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A IEC (Iniciativa Europeia de Cidadãos) conferirá uma nova dimensão aos sistema 
democrático europeu, ao reconhecer a um milhão de cidadãos o direito de convidar a 
Comissão Europeia a apresentar propostas legislativas abrangidas pelo seu âmbito de 
competências.

Este instrumento democrático directo visa conferir aos cidadãos os mesmos direitos de 
iniciativa de que o Conselho de Ministros e o PE já dispõem. 

Não obstante, o referido instrumento não destituirá a Comissão do seu monopólio em matéria 
de iniciativa legislativa: as IEC bem sucedidas convidarão a Comissão a apresentar uma 
proposta, mas a decisão de assim proceder continuará a ser da exclusiva competência da 
Comissão. 

O outro objectivo da IEC consiste em fomentar o debate a nível europeu, a fim de 
“estabelecer a ligação” entre as Instituições europeias e os cidadãos, tendo em vista a adopção 
de legislação que satisfaça as necessidades e expectativas das pessoas, no quadro das 
competências da União e dos poderes da Comissão.

Atendendo a que a IEC constituirá um novo e poderoso direito, importa não negligenciar as 
obrigações e necessidade de responsabilidade do mesmo decorrentes para os organizadores. 

O presente documento de trabalho tem por objectivo expor as opiniões dos relatores nesta fase 
e apresentar algumas sugestões com o objectivo de lançar um debate e encontrar as soluções 
mais adequadas para o êxito das IEC e precaver frustrações e decepções, sendo, 
simultaneamente convivial e acessível. Passam a expor-se as principais características das 
sucessivas fases do procedimento, seguindo um percurso por etapas. 

I. Acções preliminares a adoptar pelos organizadores:
1. Em primeiro lugar, apenas os cidadãos da UE com direito de voto nas eleições europeias 
devem organizar e ou apoiar uma IEC.

2. Faria sentido que os organizadores fossem pessoas singulares, a fim de preservar a essência 
do processo, isto é, para que esta possibilidade se mantivesse um instrumento dos cidadãos. 
Não obstante, as pessoas colectivas teriam o direito de apoiar os organizadores, inter alia
financeira e logisticamente, desde que a natureza e os custos do respectivo apoio sejam 
delineados e tornados públicos e transparentes.
3. A fim de conferir ao processo uma dimensão tão europeia quanto possível desde o início e 
de fomentar um debate mais amplo, os organizadores deveriam organizar-se em “comité de 
cidadãos” constituído, pelo menos, por sete pessoas provenientes, pelo menos, de um quarto 
dos Estados-Membros (EM). Tal permitiria que apenas emergissem questões de dimensão 
europeia e facilitaria o processo de recolha de assinaturas, porquanto já existiria um 
representante num quarto dos EM. Assim, o que inicialmente se afigura um constrangimento 
facilitaria, de facto, o restante procedimento.

4. Os organizadores seriam responsáveis pelas traduções da IEC para as outras línguas oficiais 
da UE da sua escolha, mas a Comissão poderia, a pedido, verificar essas traduções.

5. Além disso, poderiam ser exploradas outras opções e os relatores acolheriam 
favoravelmente observações e sugestões sobre as seguintes questões: 

5.1. Faria sentido os organizadores contarem com o apoio de algumas pessoas directamente 
eleitas que apoiariam a iniciativa? Sendo o caso, quantas dessas pessoas a apoiariam e 
deveriam as mesmas proceder igualmente de, pelo menos, um quarto dos EM, ou será que tal 
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apenas introduziria no processo uma indesejada dose de democracia representativa? 
5.2. Deveria solicitar-se aos organizadores que fizessem um depósito, que lhes seria 
naturalmente restituído em caso de êxito da IEV?

II. Registo de uma IEC:
6. Os organizadores deveriam começar por designar um representante, que seria a pessoa de 
contacto para as Instituições europeias ao longo de todo o processo.

7. É do interesse tanto dos organizadores, como dos cidadãos visar o lançamento de 
iniciativas que tenham uma possibilidade realista de êxito, a fim de evitar perdas de tempo e 
recursos com iniciativas que não serão consideradas admissíveis. Os organizadores deveriam, 
logo de início, especificar a base jurídica em que se fundamentam, o que promoveria o debate, 
porquanto os organizadores teriam de reflectir sobre a possibilidade ou não possibilidade de 
acção da UE. Caso esta base jurídica se revelasse incorrecta e uma mais apropriada existisse, 
a instância incumbida da verificação da admissibilidade de uma IEC poderia rectificá-la, para 
que a IEC fosse registada e avançasse. Assim sendo, tal não constituiria um obstáculo 
importante para iniciativas válidas, mas impediria o lançamento das iniciativas que em nada 
se relacionassem com as competências da UE.

8. Os organizadores deveriam ser obrigados a prestarem informações circunstanciadas ao 
longo de todo o processo sobre todos os apoios que recebam de pessoas singulares e ou 
colectivas, para que os cidadãos estivessem ao corrente de que está por detrás das iniciativas 
que escolham apoiar. A transparência será a chave do êxito da IEC.

III. Controlo de admissibilidade:
9. Poderia fazer sentido que o primeiro controlo de admissibilidade – assente na base jurídica 
– tenha lugar, logo que recolhidas as primeiras 5.000 assinaturas. Este número simbólico 
assegura a representação de um genuíno apoio público e impediria, num primeiro tempo, uma 
sobrecarga da Comissão, sem que os organizadores despendessem demasiados recursos com o 
processo. Porém, é esta uma mera uma sugestão, podendo a verificação da admissibilidade ter 
lugar imediatamente após o registo. De qualquer modo, os relatores não apoiam a ideia de que 
esta verificação tenha lugar após a recolha de 100.000 ou 300.000 assinaturas, uma vez que 
tal suscitaria justificadamente nos organizadores uma grande frustração.
10. No intuito de proteger a Comissão de ser acusada de decidir sobre a admissibilidade de 
uma IEC mais em função de motivos políticos do que jurídicos - o que comprometeria a sua 
credibilidade e lançaria a dúvida sobre todo o processo -, poderia, desde logo, fazer sentido 
não ser a única instituição a tomar essa decisão. Tal obviaria a que a Comissão fosse juiz em 
causa própria e ultrapassada.

11. Poderia ser apropriado designer um “comité de sábios” ad hoc, composto por alguns 
especialistas, eruditos e ou juristas, a fim de acautelar a maior imparcialidade possível. Nove 
de entre eles seriam designados pelas três instituições: Três pela Comissão, três pelo Conselho 
e três pelo PE, porquanto lhes cabe aprovar qualquer proposta legislativa in fine, cabendo aos 
EM implementar posteriormente a futura legislação. O comité integraria igualmente um 
representante da Comissão – o comissário responsável pelos assuntos institucionais ou um seu 
representante – e, eventualmente, um representante da Presidência rotativa do Conselho e um 
deputado ao PE, perfazendo um total de dez ou doze pessoas. O referido comité seria 
presidido pelo representante da Comissão.
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12. A sua decisão assentará nos seguintes critérios:
- a base jurídica; 

- o respeito dos valores da UE (nomeadamente, os consagrados no artigo 2.º do TFUE e na 
Carta dos Direitos Fundamentais) ;

- um controlo prévio de subsidiariedade (um controlo mais completo teria, de qualquer modo, 
lugar, logo que recolhido um milhão de assinaturas).

Com é óbvio, as IEC abusivas poderiam ser rejeitadas, mas impõe-se melhorar a redacção da 
proposta da Comissão.

13. Seria, assim, abordado o enquadramento geral da IEC, mas tal de modo algum implicaria 
uma luz verde definitiva e que cada IEC que recolhesse um milhão de assinaturas daria lugar 
à elaboração de uma proposta legislativa pela Comissão. Cumpre que tal seja claro para os 
organizadores.

14. Dois cenários seriam, então, possíveis, designadamente:
14.1. A IEC é declarada admissível: Será oficialmente registada e publicada no sítio Web 
específico que a Comissão lançará.
14.2. A IEC não é admissível: Os organizadores poderiam apresentar um recurso junto da 
Comissão, que terá o direito de confirmar ou anular a decisão do comité ad hoc. Se a 
Comissão a confirmar, os organizadores terão direito de interpor recurso dessa decisão junto 
TJE, como previsto nos Tratados.

IV. Recolha de assinaturas:
15. Tal deve ser feito em suporte papel e em linha e a decisão sobre as modalidades práticas 
deve ser da competência dos Estados-Membros. 

16. No tocante aos dados pessoais requeridos para as assinaturas, cumpre encontrar um 
equilíbrio satisfatório entre o absolutamente necessário para efeitos de verificação e o que 
poderia desencorajar as pessoas de aporem a sua assinatura em iniciativas. Além disso, 
importa votar muita atenção às questões relacionadas com a protecção de dados.

17. No respeitante à questão da residência versus nacionalidade dos signatários, os relatores 
gostariam que os EM prestassem mais informação sobre o que lhes seria possível aceitar para 
definir uma formulação mais clara do que a da proposta da Comissão.
18. A recolha em linha poderia processar-se através de sítios Web especiais a conceber pelos 
organizadores e que terão de ser certificados e monitorizados pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros em que seja lançada. Um software comummente disponível 
desenvolvido pela Comissão seria uma hipótese a considerar. Estaria à disposição dos 
organizadores, que poderiam, ou não, utilizá-lo.

19. Um período de 12 messe seria adequado, porquanto, por um lado, a recolha de assinaturas 
não será fácil, nem rápida, mas, por outro lado, um período mais longo poderia prejudicar o 
momentum. Com efeito, os cidadãos perderão o interesse, se o procedimento for demasiado 
moroso e a IEC deixaria de ser relevante.

V. Em caso de recolha um milhão de assinaturas
20. A verificação das assinaturas deve ser da competência dos Estados-Membros e ser objecto 
de tratamento no prazo de 3 meses. A realização de controlos aleatórios afigura-se o modo 
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mais eficaz no âmbito desta actividade.
21. A Comissão dará início a um processo em duas fases, que incluirá uma audição dos 
organizadores:
- uma decisão sobre os aspectos jurídicos da IEC no prazo de dois meses;

- uma decisão política sobre o seguimento que dará, ou não, à IEC. As suas conclusões seriam 
transmitidas aos organizadores e explanadas no âmbito de uma comunicação ao Conselho e ao 
PE, que seria publicada no Jornal Oficial da UE e no sítio Web específico da IEC. Tal deve 
ocorrer igualmente no prazo de dois meses.

22. Há quem considere que o PE deveria automaticamente aprovar uma resolução sobre cada 
IEC que recolha um milhão de assinaturas.

VI. Decisão final e diferentes formas de acompanhamento de uma IEC:
23. Esta fase é de extrema importância, porquanto é a que estabelece, de facto, a diferença 
entre petições e IEC. Se esta fase não for suficientemente clara, os cidadãos europeus terão 
menos incentivos para recorrer a este mecanismo.

VI.I. A Comissão decide apresentar uma proposta:
24. Deve, neste caso, apresentar a proposta num determinado prazo, que poderia ser o mesmo 
para todas as IEC ou decidido numa base casuística.

VI.II. A Comissão decide não apresentar uma proposta:
25. A fim de precaver decepções e garantir que os cidadãos sintam que foram ouvidos, é 
importante que o regulamento apresente outros procedimentos. Seriam possíveis diversas 
opções:
25.1. Em primeiro lugar, a Comissão poderia decidir apresentar uma proposta, ainda que na 
sequência de uma IEC que, não tendo obtido apoio suficiente, suscitasse uma questão válida.
25.2. O Conselho e o PE poderiam igualmente aceitar uma IEC mal sucedida, em 
conformidade com os seus direitos de iniciativa. O PE poderia, nomeadamente, organizar 
audições dos organizadores (a pedido das suas comissões ou grupos políticos) e aprovar uma 
resolução.
25.3. Se os critérios (estabelecidos no Regimento do PE) forem satisfeitos, os organizadores 
poderiam converter a IEC em petição ao PE.
25.4. A decisão da Comissão pode ser objecto de recurso junto do TJE.

VII. Outras disposições:
26. Poderia ser relevante especificar que não deve ser possível lançar uma IEC solicitando a 
anulação de um diploma legal recentemente adoptado.
27. Quanto ao papel do PE, os relatores estão abertos a qualquer sugestão sobre o que esta 
instituição pode/deve fazer e sobre a necessidade de formalização de facto. 
28. Os parlamentos nacionais não desempenhariam, provavelmente, qualquer papel formal, 
mas teriam a possibilidade de prestar apoio e publicitar qualquer IEC que pretendessem.
29. O papel susceptível de ser desempenhado pelo CESE e pelo Comité das Regiões requer 
uma maior reflexão.
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30. Tal como em qualquer outro procedimento europeu, os organizadores terão a 
oportunidade de recorrer ao Provedor de Justiça em casos de má administração.

31. Os papéis respectivos do TJE e do Provedor de Justiça poderiam ser abordados no âmbito 
dos considerandos, porquanto não haveria qualquer diferença relativamente a quaisquer outros 
procedimentos, mas a menção aos mesmos poderia aumentar a inteligibilidade do 
regulamento e torná-lo mais convivial.

32. A fim de tornar o procedimento IEC tão convivial quanto possível, é entender dos 
relatores que importa elaborar um “Manual de Instruções IEC”.

33. Importa igualmente discutir o prazo para entrada em vigor do regulamento, porquanto 
alguns Estados-Membros terão de promover diligências nos planos prático e jurídico para 
poderem gerir IEC. Seria mais sensato aguardar que estivessem plenamente preparados do 
que precipitarmo-nos neste processo. Não obstante, os Estados-Membros podem já nesta fase 
dar início aos trabalhos preparatórios do regulamento em apreço.
34. Atendendo a que este instrumento é novo à escala continental, será certamente necessário 
prever uma cláusula de revisão. A revisão poderia ter lugar após uma série de IEC bem 
sucedidas ou decorridos cinco anos, consoante o critério que tenha sido satisfeito em primeiro 
lugar.
35. No respeitante ao próprio processo legislativo, os relatores, bem como os relatores 
designados na comissão PETI, gostariam de entabular conversações com o Conselho já numa 
fase inicial do processo, a fim de alcançar posições comuns, tão cedo quanto possível, e de 
concluir o processo em primeira leitura, no intuito de satisfazer as expectativas dos cidadãos 
europeus.


