pela Comissão antes da recolha das 
necessárias declarações de apoio dos 
cidadãos; as propostas de natureza abusiva 
ou desprovidas de conteúdo sério não 
devem ser registadas e a Comissão deve 
recusar o registo de propostas 
manifestamente contrárias aos valores da 
União. A Comissão deve gerir este registo 
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em conformidade com os princípios gerais 
da boa administração.

em conformidade com os princípios gerais 
da boa administração e as disposições do 
presente regulamento. A Comissão deverá 
justificar com argumentos jurídicos as 
razões da recusa de registo de uma 
iniciativa proposta .

Or. el

Alteração 84
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) É conveniente prever que a recolha 
destas declarações possa ser feita tanto em 
papel como em linha. Os sistemas de 
recolha em linha devem ter dispositivos de 
segurança adequados, a fim de garantir, 
nomeadamente, que as pessoas podem ser 
identificadas e que os dados são
conservados de forma segura. Para este 
efeito, é necessário que a Comissão 
estabeleça as especificações técnicas 
pormenorizadas dos sistemas de recolha 
em linha.

(10) A fim de colocar as modernas 
tecnologias ao serviço da democracia 
participativa é conveniente prever que a 
recolha destas declarações possa ser feita 
tanto em linha como em papel. Ambos os 
sistemas de recolha devem ter dispositivos 
de segurança adequados e comparáveis, a 
fim de garantir, nomeadamente, que cada 
pessoa assine apenas uma vez e que os 
dados sejam conservados de forma segura. 
As especificações técnicas 
pormenorizadas dos sistemas de recolha 
em linha devem ser definidas por peritos e 
regularmente adaptadas ao progresso 
técnico. O poder de adoptar especificações 
técnicas pormenorizadas para sistemas de 
recolha em linha deve, por conseguinte, 
ser delegado na Comissão.

Or. de

Alteração 85
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Considerando 10 
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Texto da Comissão Alteração

(10) É conveniente prever que a recolha 
destas declarações possa ser feita tanto em 
papel como em linha. Os sistemas de 
recolha em linha devem ter dispositivos de 
segurança adequados, a fim de garantir, 
nomeadamente, que as pessoas podem ser 
identificadas e que os dados são 
conservados de forma segura.  Para este 
efeito, é necessário que a Comissão 
estabeleça as especificações técnicas 
pormenorizadas dos sistemas de recolha 
em linha.

(10) É conveniente prever que a recolha 
destas declarações possa ser feita tanto em 
papel como em linha. Os sistemas de 
recolha em linha devem ter dispositivos de 
segurança adequados, a fim de garantir, 
nomeadamente, que as pessoas podem ser 
identificadas e que os dados são obtidos e
conservados de forma segura.  Para este 
efeito, é necessário que a Comissão 
estabeleça as especificações técnicas 
pormenorizadas dos sistemas de recolha 
em linha.

Or. deAlteração 86
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) É conveniente prever que a recolha 
destas declarações possa ser feita tanto em 
papel como em linha. Os sistemas de 
recolha em linha devem ter dispositivos de 
segurança adequados, a fim de garantir, 
nomeadamente, que as pessoas podem ser 
identificadas e que os dados são 
conservados de forma segura. Para este 
efeito, é necessário que a Comissão 
estabeleça as especificações técnicas 
pormenorizadas dos sistemas de recolha
em linha.

(10) É conveniente prever que a recolha 
destas declarações possa ser feita tanto em 
papel como em linha. Os sistemas de 
recolha em linha devem ter dispositivos de 
segurança adequados, a fim de garantir, 
nomeadamente, que as pessoas podem ser 
identificadas e que os dados são 
conservados de forma segura. Para este 
efeito, é necessário que a Comissão 
estabeleça as especificações técnicas 
pormenorizadas dos sistemas de recolha 
em linha. Os requisitos relativos a essas 
especificações técnicas não devem 
contudo apresentar obstáculos 
injustificáveis aos organizadores que 
pretendam utilizar sistemas de recolha em 
linha.

Or. en
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Alteração 87
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Deve assegurar-se que a recolha das 
declarações de apoio a uma iniciativa de 
cidadania se faça num determinado prazo. 
Para assegurar que as iniciativas de 
cidadania propostas mantêm pertinência, 
mas atendendo também à complexidade do 
trabalho de recolha das declarações de 
apoio em toda a União Europeia, este prazo 
não deve ser superior a 12 meses a contar 
da data de registo da iniciativa proposta.

(12) Deve assegurar-se que a recolha das 
declarações de apoio a uma iniciativa de 
cidadania se faça num determinado prazo. 
Para assegurar que as iniciativas de 
cidadania propostas mantêm pertinência, 
mas atendendo também à complexidade do 
trabalho de recolha das declarações de
apoio em toda a União Europeia, este prazo 
não deve ser superior a 24 meses a contar 
da data de registo da iniciativa proposta.

Or. en

Alteração 88
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Deve assegurar-se que a recolha das 
declarações de apoio a uma iniciativa de 
cidadania se faça num determinado prazo. 
Para assegurar que as iniciativas de 
cidadania propostas mantêm pertinência, 
mas atendendo também à complexidade 
do trabalho de recolha das declarações de 
apoio em toda a União Europeia, este 
prazo não deve ser superior a 12 meses a 
contar da data de registo da iniciativa 
proposta.

(12) Deve assegurar-se que a recolha das 
declarações de apoio a uma iniciativa de 
cidadania se faça num determinado prazo. 
Para permitir aos cidadãos recolher 
declarações de apoio em tantos Estados-
Membros quanto possível, assegurando 
simultaneamente que as iniciativas de 
cidadania propostas mantêm pertinência, 
este prazo  deve ser de  18 meses a contar 
da data de registo da iniciativa proposta.

Or. en

Justificação

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
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States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational 
citizens'engagement. Both need time. Therefore an 18 months time-limit is a more realistic, 
citizens' friendly and appropriate solution.

Alteração 89
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Deve assegurar-se que a recolha das 
declarações de apoio a uma iniciativa de 
cidadania se faça num determinado prazo. 
Para assegurar que as iniciativas de 
cidadania propostas mantêm pertinência, 
mas atendendo também à complexidade do 
trabalho de recolha das declarações de 
apoio em toda a União Europeia, este prazo 
não deve ser superior a 12 meses a contar 
da data de registo da iniciativa proposta.

(12) Deve assegurar-se que a recolha das 
declarações de apoio a uma iniciativa de 
cidadania se faça num determinado prazo. 
Para assegurar que as iniciativas de 
cidadania propostas mantêm pertinência, 
mas atendendo também à complexidade do 
trabalho de recolha das declarações de 
apoio em toda a União Europeia, este prazo 
não deve ser superior a 18 meses a contar 
da data de registo da iniciativa proposta.

Or. en

Justificação

Considera-se mais adequado alargar o prazo-limite para 18 meses a fim de assegurar um 
tempo suficiente para a recolha de assinaturas e de declarações de apoio em formato 
electrónico e manual.

Alteração 90
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) É crucial manter a transparência 
ao longo de todo o processo. Assim, 
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qualquer apoio financeiro ou político 
recebido deve ser indicado no formulário 
de declaração de apoio relativo a cada 
iniciativa de cidadania. Não devem ser 
autorizados financiamentos por parte de 
partidos políticos e grupos políticos 
europeus.

Or. en

Alteração 91
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) É conveniente prever que, caso uma 
iniciativa de cidadania tenha obtido as 
declarações de apoio necessárias e seja 
considerada admissível, compete a cada 
Estado-Membro envolvido verificar e 
atestar as declarações de apoio dos 
respectivos cidadãos. Tendo em conta a 
necessidade de limitar a carga 
administrativa, os Estados-Membros 
devem proceder a essas verificações no 
prazo de três meses, com base em 
controlos adequados, e emitir um 
documento que ateste o número de 
declarações de apoio válidas recebidas.

(15) É conveniente prever que, caso uma
iniciativa de cidadania seja considerada 
admissível e tenha obtido as declarações de 
apoio necessárias, compete a cada Estado-
Membro envolvido verificar e atestar as 
declarações de apoio dos habitantes 
legalmente residentes nesse Estado. Tendo 
em conta a necessidade de limitar a carga 
administrativa dos Estados-Membros, estes 
devem proceder a essas verificações no 
prazo de três meses, com base em 
controlos adequados, que podem realizar-
se por meio de amostragem aleatória, e 
emitir um documento que ateste o número 
de declarações de apoio válidas recebidas.

Or. en

Justificação

Os Estados serão responsáveis pela verificação e certificação das declarações de apoio 
recolhidas de habitantes legalmente residentes nesse Estado-Membro. A amostragem 
aleatória é o método reconhecido e eficaz para verificar a autenticidade de um número muito 
elevado de assinaturas.

Alteração 92
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
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Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) É conveniente prever que, caso uma 
iniciativa de cidadania tenha obtido as 
declarações de apoio necessárias e seja 
considerada admissível, compete a cada 
Estado-Membro envolvido verificar e 
atestar as declarações de apoio dos 
respectivos cidadãos. Tendo em conta a 
necessidade de limitar a carga 
administrativa, os Estados-Membros 
devem proceder a essas verificações no 
prazo de três meses, com base em 
controlos adequados, e emitir um 
documento que ateste o número de 
declarações de apoio válidas recebidas.

(15) É conveniente prever que, caso uma 
iniciativa de cidadania tenha obtido as 
declarações de apoio necessárias , compete 
a cada Estado-Membro envolvido verificar 
e atestar as declarações de apoio 
recolhidas nesse Estado. Tendo em conta a 
necessidade de limitar a carga 
administrativa dos Estados-Membros, estes 
devem proceder a essas verificações no 
prazo de três meses, com base em 
controlos adequados, que podem realizar-
se por meio de amostragem aleatória, e 
emitir um documento que ateste o número 
de declarações de apoio válidas recebidas.

Or. en

Justificação

Os Estados devem ser responsáveis pela verificação de todas as assinaturas recolhidas no 
seu Estado, independentemente da nacionalidade do signatário.  A amostragem aleatória é o 
método reconhecido e eficaz para verificar a autenticidade de um número muito elevado de 
assinaturas.

Alteração 93
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) É conveniente prever que, caso uma 
iniciativa de cidadania tenha obtido as 
declarações de apoio necessárias e seja 
considerada admissível, compete a cada 
Estado-Membro envolvido verificar e 
atestar as declarações de apoio dos 
respectivos cidadãos. Tendo em conta a 
necessidade de limitar a carga 

(15) É conveniente prever que, caso uma 
iniciativa de cidadania tenha obtido as 
declarações de apoio necessárias e seja 
considerada admissível, compete a cada 
Estado-Membro envolvido verificar e 
atestar as declarações de apoio dos 
respectivos cidadãos. Tendo em conta a 
necessidade de limitar a carga 
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administrativa, os Estados-Membros 
devem proceder a essas verificações no 
prazo de três meses, com base em 
controlos adequados, e emitir um 
documento que ateste o número de 
declarações de apoio válidas recebidas.

administrativa, os Estados-Membros 
devem proceder a essas verificações no 
prazo de cinco meses, com base em 
controlos adequados, e emitir um 
documento que ateste o número de 
declarações de apoio válidas recebidas.

Or. en

Alteração 94
Andreas Mölzer

Proposta de regulamento
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) A Comissão deve analisar uma 
iniciativa de cidadania e formular as 
conclusões e as medidas que tenciona 
tomar a seu respeito no prazo de quatro 
meses.

(17) A Comissão deve analisar uma 
iniciativa de cidadania e formular as 
conclusões e as medidas que tenciona 
tomar a seu respeito no prazo de três 
meses. Quando uma iniciativa de 
cidadania tiver o apoio de mais de um 
milhão de cidadãos da União, a Comissão 
deve tomar medidas em relação à questão 
que for objecto dessa iniciativa. Em 
qualquer caso, uma iniciativa com êxito 
deve ser objecto de uma audição oficial a 
nível da União. Neste caso, as instituições 
e os órgãos da União devem cooperar 
tendo em vista a organização deste debate.

Or. de

Alteração 95
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) A Comissão deve analisar uma 
iniciativa de cidadania e formular as 
conclusões e as medidas que tenciona 

(17) A Comissão deve analisar uma 
iniciativa de cidadania e formular as suas 
conclusões legais e políticas em separado;
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tomar a seu respeito no prazo de quatro 
meses.

deve igualmente definir as medidas que 
tenciona tomar a seu respeito. A fim de 
demonstrar que uma iniciativa de 
cidadãos é apoiada por pelo menos um 
milhão de cidadãos e o seu eventual 
seguimento será cuidadosamente 
examinado, a Comissão deve explicar de 
maneira clara, compreensível e detalhada 
os motivos da actuação que pretenda 
tomar, e da mesma forma fundamentar 
caso não pretenda tomar qualquer 
medida.

Or. en

Justificação

A Comissão deve ser responsabilizada por uma abordagem convivial, para os cidadãos, da 
comunicação, e por uma justificação completa da sua actuação.

Alteração 96
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) A Comissão deve analisar uma 
iniciativa de cidadania e formular as 
conclusões e as medidas que tenciona 
tomar a seu respeito no prazo de quatro 
meses.

(17) A Comissão deve analisar uma 
iniciativa de cidadania e responder à 
mesma de maneira clara, compreensível e 
detalhada, num período de tempo que 
corresponda ao tratamento das iniciativas 
legislativas do Parlamento Europeu, nos 
termos do artigo 225.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.
Assim, o primeiro passo da Comissão 
deverá ser, após três meses, informar os 
organizadores de uma iniciativa com êxito 
do seguimento que tenciona dar à mesma. 
O segundo passo deverá consistir em 
garantir aos cidadãos que uma iniciativa 
de cidadania bem sucedida será sujeita a 
uma audição pública ao nível da União 
Europeia. A Comissão, enquanto 
destinatária de uma iniciativa, deverá 
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garantir que uma tal audição pública é 
realizada e que é representada a um nível 
adequado. O Parlamento Europeu, por 
intermédio da sua comissão competente, 
deverá ser sempre convidado a participar
na organização das audições.

O terceiro passo deverá ser a 
apresentação pela Comissão da sua 
resposta final à iniciativa, propondo 
medidas legislativas em conformidade ou 
expondo em pormenor as suas razões 
para não dar seguimento à iniciativa. A 
Comissão deverá igualmente apresentar 
uma explicação exaustiva no caso de a 
proposta legislativa se afastar 
substancialmente da iniciativa dos 
cidadãos.
A decisão deve ser passível de recurso 
para o Tribunal de Justiça, e/ou para o 
Provedor de Justiça Europeu caso pareça 
haver motivos justificáveis para construir 
um caso de má administração.

Or. en

Justificação

A reacção da Comissão a uma iniciativa de cidadãos europeus deve ser justificada tanto 
jurídica como politicamente. Além disso, tal deve ser demonstrado através de um raciocínio 
que demonstre que a voz dos cidadãos foi ouvida e que as eventuais medidas a tomar são 
séria e profundamente pensadas.

Alteração 97
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) A Comissão deve analisar uma 
iniciativa de cidadania e formular as 
conclusões e as medidas que tenciona 
tomar a seu respeito no prazo de quatro 
meses.

(17) A Comissão deve analisar uma 
iniciativa de cidadania e formular 
separadamente as conclusões jurídicas e 
políticas no prazo de três meses. Deve 
igualmente definir as medidas que 
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tenciona tomar a seu respeito. A fim de 
demonstrar que uma iniciativa de 
cidadania apoiada por pelo menos um 
milhão de cidadãos da União e o seu 
eventual seguimento serão 
cuidadosamente examinados, a Comissão 
deve explicar de maneira clara, 
compreensível e detalhada os motivos 
pelos quais tenciona tomar medidas e, da 
mesma forma, os motivos pelos quais não 
tenciona tomar qualquer medida.
Quando uma iniciativa for considerada 
admissível e recolher um milhão de 
assinaturas, a Comissão e o Parlamento 
Europeu deverão obrigatoriamente 
responder às reivindicações dos cidadãos, 
concedendo aos autores da iniciativa o 
direito de serem ouvidos publicamente.

Or. de

Alteração 98
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) A Comissão deve analisar uma 
iniciativa de cidadania e formular as 
conclusões e as medidas que tenciona 
tomar a seu respeito no prazo de quatro 
meses.

(17) A Comissão deve analisar uma 
iniciativa de cidadania e formular as 
conclusões e as medidas que tenciona 
tomar a seu respeito no prazo de quatro 
meses.

Em caso de uma iniciativa de cidadania 
com sucesso, a Comissão deve realizar 
uma audição pública oficial a nível da 
União Europeia acerca do assunto 
suscitado pela iniciativa, e assegurar que 
se encontre representada a nível 
adequado. O Parlamento Europeu, por 
intermédio da sua comissão ou comissões 
competentes, deverá ser sempre convidado 
a participar na organização das audições.

Or. en
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Alteração 99
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Considerando 21 

Texto da Comissão Alteração

(21) A Comissão deve ter competência 
para adoptar actos delegados, em 
conformidade com o disposto no artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, para efeitos de 
alteração dos anexos do presente 
regulamento.

(21) A Comissão deve ter competência 
para adoptar actos delegados, em 
conformidade com o disposto no artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, para efeitos de 
alteração dos anexos do presente 
regulamento, salvo quando tal alteração 
implique o aditamento de mais dados 
pessoais relativos aos signatários.

Or. en

Alteração 100
Matthias Groote, Zita Gurmai, Alain Lamassoure

Proposta de regulamento
Considerando 23 

Texto da Comissão Alteração

(23) A Comissão deve apresentar um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento no prazo de cinco anos após a 
sua entrada em vigor.

(23) A Comissão deve apresentar um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento no prazo de três anos após a 
sua entrada em vigor. Ao fazê-lo, a 
Comissão deve prestar especial atenção 
aos sistemas de recolha em linha, entre 
outras questões. Dado que a criação e o 
funcionamento de sítios Web individuais 
que preencham os critérios de protecção 
de dados e de segurança para todas as 
iniciativas de cidadania se poderá revelar 
difícil e dispendiosa para os 
organizadores e os Estados-Membros, 
devido à necessidade de certificar os 
sistemas individuais de recolha em linha, 
poderá no futuro tornar-se essencial que 
a Comissão lance um sítio Web central, 
em que todas as iniciativas sejam 
registadas de forma tal que possam ser 
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localizadas, ser objecto de acesso e 
assinadas pelos cidadãos. Caso surjam 
graves problemas de protecção de dados e 
de segurança no sistema de sítios Web 
individuais, a Comissão deverá examinar 
cuidadosamente a possibilidade de criar 
um sítio Web central.

Or. en

Alteração 101
Andreas Mölzer

Proposta de regulamento
Considerando 23 

Texto da Comissão Alteração

(23) A Comissão deve apresentar um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento no prazo de cinco anos após a 
sua entrada em vigor.

(23) A Comissão deve apresentar um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento no prazo de três anos após a 
sua entrada em vigor.

Or. de

Alteração 102
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 23 

Texto da Comissão Alteração

(23) A Comissão deve apresentar um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento no prazo de cinco anos após a 
sua entrada em vigor.

(23) A Comissão deve apresentar um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento no prazo de três anos após a 
sua entrada em vigor.

Or. en

Alteração 103
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(24-A) O presente regulamento deve 
garantir que os custos financeiros para os 
Estados-Membros resultantes da 
implementação da “iniciativa de 
cidadãos” sejam mantidos a um nível 
mínimo absoluto, com a criação de 
salvaguardas que obviem a que custos 
excessivos ou desnecessários 
sobrecarreguem ainda mais os 
Estados-Membros e os seus contribuintes.

Or. en

Alteração 104
Morten Messerschmidt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. «Iniciativa de cidadania», uma iniciativa 
apresentada à Comissão nos termos do 
presente regulamento, pela qual esta é 
convidada a apresentar, no quadro das suas 
atribuições, uma proposta adequada sobre 
matérias em relação às quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados e que 
recolheu o apoio de, pelo menos, um 
milhão de signatários elegíveis 
provenientes de, pelo menos, um terço de 
todos os Estados-Membros;

1. «Iniciativa de cidadania», uma iniciativa 
apresentada à Comissão nos termos do 
presente regulamento, pela qual esta é 
convidada a apresentar, no quadro das suas 
atribuições, uma proposta adequada sobre 
matérias em relação às quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados e que 
recolheu o apoio de, pelo menos, um 
milhão de signatários elegíveis 
provenientes de, pelo menos, dois Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 105
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 
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Texto da Comissão Alteração

1. «Iniciativa de cidadania», uma iniciativa 
apresentada à Comissão nos termos do 
presente regulamento, pela qual esta é 
convidada a apresentar, no quadro das suas 
atribuições, uma proposta adequada sobre 
matérias em relação às quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados e que 
recolheu o apoio de, pelo menos, um 
milhão de signatários elegíveis 
provenientes de, pelo menos, um terço de 
todos os Estados-Membros;

1. «Iniciativa de cidadania», uma iniciativa 
apresentada à Comissão nos termos do 
presente regulamento, pela qual esta é 
convidada a apresentar, no quadro das suas 
atribuições, uma proposta adequada sobre 
matérias em relação às quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados e que 
recolheu o apoio de, pelo menos, um 
milhão de signatários elegíveis 
provenientes de, pelo menos, três Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 106
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. «Iniciativa de cidadania», uma iniciativa 
apresentada à Comissão nos termos do 
presente regulamento, pela qual esta é 
convidada a apresentar, no quadro das suas 
atribuições, uma proposta adequada sobre 
matérias em relação às quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados e que 
recolheu o apoio de, pelo menos, um 
milhão de signatários elegíveis 
provenientes de, pelo menos, um terço de 
todos os Estados-Membros;

1. «Iniciativa de cidadania», uma iniciativa 
apresentada à Comissão nos termos do 
presente regulamento, pela qual esta é 
convidada a apresentar, no quadro das suas 
atribuições, uma proposta adequada sobre 
matérias em relação às quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados e que 
recolheu o apoio de, pelo menos, um 
milhão de signatários elegíveis 
provenientes de, pelo menos, um sexto de 
todos os Estados-Membros;

Or. de

Alteração 107
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 
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Texto da Comissão Alteração

1. «Iniciativa de cidadania», uma iniciativa 
apresentada à Comissão nos termos do 
presente regulamento, pela qual esta é 
convidada a apresentar, no quadro das suas 
atribuições, uma proposta adequada sobre 
matérias em relação às quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados e que 
recolheu o apoio de, pelo menos, um 
milhão de signatários elegíveis 
provenientes de, pelo menos, um terço de 
todos os Estados-Membros;

1. «Iniciativa de cidadania», uma iniciativa 
apresentada à Comissão nos termos do 
presente regulamento, pela qual esta é 
convidada a apresentar, no quadro das suas 
atribuições, uma proposta adequada sobre 
matérias em relação às quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados e que 
recolheu o apoio de, pelo menos, um 
milhão de signatários elegíveis 
provenientes de, pelo menos, nove
Estados-Membros;

Or. en

Justificação

O n.º 2 do artigo 20.º do Tratado da União Europeia prevê que nove Estados dêem início a 
uma cooperação reforçada.

Alteração 108
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. «Iniciativa de cidadania», uma iniciativa 
apresentada à Comissão nos termos do 
presente regulamento, pela qual esta é 
convidada a apresentar, no quadro das suas 
atribuições, uma proposta adequada sobre 
matérias em relação às quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados e que 
recolheu o apoio de, pelo menos, um 
milhão de signatários elegíveis 
provenientes de, pelo menos, um terço de 
todos os Estados-Membros;

1. «Iniciativa de cidadania», uma iniciativa 
apresentada à Comissão nos termos do 
presente regulamento, pela qual esta é 
convidada a apresentar, no quadro das suas 
atribuições, uma proposta adequada sobre 
matérias em relação às quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados e que 
recolheu o apoio de, pelo menos, um 
milhão de signatários elegíveis 
provenientes de, pelo menos, um quinto de 
todos os Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 109
Andreas Mölzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. «Iniciativa de cidadania», uma iniciativa 
apresentada à Comissão nos termos do 
presente regulamento, pela qual esta é 
convidada a apresentar, no quadro das suas 
atribuições, uma proposta adequada sobre 
matérias em relação às quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados e que 
recolheu o apoio de, pelo menos, um 
milhão de signatários elegíveis 
provenientes de, pelo menos, um terço de 
todos os Estados-Membros;

1. «Iniciativa de cidadania», uma iniciativa 
apresentada à Comissão nos termos do 
presente regulamento, pela qual esta é 
convidada a apresentar, no quadro das suas 
atribuições, uma proposta adequada sobre 
matérias em relação às quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados e que 
recolheu o apoio de, pelo menos, um 
milhão de signatários elegíveis 
provenientes de, pelo menos, um quarto de 
todos os Estados-Membros;

Or. de

Alteração 110
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. «Iniciativa de cidadania», uma iniciativa 
apresentada à Comissão nos termos do 
presente regulamento, pela qual esta é 
convidada a apresentar, no quadro das suas 
atribuições, uma proposta adequada sobre 
matérias em relação às quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados e que 
recolheu o apoio de, pelo menos, um 
milhão de signatários elegíveis 
provenientes de, pelo menos, um terço de 
todos os Estados-Membros;

1. «Iniciativa de cidadania», uma iniciativa 
apresentada à Comissão nos termos do 
presente regulamento, pela qual esta é 
convidada a apresentar, no quadro das suas 
atribuições, uma proposta adequada sobre 
matérias em relação às quais os cidadãos 
consideram necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados e que 
recolheu o apoio de, pelo menos, um 
milhão de signatários elegíveis 
provenientes de, pelo menos, um quarto de 
todos os Estados-Membros;

Or. de
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Alteração 111
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Diana Wallis, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

2. «Signatários», os cidadãos da União
que apoiaram uma determinada iniciativa 
de cidadania mediante o preenchimento de 
uma declaração de apoio;

2. «Signatários», todos os habitantes
legalmente residentes nos Estados-
Membros que apoiaram uma determinada 
iniciativa de cidadania mediante o 
preenchimento de uma declaração de 
apoio;

Or. en

Justificação

Alargar o âmbito dos cidadãos da UE de maneira a incluir cidadãos de países terceiros 
legalmente residentes na União evitará a necessidade de discriminar oficiosamente com base 
na nacionalidade. Não se espera que os signatários sejam eleitores: a iniciativa de cidadania 
é um instrumento mais amplo de participação democrática que a votação para o Parlamento 
Europeu.

Alteração 112
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

2. «Signatários», os cidadãos da União
que apoiaram uma determinada iniciativa 
de cidadania mediante o preenchimento de 
uma declaração de apoio;

2. «Signatários», todos os legalmente 
residentes nos Estados-Membros que 
apoiaram uma determinada iniciativa de 
cidadania mediante o preenchimento de 
uma declaração de apoio;

Or. en

Justificação

Alargar o âmbito dos cidadãos da UE de maneira a incluir cidadãos de países terceiros 
legalmente residentes na União evitará a necessidade de discriminar oficiosamente com base 
na nacionalidade. Não se espera que os signatários sejam eleitores: a iniciativa de cidadania 
é um instrumento mais amplo de participação democrática que a votação para o Parlamento 
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Europeu.

Alteração 113
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

2. «Signatários», os cidadãos da União que 
apoiaram uma determinada iniciativa de 
cidadania mediante o preenchimento de 
uma declaração de apoio;

2. «Signatários», os cidadãos ou residentes
da União que apoiaram uma determinada 
iniciativa de cidadania mediante o 
preenchimento de uma declaração de 
apoio;

Or. en

Justificação

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, 
including: - Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states 
(being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local 
councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative 
which is not binding in legislative terms - It sends a signal to non-EU citizens that the EU is 
not their concern and does not want their involvement or input - The process of verification of 
signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will 
encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for 
fear of skewing the sample. - It will exclude not only individuals but whole communities which 
will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-
EU citizens. - It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target 
people who look "more European" when collecting signatures. - The political concept of a 
"citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be 
exclusive, not to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

Alteração 114
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. «Organizador», uma pessoa singular 3. «Organizadores», pessoas singulares 
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ou colectiva ou uma organização
responsável pela preparação e apresentação 
de uma iniciativa de cidadania à Comissão.

ou colectivas que constituem um comité 
organizador responsável pela preparação e 
apresentação de uma iniciativa de 
cidadania à Comissão.

Or. de

Alteração 115
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Se o organizador for uma pessoa 
singular, deve ser cidadão da União e ter a 
idade necessária para votar nas eleições 
europeias.

1. Se o organizador for uma pessoa 
singular, deve ser cidadão da União e ter 
pelo menos 16 anos de idade.

Or. en

Alteração 116
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os organizadores formam um comité de 
cidadãos composto por, no mínimo, cinco 
pessoas residentes em, pelo menos, cinco 
Estados-Membros. Os organizadores 
designam um representante e um 
substituto, que exercerão funções de 
ligação entre o comité de cidadãos e as 
instituições da União Europeia ao longo 
do processo e que serão mandatados para 
falar e agir em nome do comité de 
cidadãos.

Or. de
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Alteração 117
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafos 1-A e 1-B (novos) 

Texto da Comissão Alteração

Os organizadores formam um comité 
organizador constituído por pelo menos 
sete pessoas oriundas de pelo menos sete 
Estados-Membros.
Os organizadores designam um 
representante e um substituto, que 
exercerão funções de ligação entre o 
comité organizador e as instituições da 
União Europeia ao longo do processo e 
que serão mandatados para falar e agir 
em nome do comité organizador.

Or. de

Alteração 118
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – parágrafos 1-A, 1-B e 1-C (novos) 

Texto da Comissão Alteração

Os organizadores formarão um comité de 
cidadãos composto por, no mínimo, seis 
pessoas que sejam residentes de, pelo 
menos, seis Estados-Membros.
Os organizadores designarão um 
representante e um substituto, que 
exercerão funções de ligação entre o 
comité de cidadãos e as instituições da 
União Europeia durante o procedimento, 
e que serão mandatados para falar e agir 
em nome do comité de cidadãos.
Os organizadores notificarão a Comissão 
de quaisquer mudanças nos membros ou 
nos representantes designados do comité 
de cidadãos.

Or. en
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Alteração 119
Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Nedelcheva, Alain Lamassoure

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – parágrafos 1-A e 1-B (novos) 

Texto da Comissão Alteração

Os organizadores formarão um “comité 
de cidadãos” composto por pessoas 
provenientes de pelo menos um quinto dos 
Estados-Membros.
Se os organizadores forem membros de 
parlamentos nacionais ou do Parlamento 
Europeu, não contarão para efeitos de 
atingir o número mínimo exigido para 
formar um comité de cidadãos.

Or. en

Justificação

É importante enviar uma mensagem forte aos cidadãos no sentido de que este instrumento foi 
concebido para eles, e encorajá-los a utilizá-lo e a participar. Os deputados têm outras 
formas de propor legislação e criar um debate a nível europeu. 

Alteração 120
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafos 1-A e 1-B (novos) 

Texto da Comissão Alteração

Os organizadores constituem um comité 
de cidadãos composto por, no mínimo sete 
pessoas que sejam residentes de, pelo
menos, três Estados-Membros.
Os organizadores designam um 
representante e um substituto, que 
exercem funções de ligação entre o comité 
de cidadãos e as instituições da União 
Europeia durante o procedimento, e que 
são mandatados para falar e agir em 
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nome do comité de cidadãos.

Or. pt

Justificação

O que é decisivo, sob o nosso ponto de vista, é garantir que, a final, as assinaturas recolhidas 
provêm de, pelo menos, seis Estados-Membros. Não há nenhuma razão para dificultar o 
impulso inicial, pelo que se considera que, nesta fase, é suficiente garantir a representação 
de três Estados-Membros.

Alteração 121
Andreas Mölzer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para poderem apoiar uma proposta de 
iniciativa de cidadania, os signatários 
devem ser cidadãos da União e ter idade 
suficiente para votar nas eleições 
europeias.

2. Para poderem apoiar uma proposta de 
iniciativa de cidadania, os signatários 
devem ser cidadãos da União e ter idade 
suficiente para votar nas eleições europeias 
no Estado-Membro em questão.

Or. de

Alteração 122
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para poderem apoiar uma proposta de 
iniciativa de cidadania, os signatários 
devem ser cidadãos da União e ter idade 
suficiente para votar nas eleições 
europeias.

2. Para poderem apoiar uma proposta de 
iniciativa de cidadania, os signatários 
devem ser legalmente residentes na União 
e ter, pelo menos, 16 anos de idade.

Or. en
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Justificação

Alargar o âmbito dos cidadãos da UE de maneira a incluir cidadãos de países terceiros 
legalmente residentes na União evitará a necessidade de discriminar oficiosamente com base 
na nacionalidade. Não se espera que os signatários sejam eleitores: a iniciativa de cidadania 
é um instrumento mais amplo de participação democrática que a votação para o Parlamento 
Europeu. Além disso, uma idade mínima uniforme para participar na iniciativa de cidadania 
dá direitos iguais a todos os cidadãos: recorrer a uma idade mínima para votar não atingiria 
esta igualdade.

Alteração 123
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para poderem apoiar uma proposta de 
iniciativa de cidadania, os signatários 
devem ser cidadãos da União e ter idade 
suficiente para votar nas eleições
europeias.

2. Para poderem apoiar uma proposta de 
iniciativa de cidadania, os signatários 
devem ser legalmente residentes na União 
e ter, pelo menos, 16 anos de idade.

Or. en

Justificação

Alargar o âmbito dos cidadãos da UE de maneira a incluir cidadãos de países terceiros 
legalmente residentes na União evitará a necessidade de discriminar oficiosamente com base 
na nacionalidade. Não se espera que os signatários sejam eleitores: a iniciativa de cidadania 
é um instrumento mais amplo de participação democrática que a votação para o Parlamento 
Europeu. Além disso, uma idade mínima uniforme para participar na iniciativa de cidadania 
dá direitos iguais a todos os cidadãos: recorrer a uma idade mínima para votar não atingiria 
esta igualdade.

Alteração 124
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para poderem apoiar uma proposta de 2. Para poderem apoiar uma proposta de 
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iniciativa de cidadania, os signatários 
devem ser cidadãos da União e ter idade 
suficiente para votar nas eleições 
europeias.

iniciativa de cidadania, os signatários 
devem ser cidadãos ou residentes da 
União.

Or. en

Alteração 125
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Obrigações da Comissão

A Comissão elabora uma lista clara de 
critérios de admissibilidade, na qual 
define as regras aplicáveis à recolha de 
assinaturas (em papel e em linha), bem 
como todos os critérios formais a respeitar 
no preenchimento dos formulários de 
declaração de apoio.
A lista de critérios de admissibilidade deve 
igualmente explicar claramente aos 
cidadãos europeus quais são os temas que 
não podem ser objecto de uma iniciativa 
de cidadania e quais são os motivos 
concretos que podem justificar a recusa 
de um pedido.

Or. de

Alteração 126
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de dar início à recolha das 
declarações de apoio dos signatários de 

1. Antes de dar início à recolha das 
declarações de apoio dos signatários de 
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uma proposta de iniciativa de cidadania, 
compete ao organizador registá-la junto da 
Comissão, fornecendo as informações 
referidas no Anexo II, em especial sobre o 
seu objecto e objectivos, bem como sobre 
as fontes de financiamento e de apoio à
iniciativa de cidadania proposta.

uma proposta de iniciativa de cidadania, 
compete aos organizadores registá-la junto 
da Comissão, fornecendo as informações 
referidas no Anexo II, em especial sobre o 
objecto e objectivos da iniciativa de 
cidadania proposta. Os organizadores 
fornecem no seu sítio Internet, para 
efeitos do registo definido no segundo 
parágrafo, informações regularmente 
actualizadas sobre as fontes de apoio e de 
financiamento da iniciativa. Estas 
informações devem igualmente incluir 
indicações sobre os donativos de montante 
superior a 1 000 euros. As informações 
relativas ao apoio e ao financiamento 
devem ser verificadas por um auditor 
independente. Os organizadores são 
reembolsados dos custos em que 
incorrerem, em conformidade com o n.º 
2-A do artigo 10.º.

Or. de

Alteração 127
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de dar início à recolha das 
declarações de apoio dos signatários de 
uma proposta de iniciativa de cidadania, 
compete ao organizador registá-la junto da 
Comissão, fornecendo as informações 
referidas no Anexo II, em especial sobre o 
seu objecto e objectivos, bem como sobre
as fontes de financiamento e de apoio à
iniciativa de cidadania proposta.

1. Antes de dar início à recolha das 
declarações de apoio dos signatários de 
uma proposta de iniciativa de cidadania, 
compete aos organizadores registá-la junto 
da Comissão, fornecendo as informações 
referidas no Anexo II, em especial sobre o 
seu objecto e objectivos.

Os organizadores fornecerão no seu sítio 
Web, para o registo definido no terceiro 
parágrafo e quando conveniente, 
informações regularmente actualizadas 
sobre todas as fontes de apoio e de 
financiamento da iniciativa. Não serão 
autorizados financiamentos por parte de 
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partidos políticos e grupos políticos 
europeus.

Or. en

Justificação

Todas as fontes de apoio e financiamento à iniciativa devem ser tornadas públicas a fim de 
permitir uma total transparência. Os partidos políticos e grupos políticos europeus não 
devem apoiar financeiramente uma iniciativa.

Alteração 128
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

O financiamento não pode provir, directa 
ou indirectamente, de empresas privadas.

Or. en

Alteração 129
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Estas informações serão prestadas numa 
das línguas oficiais da União, num registo 
em linha disponibilizado pela Comissão 
para este efeito (a seguir designado 
«registo»).

Estas informações serão prestadas numa ou 
em várias das línguas oficiais da União, 
num registo em linha disponibilizado pela 
Comissão para este efeito (a seguir 
designado «registo»). Podem ser 
posteriormente fornecidas informações 
para inscrição no registo numa língua 
oficial que não a língua ou as línguas em 
que foram inicialmente transmitidas. A 
tradução da iniciativa para outras línguas 
oficiais da União é da responsabilidade da 
Comissão.
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Or. de

Alteração 130
Andreas Mölzer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Estas informações serão prestadas numa
das línguas oficiais da União, num registo 
em linha disponibilizado pela Comissão 
para este efeito (a seguir designado 
«registo»).

Estas informações serão prestadas em pelo 
menos uma das línguas oficiais da União, 
num registo em linha disponibilizado pela 
Comissão para este efeito (a seguir 
designado «registo»).

Or. de

Alteração 131
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Não serão registadas as propostas de 
iniciativas de cidadania que, em termos 
razoáveis, possam ser consideradas 
inadmissíveis devido ao seu carácter 
abusivo ou à ausência de um conteúdo 
sério.

3. Não serão registadas as propostas de 
iniciativas de cidadania que, em termos 
razoáveis, possam ser consideradas 
inadmissíveis devido ao seu carácter 
abusivo ou frívolo.

Or. en

Alteração 132
Andreas Mölzer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Não serão registadas as propostas de 
iniciativas de cidadania que, em termos 

3. A Comissão regista uma iniciativa 
proposta no prazo de dois meses a contar 
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razoáveis, possam ser consideradas 
inadmissíveis devido ao seu carácter 
abusivo ou à ausência de um conteúdo 
sério.

da sua recepção, desde que se encontrem 
preenchidas as seguintes condições:

a) inexistência de incoerências manifestas 
e significativas entre as diferentes versões 
linguísticas do título, do assunto e dos 
objectivos da iniciativa proposta;
b) a iniciativa não está manifestamente 
fora da competência conferida à 
Comissão pelos Tratados para apresentar 
uma proposta relativa ao acto jurídico 
solicitado;
c) a iniciativa proposta não tem um 
carácter abusivo nem carece de um 
conteúdo sério.

Or. deAlteração 133
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Não serão registadas as propostas de 
iniciativas de cidadania que, em termos 
razoáveis, possam ser consideradas 
inadmissíveis devido ao seu carácter 
abusivo ou à ausência de um conteúdo 
sério.

3. A Comissão registará uma iniciativa 
proposta no prazo de dois meses a contar 
da sua recepção quando se encontrarem 
preenchidas as seguintes condições:

a) o comité de cidadãos ter sido formado e 
terem sido designadas as pessoas de 
contacto;
(b) não haver incoerências manifestas e 
significativas entre as versões linguísticas 
do título, do objecto e objectivos da 
iniciativa proposta;
c) a iniciativa ser manifestamente 
abrangida pelas competências da União 
que lhe foram conferidas pelos 
Estados-Membros, e se encontrar no 
âmbito dos poderes da Comissão 
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apresentar qualquer proposta adequada 
sobre assuntos relativamente aos quais os 
cidadãos considerem que é necessário um 
acto jurídico da União para efeitos de 
implementar os Tratados;
d) a iniciativa proposta não ser 
manifestamente abusiva, frívola ou 
vexatória;
e)  a iniciativa proposta não ser 
manifestamente contrária aos valores da 
União conforme consagrados no artigo 2.º 
do Tratado da União Europeia.

Or. en

Justificação

Na alínea c) do n.º 3 é importante seguir exactamente o disposto no n.º 4 do artigo 11.º do 
Tratado da União Europeia, mas também, como guia útil, remeter para as competências da 
União estabelecidas nos artigos 3.º, 4.º 5.º e 6.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Alteração 134
Morten Messerschmidt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Não serão registadas as propostas de 
iniciativas de cidadania que, em termos 
razoáveis, possam ser consideradas 
inadmissíveis devido ao seu carácter 
abusivo ou à ausência de um conteúdo 
sério.

3. A Comissão registará uma iniciativa 
proposta no prazo de dois meses a contar 
da sua recepção quando se encontrarem 
preenchidas as seguintes condições:

a) o comité de cidadãos ter sido formado e 
terem sido designadas as pessoas de 
contacto;
(b) não haver incoerências manifestas e 
significativas entre as versões linguísticas 
do título, do objecto e objectivos da 
iniciativa proposta;
c) a iniciativa não ser manifestamente 
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estranha ao âmbito dos poderes da 
Comissão ao abrigo dos Tratados para 
apresentar uma proposta relativa ao acto 
jurídico solicitado;
d) a iniciativa proposta não ser 
manifestamente abusiva, frívola ou 
vexatória;
e) A iniciativa proposta estar de acordo 
com o artigo 2.º do Tratado da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 135
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão recusa o registo de uma 
iniciativa proposta se as condições 
estabelecidas no n.º 3 não se encontrarem 
preenchidas.
A Comissão toma as medidas que 
considerar necessárias para assegurar aos 
organizadores que a sua decisão acerca 
do registo respeita integralmente a letra e 
o espírito dos Tratados, sem prejuízo da 
sua posterior decisão sobre o fundo da 
questão. Se a Comissão recusar o registo 
de uma iniciativa, informa os 
organizadores das razões desta recusa e 
permite que os cidadãos da UE tomem 
conhecimento, de forma rápida e fácil e 
através de um meio público (Internet), das 
razões da recusa de registo, bem como de 
todas as vias de recurso judiciais e 
extrajudiciais ao seu dispor.

Or. de
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Alteração 136
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. O comité de cidadãos foi formado e 
as pessoas de contacto foram designadas.

Or. de

Alteração 137
Marietta Giannakou

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para a maior transparência possível 
será publicado o modo e a proveniência 
do financiamento das iniciativas cidadãs. 
Os partidos políticos nacionais e europeus 
e as suas fundações deverão ser excluídos 
como fontes de financiamento. 

Or. el

Alteração 138
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-B. A iniciativa não está manifestamente 
fora da competência conferida à 
Comissão pelos Tratados para apresentar 
uma proposta relativa ao acto jurídico 
solicitado.

Or. de
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Alteração 139
Morten Messerschmidt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve recusar o registo das 
propostas de iniciativas de cidadania 
manifestamente contrárias aos valores da 
União.

Suprimido

Or. da

Justificação

Convém suprimir o n.º 4, uma vez que a expressão "valores da União" permite à Comissão 
censurar iniciativas de cidadania que não estejam em conformidade com esses valores.

Alteração 140
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve recusar o registo das 
propostas de iniciativas de cidadania 
manifestamente contrárias aos valores da
União.

4. A Comissão deve recusar o registo das 
propostas de iniciativas de cidadania 
manifestamente contrárias aos valores do 
respeito da dignidade humana, da 
liberdade, da liberdade de expressão, da 
democracia, da igualdade, do primado do 
direito e do respeito dos direitos humanos.

Or. en

Alteração 141
Marietta Giannakou

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve recusar o registo das 
propostas de iniciativas de cidadania 

4. A Comissão deve recusar o registo das 
propostas de iniciativas de cidadania 
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manifestamente contrárias aos valores da 
União.

manifestamente contrárias aos valores da 
União, em particular tal como formulados 
na Carta dos Direitos Fundamentais e na 
Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos e das Liberdades 
Fundamentais.

Or. el

Alteração 142
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafos 1-A e 1-B (novos) 

Texto da Comissão Alteração

Se uma iniciativa procurar introduzir 
uma modificação dos Tratados, a 
Comissão comunicará aos organizadores 
que não poderá apresentar uma proposta 
legislativa (dado que não existe base nos 
Tratados para o fazer). Além disso, a 
Comissão notificará o Parlamento 
Europeu e o Conselho no mesmo sentido, 
e tornará pública essa notificação.
Os organizadores poderão, nesse caso, 
continuar a recolher assinaturas. A 
iniciativa respeitará as mesmas regras e 
procedimentos que uma iniciativa de 
cidadãos normal.

Or. en

Justificação

Considerando que o artigo 48.º do Tratado da União Europeia confere ao Parlamento 
Europeu competência para apresentar projectos de revisão dos Tratados, Por esta razão o 
Parlamento será informado dessas iniciativas.

Alteração 143
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) Se uma iniciativa de cidadania for 
rejeitada nos termos do n.º 3, a decisão de 
rejeição da Comissão pode, mediante 
pedido dos organizadores, ser objecto de 
recurso. Esse recurso será apresentado ao 
Parlamento Europeu, que pode ordenar à 
Comissão que emita um novo parecer. Se 
o Parlamento Europeu não adoptar uma 
posição no prazo de três meses, considera-
se que o recurso foi rejeitado e o parecer 
original da Comissão será válido.

Or. en

Alteração 144
Morten Messerschmidt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se a Comissão recusar uma proposta 
de iniciativa de cidadania, os 
organizadores têm a possibilidade de a 
apresentar à Comissão dos Assuntos 
Constitucionais do Parlamento Europeu, 
que examina o seu conteúdo, bem como a 
recusa da Comissão.

Or. da

Justificação

Se os funcionários da Comissão podem decidir da admissibilidade de uma iniciativa de 
cidadania, os organizadores devem ter igualmente a possibilidade de apresentar a iniciativa 
recusada pela Comissão aos deputados eleitos ao Parlamento Europeu, e mais precisamente 
aos membros da Comissão dos Assuntos Constitucionais, que é a comissão do Parlamento 
Europeu mais competente para examinar questões desta natureza.
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Alteração 145
Marietta Giannakou

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Uma proposta de iniciativa de cidadania 
registada deve ser acessível ao público 
através do registo.

5. Uma proposta de iniciativa de cidadania 
registada deve ser imediatamente acessível 
ao público através do registo e facilmente 
acessível a todos e inscrita, não só no 
registo mas também numa lista de acordo 
com o objecto da iniciativa para a 
publicação de um acto jurídico.

Or. el

Alteração 146
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Todas as declarações de apoio devem ser 
recolhidas após a data de registo da 
proposta de iniciativa e num período que 
não deve exceder 12 meses.

4. Todas as declarações de apoio devem ser 
recolhidas após a data de registo da 
proposta de iniciativa e num período que 
não deve exceder 24 meses.

Or. en

Alteração 147
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Todas as declarações de apoio devem ser 
recolhidas após a data de registo da 
proposta de iniciativa e num período que 
não deve exceder 12 meses.

4. Todas as declarações de apoio devem ser 
recolhidas após a data de registo da 
proposta de iniciativa e num período que 
não deve exceder 24 meses.
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Or. en

Alteração 148
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Todas as declarações de apoio devem ser 
recolhidas após a data de registo da 
proposta de iniciativa e num período que 
não deve exceder 12 meses.

4. Todas as declarações de apoio devem ser 
recolhidas após a data de registo da 
proposta de iniciativa e num período que 
não deve exceder 18 meses.

Findo esse período, o registo deve indicar 
que o prazo expirou e, se for o caso, que a 
Comissão confirmou que as declarações 
de apoio necessárias não foram 
apresentadas.

Or. en

Justificação

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 month time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.

Alteração 149
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Todas as declarações de apoio devem ser 
recolhidas após a data de registo da 
proposta de iniciativa e num período que 

4. Todas as declarações de apoio devem ser 
recolhidas após a data de registo da 
proposta de iniciativa e num período que 
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não deve exceder 12 meses. não deve exceder 18 meses.

Se este período terminar sem terem sido 
apresentadas as necessárias declarações 
de apoio, será inscrita no registo uma 
indicação nesse sentido.

Or. en

Justificação

Considera-se mais adequado alargar o prazo-limite para 18 meses a fim de assegurar um 
tempo suficiente para a recolha de assinaturas e de declarações de apoio em formato 
electrónico e manual. O prazo limite para a recolha de assinaturas será respeitado. Se as 
assinaturas necessárias não forem recolhidas no prazo, a iniciativa não tem sucesso; 
portanto, deve ser suprimida do registo que contém apenas iniciativas em curso.

Alteração 150
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os dados transmitidos pelos signatários 
graças ao sistema de recolha em linha 
devem ser verificados, armazenados e 
destruídos em conformidade com as 
normas europeias em matéria de 
protecção dos dados e de respeito da vida 
privada, e ser geridos por organismos 
independentes obrigados a observar a 
confidencialidade.

Or. en

Alteração 151
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Antes de dar início à recolha de 
declarações de apoio de signatários, o 
organizador deve certificar-se de que o 
sistema de recolha em linha utilizado para 
o efeito respeita o disposto no n.º 4. O 
organizador pode, a todo o tempo, solicitar 
à autoridade competente do Estado-
Membro em que os dados recolhidos são 
ou vão ser conservados que ateste a 
conformidade do sistema de recolha em 
linha com esses requisitos. O organizador 
deve, em qualquer caso, solicitar essa 
atestação antes de apresentar as
declarações de apoio para efeitos de 
verificação, nos termos do artigo 9.º.

2. Antes de dar início à recolha de 
declarações de apoio de signatários, os 
organizadores devem certificar-se de que o 
sistema de recolha em linha utilizado para 
o efeito respeita o disposto no n.º 4. Os 
organizadores podem, a todo o tempo, 
solicitar à autoridade competente do 
Estado-Membro em que os dados 
recolhidos são ou vão ser conservados que 
ateste a conformidade do sistema de 
recolha em linha com esses requisitos. Os 
organizadores devem, em qualquer caso, 
solicitar essa atestação antes de dar início 
à recolha das declarações de apoio. Os 
organizadores devem disponibilizar ao 
público uma cópia desse certificado no 
sítio Internet utilizado para o sistema de 
recolha em linha. No prazo de seis meses 
a contar da entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão disponibiliza 
um software aberto, bem como os serviços 
de apoio pertinentes (apoio técnico, 
exploração de um centro de informática, 
manutenção permanente e 
desenvolvimento de software),  integrando 
algumas das características técnicas e de 
segurança necessárias para dar 
cumprimento às disposições do presente 
regulamento no que se refere aos sistemas 
de recolha em linha. Este software e os 
serviços de apoio pertinentes são 
colocados gratuitamente à disposição dos 
organizadores.

Or. de

Alteração 152
Íñigo Méndez de Vigo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A identidade do signatário pode ser b) A identidade do signatário pode ser 
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verificada; verificada de forma incontestável, para 
garantir que cada pessoa só assina uma 
declaração;

Or. es

Alteração 153
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Os dados fornecidos em linha são 
conservados em segurança, de modo a 
impedir, nomeadamente, a sua alteração ou 
a utilização para outros fins além do apoio 
à iniciativa de cidadania e também de 
modo a proteger os dados pessoais contra a 
destruição acidental ou ilícita, a perda 
acidental, a alteração ou a divulgação ou 
acesso não autorizados;

c) Os dados fornecidos em linha são 
recolhidos e conservados em segurança, de 
modo a impedir, nomeadamente, a sua 
alteração ou a utilização para outros fins 
além do apoio à iniciativa de cidadania e 
também de modo a proteger os dados 
pessoais contra a destruição acidental ou 
ilícita, a perda acidental, a alteração ou a 
divulgação ou acesso não autorizados;

Or. de

Alteração 154
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A. O relatório a apresentar pela 
Comissão nos termos do artigo 21.º deve 
incluir as suas conclusões no respeitante 
à possibilidade de criação de um sítio Web 
único que substitua os sítios Web do 
comité organizador que estejam 
estabelecidos nos diversos Estados-
Membros.

Or. en
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Alteração 155
Morten Messerschmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os signatários de uma iniciativa de 
cidadania devem provir de pelo menos um 
terço dos Estados-Membros.

1. Os signatários de uma iniciativa de 
cidadania devem provir de pelo menos dois
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Consequência da alteração ao n.º 1 do artigo 2.º.

Alteração 156
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os signatários de uma iniciativa de 
cidadania devem provir de pelo menos um 
terço dos Estados-Membros.

1. Os signatários de uma iniciativa de 
cidadania devem provir de pelo menos três
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 157
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os signatários de uma iniciativa de 
cidadania devem provir de pelo menos um 
terço dos Estados-Membros.

1. Os signatários de uma iniciativa de 
cidadania devem provir de pelo menos um 
sexto dos Estados-Membros.
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Or. de

Alteração 158
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os signatários de uma iniciativa de 
cidadania devem provir de pelo menos um 
terço dos Estados-Membros.

1. Os signatários de uma iniciativa de 
cidadania devem provir de pelo menos 
nove Estados-Membros.

Or. en

Justificação

O n.º 2 do artigo 20.º do Tratado da União Europeia prevê que nove Estados dêem início a 
uma cooperação reforçada.

Alteração 159
Andreas Mölzer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os signatários de uma iniciativa de 
cidadania devem provir de pelo menos um 
terço dos Estados-Membros.

1. Os signatários de uma iniciativa de 
cidadania devem provir de pelo menos um 
quarto dos Estados-Membros.

Or. de

Alteração 160
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os signatários de uma iniciativa de 
cidadania devem provir de pelo menos um 

1. Os signatários de uma iniciativa de 
cidadania devem provir de pelo menos um 
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terço dos Estados-Membros. quarto dos Estados-Membros.

Or. de

Alteração 161
Morten Messerschmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Num terço dos Estados-Membros, os 
signatários devem corresponder pelo 
menos ao número mínimo de cidadãos 
fixado no Anexo I.

2. Em cada Estado-Membro, os 
signatários devem corresponder pelo 
menos ao número mínimo de cidadãos 
fixado no Anexo I.

Or. en

Justificação

Consequência da alteração ao n.º 1 do artigo 2.º.

Alteração 162
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Num terço dos Estados-Membros, os 
signatários devem corresponder pelo 
menos ao número mínimo de cidadãos 
fixado no Anexo I.

2. Em três Estados-Membros, os 
signatários devem corresponder pelo 
menos ao número mínimo de cidadãos 
fixado no Anexo I.

Or. en

Alteração 163
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Num terço dos Estados-Membros, os 
signatários devem corresponder pelo 
menos ao número mínimo de cidadãos 
fixado no Anexo I.

2. Num sexto dos Estados-Membros, os 
signatários devem corresponder pelo 
menos ao número mínimo de cidadãos 
fixado no Anexo I.

Or. de

Alteração 164
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Num terço dos Estados-Membros, os 
signatários devem corresponder pelo 
menos ao número mínimo de cidadãos 
fixado no Anexo I.

2. Em nove Estados-Membros, o número 
de signatários deve corresponder à 
fórmula de proporcionalidade degressiva 
estabelecida na actual distribuição de 
lugares no Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 165
Andreas Mölzer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Num terço dos Estados-Membros, os 
signatários devem corresponder pelo 
menos ao número mínimo de cidadãos 
fixado no Anexo I.

2. Num quarto dos Estados-Membros, os 
signatários devem corresponder pelo 
menos ao número mínimo de cidadãos 
fixado no Anexo I.

Or. de

Alteração 166
Matthias Groote

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Num terço dos Estados-Membros, os 
signatários devem corresponder pelo 
menos ao número mínimo de cidadãos 
fixado no Anexo I.

2. Num quarto dos Estados-Membros, os 
signatários devem corresponder pelo 
menos ao número mínimo de cidadãos 
fixado no Anexo I.

Or. de

Alteração 167
Íñigo Méndez de Vigo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os signatários são considerados 
provenientes do Estado-Membro que 
emitiu o documento de identificação 
indicado na sua declaração de apoio.

3.Os signatários são considerados 
provenientes do Estado-Membro onde 
tenham a sua residência permanente. 
Para os efeitos do n.º 1, os cidadãos da 
União que tenham a sua residência 
permanente num  país terceiro serão 
considerados procedentes do 
Estado-Membro de que sejam nacionais.

Or. es

Alteração 168
Rafał Trzaskowski

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os signatários são considerados 
provenientes do Estado-Membro que 
emitiu o documento de identificação 
indicado na sua declaração de apoio.

3. Os signatários são considerados 
provenientes do Estado-Membro em que 
tenham a sua residência permanente, 
tendo presente que devem ser cidadãos da 
União Europeia.

Or. en
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Alteração 169
Enrique Guerrero Salom

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os signatários são considerados 
provenientes do Estado-Membro que 
emitiu o documento de identificação 
indicado na sua declaração de apoio.

3. Os signatários são considerados 
provenientes do Estado-Membro onde 
tenham a sua residência permanente. No 
caso de dupla residência, será 
estabelecida uma única para conceder o 
direito de participar.

Os signatários que tenham a sua 
residência permanente numa país 
terceiro, serão considerados provenientes 
do Estado-Membro de que forem 
nacionais.

Or. es

Alteração 170
Morten Messerschmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os signatários são considerados 
provenientes do Estado-Membro que 
emitiu o documento de identificação 
indicado na sua declaração de apoio.

3. Os signatários são considerados 
provenientes do Estado-Membro onde 
tiverem residência permanente. Os 
signatários que tenham residência 
permanente num país terceiro serão 
considerados provenientes do Estado-
Membro de que forem nacionais.

Or. en

Justificação

Consequência da alteração ao n.º 1 do artigo 2.º.
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Alteração 171
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes verificam, 
num prazo que não pode exceder três 
meses, as declarações de apoio que lhes 
forem apresentadas com base em controlos 
adequados e entregam ao organizador um 
certificado em conformidade com o 
modelo constante do Anexo VII, no qual se 
atesta o número de declarações de apoio 
válidas nesse Estado-Membro.

2. As autoridades competentes verificam, 
num prazo que não pode exceder cinco
meses, as declarações de apoio que lhes 
forem apresentadas com base em controlos 
adequados e entregam ao organizador um 
certificado em conformidade com o 
modelo constante do Anexo VII, no qual se 
atesta o número de declarações de apoio 
válidas nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 172
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Após ter obtido os certificados previstos no 
artigo 9.º, n.º 2, e desde que tenham sido 
cumpridas todas as normas processuais e 
condições estabelecidas no presente 
regulamento, o organizador pode
apresentar a iniciativa de cidadania à 
Comissão.

Após terem obtido os certificados previstos 
no artigo 9.º, n.º 2, e desde que tenham sido 
cumpridas todas as normas processuais e 
condições estabelecidas no presente 
regulamento, os organizadores podem
apresentar a iniciativa de cidadania à 
Comissão, acompanhada de informações 
relativas a qualquer apoio e 
financiamento recebidos para a iniciativa. 
O montante dos apoios e dos 
financiamentos recebidos de pessoas 
singulares que exceda aquele 
relativamente ao qual as informações 
devem ser fornecidas será determinado 
pela Comissão através de actos delegados, 
em conformidade com o artigo 16.º e sob 
reserva das condições enunciadas nos 
artigos 17.º e 18.º. Sempre que a 
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Comissão decidir fixar limites diferentes 
para iniciativas de cidadania diferentes 
deve justificar convenientemente a sua 
decisão.

Or. de

Alteração 173
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Após ter obtido os certificados previstos no 
artigo 9.º, n.º 2, e desde que tenham sido 
cumpridas todas as normas processuais e 
condições estabelecidas no presente 
regulamento, o organizador pode
apresentar a iniciativa de cidadania à 
Comissão.

Após terem obtido os certificados previstos 
no artigo 9.º, n.º 2, e desde que tenham sido 
cumpridas todas as normas processuais e 
condições estabelecidas no presente 
regulamento, os organizadores podem
apresentar a iniciativa de cidadania à 
Comissão, acompanhada de informações 
relativas a qualquer apoio e 
financiamento recebido para a iniciativa.
A informação será publicada na página 
da Comissão.

Or. en

Alteração 174
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Após ter obtido os certificados previstos no 
artigo 9.º, n.º 2, e desde que tenham sido 
cumpridas todas as normas processuais e 
condições estabelecidas no presente 
regulamento, o organizador pode
apresentar a iniciativa de cidadania à 
Comissão.

Após ter obtido os certificados previstos no 
artigo 9.º, n.º 2, e desde que tenham sido 
cumpridas todas as normas processuais e 
condições estabelecidas no presente 
regulamento, os organizadores podem
apresentar a iniciativa de cidadania à 
Comissão. Ao fazê-lo, os organizadores 
fornecerão à Comissão informações 
precisas e detalhadas relativas a todas as 
fontes de apoio e de financiamento 
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recebido para a iniciativa de cidadania.  
Não serão autorizados financiamentos 
por parte de partidos políticos e grupos 
políticos europeus.

Or. en

Justificação

Todas as fontes de apoio e financiamento à iniciativa devem ser tornadas públicas a fim de 
permitir uma total transparência. Os partidos políticos e grupos políticos europeus não 
devem apoiar financeiramente uma iniciativa.

Alteração 175
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os custos incorridos pelo organizador 
para dar cumprimento aos critérios de 
admissibilidade, incluindo as verificações 
efectuadas pelos auditores independentes 
e os custos jurídicos ligados a uma acção 
bem sucedida contra a recusa de uma 
iniciativa de cidadania são reembolsados 
até ao limite de 50 000 euros.

Or. de

Alteração 176
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

As competências e os recursos financeiros 
dos centros de apoio existentes nos 
Estados-Membros devem ser reforçados 
de modo a que os cidadãos e as 
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organizações não governamentais possam 
obter aconselhamento gratuito e 
especializado sobre questões jurídicas 
relacionadas com as iniciativas de 
cidadania.

Or. de

Alteração 177
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

a-A)  receberá os organizadores a um 
nível adequado que lhes permita explicar 
detalhadamente as questões suscitadas 
pela iniciativa;

Or. en

Alteração 178
David Martin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

a-A)  receberá os organizadores a um 
nível adequado que lhes permita explicar 
detalhadamente as questões suscitadas 
pela iniciativa.

Or. en

Alteração 179
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

a-A)  receberá os organizadores a um 
nível adequado que lhes permita explicar 
detalhadamente as questões suscitadas 
pela iniciativa.

Or. en

Alteração 180
Morten Messerschmidt

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

a-A) Receber os organizadores a um nível 
adequado que lhes permita explicar 
detalhadamente as questões suscitadas 
pela iniciativa e organizar uma audição 
pública sobre o objecto da iniciativa, se 
necessário, em conjunto com outras 
instituições ou organismos da UE;

Or. en

Alteração 181
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

a-B) Considerar a organização de uma 
audição pública sobre o assunto da 
iniciativa, na qual o Parlamento Europeu, 
através da sua comissão competente, 
poderá ser convidado a participar.

Or. en
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Justificação

A Comissão deve ter poderes para realizar uma audição pública como achar conveniente 
para melhorar a comunicação com os cidadãos e aumentar a credibilidade do instrumento. A 
Comissão das Petições do Parlamento deve normalmente participar nessas audições.

Alteração 182
Morten Messerschmidt

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Analisá-la e, no prazo de 4 meses, por 
meio de uma comunicação, formular as 
suas conclusões sobre a iniciativa e 
indicar as medidas que eventualmente 
tenciona tomar e os motivos que as 
justificam.

b) Examinar a iniciativa de cidadania e 
apresentar uma proposta de acto jurídico 
no prazo de um ano, ou incluir essa
proposta no seu programa de trabalho 
para o ano seguinte.

Or. en

Alteração 183
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Analisá-la e, no prazo de 4 meses, por 
meio de uma comunicação, formular as 
suas conclusões sobre a iniciativa e indicar 
as medidas que eventualmente tenciona 
tomar e os motivos que as justificam.

b) Analisá-la e, no prazo de 3 meses, por 
meio de uma comunicação pública, 
formular as suas conclusões jurídicas e 
práticas finais sobre a iniciativa e indicar 
as medidas que tenciona tomar ou a 
decisão de não tomar qualquer medida, 
bem como os motivos que justificam a sua 
decisão, para que os cidadãos possam dela 
tomar conhecimento rápida e facilmente.

Or. de
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Alteração 184
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Analisá-la e, no prazo de 4 meses, por 
meio de uma comunicação, formular as 
suas conclusões sobre a iniciativa e indicar 
as medidas que eventualmente tenciona 
tomar e os motivos que as justificam.

b) No prazo de 3 meses, por meio de uma 
comunicação, formular as suas conclusões 
jurídicas e políticas sobre a iniciativa e 
indicar as medidas que eventualmente 
tenciona tomar e os motivos que as 
justificam ou não.

Or. en

Alteração 185
David Martin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Analisá-la e, no prazo de 4 meses, por 
meio de uma comunicação, formular as 
suas conclusões sobre a iniciativa e indicar 
as medidas que eventualmente tenciona 
tomar e os motivos que as justificam.

b) Analisá-la e, o prazo de 3 meses, por 
meio de uma comunicação, formular as 
suas conclusões jurídicas e políticas finais
sobre a iniciativa e indicar as medidas que 
eventualmente tenciona tomar e os motivos 
que as justificam ou não.

Or. en

Alteração 186
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Analisá-la e, no prazo de 4 meses, por 
meio de uma comunicação, formular as 
suas conclusões sobre a iniciativa e indicar 

b) No prazo de 3 meses, por meio de uma 
comunicação, formular as suas conclusões 
jurídicas e políticas sobre a iniciativa e 
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as medidas que eventualmente tenciona 
tomar e os motivos que as justificam.

indicar as medidas que eventualmente 
tenciona tomar e os motivos que as 
justificam ou não.

Or. en

Alteração 187
Andreas Mölzer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Analisá-la e, no prazo de 4 meses, por 
meio de uma comunicação, formular as 
suas conclusões sobre a iniciativa e indicar 
as medidas que eventualmente tenciona 
tomar e os motivos que as justificam.

b) Analisá-la e, no prazo de 3 meses, por 
meio de uma comunicação, formular as 
suas conclusões sobre a iniciativa e indicar 
as medidas que eventualmente tenciona 
tomar e os motivos que as justificam.

Or. de

Alteração 188
Andreas Mölzer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se a iniciativa for assinada por mais 
de um milhão de cidadãos e for coroada 
de êxito, apresentar uma proposta de acto 
jurídico da União relativo à questão que é 
objecto da iniciativa de cidadania.

Or. de

Alteração 189
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Apresentar uma proposta legislativa 
no prazo de um ano ou incluir a proposta 
no Programa de Trabalho do ano 
seguinte. Se a Comissão não agir desta 
maneira, dará aos organizadores e ao 
Parlamento Europeu uma explicação 
pormenorizada.

Or. en

Justificação

É prudente aplicar o mesmo procedimento no que respeita ao seguimento pela Comissão de 
uma iniciativa de cidadania que se aplica no Acordo-quadro relativamente às iniciativas 
parlamentares nos termos do artigo 225.º TFUE.

Alteração 190
Roberto Gualtieri

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

O Parlamento Europeu organizará uma 
audição pública, se possível no primeiro 
mês após a iniciativa ter sido submetida à 
Comissão, audição em que os 
organizadores terão oportunidade de 
explicar detalhadamente as questões 
suscitadas pela iniciativa. Para este efeito, 
a Comissão cooperará com o Parlamento 
Europeu e assegurará uma representação 
adequada na audição.

Or. en

Alteração 191
David Martin

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

2-A. O Parlamento Europeu organizará 
uma audição pública, se possível no 
primeiro mês após a iniciativa ter sido 
submetida à Comissão, audição em que os 
organizadores terão oportunidade de 
explicar detalhadamente as questões 
suscitadas pela iniciativa. Para este efeito, 
a Comissão cooperará com o Parlamento 
Europeu e assegurará uma representação 
adequada na audição.

Or. en

Alteração 192
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.°-A
Prazo para a apresentação de uma 

proposta pela Comissão
Se, nos termos do procedimento de análise 
previsto no artigo 11.°, a Comissão decidir 
apresentar uma proposta legislativa, deve 
fazê-lo, salvo em casos devidamente 
fundamentados, no prazo de 12 meses.

Or. pt

Justificação

A imposição de um prazo de 12 meses para a apresentação de uma proposta pela Comissão 
credibiliza as instituições europeias e constitui um sinal claro de que encaram este 
mecanismo como um meio efectivo de participação dos cidadãos no projecto europeu. Em 
todo o caso, garante-se sempre a possibilidade de a Comissão justificar adequadamente o 
não cumprimento deste prazo.
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Alteração 193
Andreas Mölzer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

O organizador deve destruir todas as 
declarações de apoio obtidas para uma 
determinada iniciativa de cidadania e 
quaisquer cópias destas declarações até um 
mês após a sua apresentação à Comissão, 
nos termos do artigo 10.º, ou 18 meses a 
contar da data de registo de uma proposta 
de iniciativa de cidadania, consoante a data 
que se verificar primeiro. 

O organizador deve destruir todas as 
declarações de apoio obtidas para uma 
determinada iniciativa de cidadania e 
quaisquer cópias destas declarações até 
dois meses após a sua apresentação à 
Comissão, nos termos do artigo 10.º, ou 18 
meses a contar da data de registo de uma 
proposta de iniciativa de cidadania, 
consoante a data que se verificar primeiro.

Or. de

Alteração 194
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adoptar, por meio de 
actos delegados, nos termos dos artigos 
16.º, 17.º e 18.º, alterações aos anexos do 
presente regulamento.

A Comissão pode adoptar, por meio de 
actos delegados, nos termos dos artigos 
16.º, 17.º e 18.º, alterações aos anexos do 
presente regulamento, salvo quando essas 
alterações implicarem o aditamento de 
novos dados pessoais relativos aos 
signatários.

Or. en

Alteração 195
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adoptar, por meio de A Comissão pode adoptar, por meio de 
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actos delegados, nos termos dos artigos 
16.º, 17.º e 18.º, alterações aos anexos do 
presente regulamento.

actos delegados, nos termos dos artigos 
16.º, 17.º e 18.º, alterações aos anexos do 
presente regulamento, com excepção dos 
anexos I, II e III.

Or. en

Alteração 196
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adoptar, por meio de 
actos delegados, nos termos dos artigos 
16.º, 17.º e 18.º, alterações aos anexos do 
presente regulamento.

A Comissão pode adoptar, por meio de 
actos delegados, nos termos dos artigos 
16.º, 17.º e 18.º:

– especificações técnicas para sistemas de 
recolha em linha nos termos do n.º 5 do 
artigo 6.º;
- alterações aos anexos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A Comissão deve ter o poder de adoptar actos delegados em todos os domínios listados nesta 
alteração. Por conseguinte, o título deve também ser modificado. As disposições que 
determinam o montante mínimo de apoio e financiamento excedendo-se o qual devem ser 
prestadas informações, não deve ser decidido por meio de actos delegados uma vez que não 
deve existir qualquer mínimo para o apoio financeiro.

Alteração 197
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a 

Três anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, e posteriormente de 
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Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a sua aplicação.

três em três anos, a Comissão apresentará 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
um relatório sobre a implementação do 
regulamento, com especial ênfase nos 
sistemas de recolha em linha e na 
aplicação dos requisitos de transparência 
relativos ao financiamento das iniciativas, 
acompanhado, se adequado, por uma
proposta legislativa de alteração do 
regulamento.

Or. en

Alteração 198
Carlo Casini, Adrian Severin, Potito Salatto

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. A aplicação terá início doze meses 
depois da sua entrada em vigor.

Or. it

Alteração 199
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

Número mínimo de signatários por Estado-
Membro

Número mínimo de signatários por Estado-
Membro (número de deputados x 100)

Áustria 14250 Áustria 1900
Bélgica 16500 Bélgica 2200
Bulgária 13500 Bulgária 1800
Chipre 4500 Chipre 600
República Checa 16500 República Checa 2200
Dinamarca 9750 Dinamarca 1300
Estónia 4500 Estónia 600
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Finlândia 9750 Finlândia 1300
França 55500 França 7400
Alemanha 72000 Alemanha 9600
Grécia 16500 Grécia 2200
Hungria 16500 Hungria 2200
Irlanda 9000 Irlanda 1200
Itália 54750 Itália 7300
Letónia 6750 Letónia 900
Lituânia 9000 Lituânia 1200
Luxemburgo 4500 Luxemburgo 600
Malta 4500 Malta 600
Países Baixos 19500 Países Baixos 2600
Polónia 38250 Polónia 5100
Portugal 16500 Portugal 2200
Roménia 24750 Roménia 3300
Eslováquia 9750 Eslováquia 1300
Eslovénia 6000 Eslovénia 800
Espanha 40500 Espanha 5400
Suécia 15000 Suécia 2000
Reino Unido 54750 Reino Unido 7300

Or. en

Alteração 200
Martin Ehrenhauser

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

Número mínimo de signatários por Estado-
Membro

Número mínimo de signatários por Estado-
Membro

Áustria 14250 Áustria 7470
Bélgica 16500 Bélgica 9630
Bulgária 13500 Bulgária 6840
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Chipre 4500 Chipre 702
República Checa 16500 República Checa 9450

Dinamarca 9750 Dinamarca 4860
Estónia 4500 Estónia 1170
Finlândia 9750 Finlândia 4770
França 55500 França 55500
Alemanha 72000 Alemanha 72000
Grécia 16500 Grécia 9990
Hungria 16500 Hungria 9000
Irlanda 9000 Irlanda 3870
Itália 54750 Itália 54750
Letónia 6750 Letónia 1980
Lituânia 9000 Lituânia 2970
Luxemburgo 4500 Luxemburgo 1000
Malta 4500 Malta 1000
Países Baixos 19500 Países Baixos 9540
Polónia 38250 Polónia 34290
Portugal 16500 Portugal 9540
Roménia 24750 Roménia 19350
Eslováquia 9750 Eslováquia 4950
Eslovénia 6000 Eslovénia 1800
Espanha 40500 Espanha 40500
Suécia 15000 Suécia 8280
Reino Unido 54750 Reino Unido 54750

Or. de

Alteração 201
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de regulamento
Anexo II – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Se, após inscrição no registo, os 
pormenores relativos às fontes de 
financiamento ou apoio ou outros dados 



PE452.836v01-00 74/75 AM\839497PT.doc

PT

forem alterados, o organizador informará 
do facto a Comissão atempadamente.

Or. en

Alteração 202
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Anexo III – caixa 2 – ponto 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A. Todas as fontes de apoio e 
financiamento recebido relativamente à 
iniciativa de cidadania proposta:

Or. en

Alteração 203
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Proposta de regulamento
Anexo III – Quadro 3

Texto da Comissão Alteração

1. Nome do signatário: 1. Nome do signatário:
Nome próprio*:… Apelido*: Nome próprio*:… Apelido*:

2. Endereço: 2. Endereço:
Rua: Rua:

Código postal:               Cidade*: Código postal:               Cidade*:
País*:

3. Endereço electrónico: 3. Endereço electrónico:[1]:
4. Data e local de nascimento*:

Data de nascimento:      Local e país:
5. Nacionalidade*:

6. Número de identificação pessoal*:

Tipo de número de identificação / 
documento de identificação*:
Bilhete de identidade nacional:     
Passaporte:     Cartão da Segurança 
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Social:
Estado-Membro que emitiu o número de 
identificação / documento de 
identificação*:
7. Certifico que as informações fornecidas 
no presente formulário são correctas e 
que dei o meu apoio a esta proposta de 
iniciativa de cidadania uma única vez*.
Data e assinatura do signatário*♦: ...... Data de assinatura:

Assinatura do signatário* ♦:[2] ……….

[1] Endereço electrónico a fornecer pelos 
signatários em linha
[2] Assinatura não exigida para os 
signatários em linha

Or. en

Alteração 204
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-A. Todas as fontes de financiamento e 
apoio da iniciativa, incluindo o montante 
do apoio financeiro no momento da sua 
apresentação.

Or. de


