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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do Regimento do Parlamento Europeu relativa à execução da 
Iniciativa de Cidadania Europeia 
(2011/2302(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as propostas de modificação do seu Regimento B7-0539/2011 e B7-
0732/2011, 

– Tendo em conta os artigos 211.º e 212.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2012),

1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;

2. Recorda que as alterações entram em vigor no primeiro dia do próximo período de 
sessões;

3. Convida o Vice-Presidente do Parlamento responsável pelas iniciativas de cidadania, o 
Presidente da Conferência dos Presidentes das comissões e a relatora para o relatório 
supramencionado, juntamente com os representantes dos outros grupos políticos 
designados pela Conferência dos Presidentes, a acordar com a Comissão as modalidades 
de execução do Regulamento (UE) n.° 211/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de Fevereiro de 2011, sobre a iniciativa de cidadania1no que diz respeito à 
cooperação entre as duas instituições no âmbito da organização e realização das audições 
públicas, bem como ao suporte das despesas ocasionadas pelas mesmas; solicita que as 
referidas modalidades sejam definidas no âmbito de um acordo interinstitucional 
eventualmente a integrar no acordo-quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu 
e a Comissão, aquando da sua próxima revisão; está disposto a suportar as despesas 
relativas à disponibilização das salas e à interpretação para as audições públicas, desde 
que a Comissão suporte as despesas de viagem e de estada dos participantes;

4. Convida a Mesa e o Secretário-Geral a adotar as medidas adequadas para facultar ao Vice-
Presidente responsável pelas iniciativas de cidadania o apoio necessário, de modo a 
capacitá-lo para exercer as responsabilidades que lhe são conferidas em conformidade 
com a presente alteração do Regimento e, nomeadamente, as suas responsabilidades no 
atinente ao funcionamento de um ponto de entrada administrativo único;

5. Considera que deve ser encorajada a presença dos deputados nas audições relativas às 
iniciativas de cidadania, 

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão, 
para conhecimento.

                                               
1 JO L 65 de 11.3.2011, p. 1.
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Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 197-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 197.º-A
Audição pública relativa a uma iniciativa 

de cidadania
1. O Vice-Presidente do Parlamento 
responsável pelas iniciativas de cidadania 
assegurará, em nome do Presidente, a 
ligação com os cidadãos, as associações 
representativas e a sociedade civil para as 
questões relacionadas com as iniciativas 
de cidadania.
2. A Conferência dos Presidentes das 
comissões assegurará a coordenação das 
audições públicas previstas no artigo 11.° 
do Regulamento (UE) n.° 211/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho sobre 
a iniciativa de cidadania. Assegurará, 
além disso, a ligação com a Comissão e, 
se for caso disso, com outras instituições e 
órgãos da União, a fim de que a 
organização e a realização das audições 
públicas respeitem condições adequadas e 
normalizadas.
Quando a Conferência dos Presidentes 
das comissões examinar uma questão 
relacionada com as audições públicas, 
deverá convidar o Vice-Presidente do 
Parlamento responsável pelas iniciativas 
de cidadania a participar, a título 
consultivo, nos seus trabalhos.
3. Se a Comissão publicar no registo 
previsto para o efeito uma iniciativa de 
cidadania em conformidade com a alínea 
a) do n.° 1 do artigo 10.° do Regulamento 
(UE) n.° 211/2011, o Presidente da 
Conferência dos Presidentes das 
comissões:
a) Examina se os organizadores são 
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recebidos pela Comissão a um nível 
adequado, em conformidade com a alínea 
b) do n.° 1 do artigo 10.° do Regulamento,
b) Designa, depois de ter procedido à 
consulta da Conferência dos Presidentes 
das comissões, a comissão responsável 
pela organização da audição pública,
c) Pode autorizar, a pedido do presidente 
da comissão competente em matéria de 
petições, a participação dos membros da 
mesa e dos coordenadores da referida 
comissão na organização da audição 
pública,
d) Assegura que a Comissão participe de 
pleno direito na organização da audição 
pública e que, nessa ocasião, seja 
representada a um nível adequado, e
e) Fixa, de acordo com o presidente da 
comissão responsável, uma data 
apropriada para organizar a audição 
pública no prazo de três meses após a 
apresentação da iniciativa à Comissão, 
em conformidade com o artigo 9.° do 
Regulamento (UE) n.° 211/2011.
4. O n.º 9 do artigo 23.º não se aplicará a 
estas audições.
5. Se estiverem preenchidas as condições 
previstas no artigo 50.° ou 51.°, as 
disposições em questão aplicam-se 
mutatis mutandis. Nesse caso, a 
Conferência dos Presidentes das 
comissões poderá convidar o Vice-
Presidente do Parlamento responsável 
pelas iniciativas de cidadania a presidir à 
audição pública.
6. A comissão responsável organizará a 
audição pública no Parlamento, se for 
caso disso em associação com as demais 
instituições e órgãos da União que 
desejem participar.
A comissão responsável convidará os 
organizadores da iniciativa de cidadania, 
ou uma delegação que os represente, a 
apresentar a iniciativa por ocasião da 
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audição pública.
Todos os deputados interessados poderão 
participar na audição pública.
Aquando da abertura da audição pública, 
o Vice-Presidente do Parlamento 
responsável pelas iniciativas de cidadania 
poderá pronunciar uma alocução. 
7. Após acordo prévio do Vice-Presidente 
do Parlamento responsável pelas 
iniciativas de cidadania, as despesas de 
viagem e estada ocasionadas pela 
participação dos representantes 
convidados para a audição pública 
poderão ser suportados nos limites da 
regulamentação adotada pela Mesa e 
segundo as modalidades acordadas com a 
Comissão.

Or. fr

Justificação

Posto que a audição se realiza no âmbito dos trabalhos da comissão responsável, é 
conveniente inscrever as disposições relativas às audições no Título VII, Capítulo 2.

Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 203-A

Texto em vigor Alteração

Artigo 203.º-A Artigo 203.º-A 

Iniciativa de cidadania Iniciativa de cidadania
Se o Parlamento for informado de que a 
Comissão foi convidada a apresentar uma 
proposta de ato jurídico ao abrigo do n.º 4 
do artigo 11.º do Tratado União Europeia, 
a Comissão das Petições verificará se isso 
é suscetível de influenciar os seus trabalhos 
e, se for caso disso, informará os 
peticionários que apresentaram petições 
sobre questões conexas.

Se o Parlamento for informado de que a 
Comissão foi convidada a apresentar uma 
proposta de ato jurídico ao abrigo do n.º 4 
do artigo 11.º do Tratado União Europeia e 
nos termos do Regulamento (UE) 
n.° 211/2011, a Comissão competente em 
matéria de petições verificará se isso é 
suscetível de influenciar os seus trabalhos 
e, se for caso disso, informará os 
peticionários que apresentaram petições 
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sobre questões conexas.

As iniciativas de cidadania registadas em 
conformidade com o Regulamento 
(UE) n.° 211/2011, mas que não possam 
ser apresentadas à Comissão nos termos 
do seu artigo 9.° por não ter sido 
respeitado o conjunto dos procedimentos e 
condições pertinentes previstos, podem 
sem examinadas pela competente em 
matéria de petições, caso esta considere 
necessário dar-lhe seguimento. Os artigos 
201.º, 202.º e 203.º aplicar-se-ão com as 
necessárias adaptações.

Or. fr

Justificação

Tendo em conta a experiência da particular da Comissão das Petições neste domínio, é 
conveniente autorizá-la a assegurar um seguimento político das iniciativas que o merecem 
mas que não podido obtê-lo.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 15 de dezembro de 2010, o Parlamento Europeu aprovou em primeira leitura o relatório 
respeitante à proposta de regulamento sobre a iniciativa de cidadania por larga maioria (628 
votos a favor, 15 contra, 24 abstenções). Este resultado revela bem o sólido consenso de que 
se revestia este novo instrumento da democracia participativa a nível europeu.

A Iniciativa de Cidadania será um poderoso instrumento à disposição dos cidadãos e das 
cidadãs europeus para definir as questões a inscrever na agenda da União. Introduzida no 
Tratado que institui uma Constituição para a Europa e, posteriormente, retomada no Tratado 
de Lisboa, esta iniciativa tem como objetivo conferir aos cidadãos os mesmos poderes de 
iniciativa política de que já gozam o Conselho de Ministros e o Parlamento Europeu.

Esta iniciativa pretende, em especial, facultar aos cidadãos um meio para serem ouvidos, 
permitindo-lhes submeter certas questões de interesse às instituições europeias. Entre essas 
questões, podem figurar as dificuldades que encontram na sua vida quotidiana e que, em sua 
opinião, não beneficiam da devida atenção ou apoio. Com efeito, a Iniciativa de Cidadania irá 
completar os laços diretos existentes entre os cidadãos e as Instituições, assegurando que as 
instituições da União Europeia examinem os problemas concretos que se revestem de 
importância para os cidadãos. Um outro objetivo da iniciativa europeia de cidadania consiste 
em promover um maior debate transfronteiras no seio da UE. 

O Parlamento Europeu poderá contribuir para a concretização destes objetivos, fazendo uso 
de todos os meios ao seu dispor para apoiar as iniciativas de cidadania que escolher, 
nomeadamente através da organização de audições públicas.

No que respeita e essas audições públicas, o Regulamento (UE) n.º 211/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, sobre a iniciativa de cidadania estipula, 
no seu artigo 11.°: "Se estiverem preenchidas as condições referidas nas alíneas a) e b) do n.º 
1 do artigo 10.º, e dentro do prazo fixado na alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º, deve ser dada aos 
organizadores a oportunidade de apresentarem a iniciativa de cidadania numa audição pública. 
A Comissão e o Parlamento Europeu devem assegurar que esta audição seja organizada no 
Parlamento Europeu, se adequado, com a participação de outras instituições e organismos da 
União que demonstrem interesse em participar, e que a Comissão esteja representada a um 
nível adequado." 

Este Regulamento será aplicável a partir de 1 de abril de 2012. Cumpre, pois modificar o 
Regimento do PE a fim de dispor das disposições necessárias para a organização e a 
realização das referidas audições.

Para lançar o procedimento de modificação, a relatora e o seu antigo co-relator, Deputado 
Alain Lamassoure, apresentaram alterações nos termos do artigo 212.º do Regimento. O 
presente projeto de relatório inscreve-se na continuidade desse procedimento.
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Quanto às propostas contidas no projeto, parece-nos, em primeiro lugar, necessário e útil criar 
um « balcão único » a fim de facilitar o aspeto concreto, ligado às iniciativas de cidadania, do 
intercâmbio e dialogo com os cidadãos e as cidadãs, as associações representativas e a 
sociedade civil, no espírito do artigo 11.° do Tratado da União Europeia. O Vice-Presidente 
responsável pelas iniciativas de cidadania poderá assegurar essa função, desde que receba o 
apoio administrativo necessário. Propomos igualmente que o Vice-Presidente exerça a 
presidência da delegação para as relações com a Comissão Europeia a fim de acordar as 
modalidades de execução do Regulamento (UE) n.° 211/2011 sobre a iniciativa de cidadania 
no que respeita à cooperação entre as duas instituições na organização e na realização das 
audições, bem como no suporte das despesas ocasionadas por esta. Essas modalidades 
poderiam ser adotadas no quadro de um acordo interinstitucional a ser integrado no acordo-
quadro entre o PE e a Comissão, aquando da sua próxima revisão.

Quando a Conferência dos Presidentes das comissões examinar uma questão relacionada com 
as audições públicas, parece-nos lógico e útil que convide para consulta o Vice-Presidente 
responsável pelas iniciativas de cidadania. Caso se encontrem preenchidas as condições 
enunciadas no artigo 50.° ou 51.°, a Conferência dos Presidentes das comissões poderia 
também convidar o Vice-Presidente responsável pelas iniciativas de cidadania a presidir à 
audição pública. Propomos também que, aquando da abertura de uma audição pública, o 
Vice-Presidente possa pronunciar um discurso à atenção dos representantes dos organizadores 
de uma iniciativa. No plano financeiro, propomos que seja exigido o acordo prévio do Vice-
Presidente responsável pelas iniciativas de cidadania antes de quaisquer convites do 
presidente da comissão responsável aos participantes de uma audição, aos beneficiários de um 
reembolso das despesas de viagem e de estada ocasionadas pela participação. O Vice-
Presidente deveria nomeadamente assegurar o respeito dos limites da regulamentação adotada
pela Mesa e das modalidades acordadas com a Comissão Europeia.  

No que respeita ao papel da Conferência dos Presidentes das comissões, as nossas propostas 
referem-se a funções horizontais mas igualmente a atividades concretas. A função horizontal 
da Conferência consistiria em assegurar a coordenação das audições públicas relativas às 
iniciativas de cidadania. A Conferência deveria assegurar o diálogo com a Comissão Europeia 
e, se fosse caso disso, com outras instituições e órgãos da União, a fim de que a organização e 
a realização das audições públicas respeitem as condições adequadas para a organização e a 
realização das audições. 

As atividades concretas da Conferência surgem quando a Comissão publica no registo uma 
iniciativa de cidadania em conformidade com a alínea a) do n.° 1 do artigo 10.° do 
Regulamento (UE) n.° 211/2011. A fim de assegurar um procedimento pouco oneroso, é 
conveniente que o Presidente da Conferência assuma as responsabilidades definidas no 
Regulamento, se necessário após consulta da Conferência. Por consequência, o Presidente 
deveria examinar se os organizadores da iniciativa são recebidos pela Comissão a um nível 
adequado, em conformidade com a alínea b) do n.° 1 do artigo 10.° do Regulamento. O 
presidente deveria igualmente, depois de ter procedido à consulta da Conferência dos 
Presidentes das comissões, designar a comissão responsável pela organização da audição 
pública. Na qualidade de interlocutor apropriado dos comissários europeus, o Presidente 
deveria garantir que Comissão participe de pleno direito na organização da audição e que, 
nessa ocasião, seja representada a um nível adequado. Um aspeto prático dos trabalhos a 
montante de uma audição é a determinação, de comum acordo com o presidente da comissão 
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responsável, de uma data apropriada para a organização da audição, no prazo de três meses a 
contar da apresentação da iniciativa à Comissão, nos termos do artigo 9.° do Regulamento 
211/2011.

Na sequência dos trabalhos preparatórios, caberá à comissão responsável organizar a audição 
pública no Parlamento, se for caso disso em associação com as demais instituições e órgãos 
da União que desejem participar. A comissão responsável convidará os organizadores da 
iniciativa de cidadania, ou uma delegação que os represente, a apresentar a iniciativa por 
ocasião de uma audição pública. A razão desta proposta é muito simples: os organizadores 
que consigam recolher pelo menos um milhão de assinaturas farão esse esforço hercúleo para 
poder modificar ou reformar o direito da União em certos domínios de política setorial, como 
os direitos da mulher, a igualdade de oportunidades, a pesca, os transportes, o ambiente, a 
agricultura e outros. Merecerão, no mínimo, ter a possibilidade de apresentar os seus 
argumentos aos deputados que já acumularam experiência nesse domínio e que são 
verdadeiramente capazes de influir no futuro da política setorial em questão, isto é, aos 
membros da comissão competente.

No entanto, tendo em conta a experiência particular da comissão responsável em matéria de 
petições, o papel desta comissão deveria ser definido aquando da modificação do Regimento. 
Antes de mais, a pedido do seu presidente, a mesa e os coordenadores da comissão poderiam 
participar na organização da audição. Seria, em seguida, conveniente assegurar a 
possibilidade de um seguimento político às iniciativas que o mereçam mas não o tenham 
conseguido. As iniciativas de cidadania registadas em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.° 211/2011, mas que não possam ser apresentadas à Comissão nos termos do seu 
artigo 9.° por não ter sido respeitado o conjunto dos procedimentos e condições pertinentes 
previstos, poderiam sem examinadas pela comissão competente em matéria de petições, caso 
esta considere necessário dar-lhe seguimento.

Por último, a fim de evitar o desapontamento e a frustração (que poderiam ser consequência 
direta das elevadas expectativas que rodeiam a Iniciativa Europeia de Cidadania), a relatora 
gostaria de sublinhar que nem todas as iniciativas com sucesso conduzirão a uma proposta 
legislativa da Comissão. Na verdade, o monopólio de iniciativa legislativa da Comissão 
prevalece e, no final, será a Comissão a decidir do seguimento a dar às iniciativas de 
cidadania com sucesso. 

O êxito de uma audição pública no Parlamento poderá contribuir para o sucesso de uma 
iniciativa de cidadania sem, no entanto, poder garanti-lo.
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24.10.2011

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU 
B7-0539/2011

apresentada nos termos do artigo 212.º do Regimento

Inserção de um novo artigo 197.°-A /Modificação do artigo 203.°-A (Aplicação do 
regulamento sobre a iniciativa de cidadania)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Justificação geral

O Regulamento (UE) n. ° 211/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
fevereiro de 2011, sobre a iniciativa de cidadania aplicar-se-á a partir de 1 de Abril de 2012. 
O seu artigo 11.° sobre a audição pública estipula o seguinte: "Se estiverem preenchidas as 
condições referidas nas alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 10.°, e dentro do prazo fixado na 
alínea c) do n.° 1 do artigo 10.°, deve ser dada aos organizadores a oportunidade de 
apresentarem a iniciativa de cidadania numa audição pública. A Comissão e o Parlamento 
Europeu devem assegurar que esta audição seja organizada no Parlamento Europeu, se 
adequado, com a participação de outras instituições e organismos da União que demonstrem 
interesse em participar, e que a Comissão esteja representada a um nível adequado." É, pois, 
conveniente modificar o Regulamento do Parlamento Europeu por forma a que as 
disposições necessárias sejam adotadas no momento em que o Regulamento 211/2011 se 
torne aplicável.

Inserção de um novo artigo 197.º-A (Aplicação do regulamento sobre a iniciativa de 
cidadania)

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 197-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 197.º-A
Audição pública relativa a uma iniciativa 

de cidadania
1. Se a Comissão publicar no registo uma 
iniciativa de cidadania em conformidade 
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com a alínea a) do n.° 1 do 10.° do 
Regulamento (UE) n.° 211/20111, essa 
iniciativa é inscrita na ordem do dia da 
reunião seguinte da Conferência dos 
Presidentes das comissões. O Presidente 
da Conferência, depois de ter procedido à 
consulta da mesma, designa a comissão 
responsável pela organização da audição 
pública prevista no artigo 11.° do 
Regulamento (UE) n.° 211/2011.
O n.º 9 do artigo 23.º não se aplica a estas 
audições.
Se estiverem preenchidas as condições 
previstas no artigo 50.°, o processo de 
comissões associadas aplica-se mutatis 
mutandis.
2. A comissão responsável estabelece 
contactos com a Comissão Europeia e, se 
necessário, com outras instituições e 
órgãos da União, e verifica se foi 
respeitada a condição prevista na alínea 
b) do n.° 1 do artigo 10.° do Regulamento 
(EU)  n.° 211/2011.
3. A comissão responsável organiza, no 
prazo de três mesas a partir da data da 
apresentação da iniciativa à Comissão, 
nos termos do artigo 9.° do Regulamento 
(UE) n.° 211/2011, uma audição pública 
no Parlamento Europeu, se for caso disso 
em associação com as demais instituições 
e órgãos da União que desejem participar. 
A comissão responsável assegura que a 
Comissão esteja representada a um nível 
adequado.
4. A comissão responsável convida os 
organizadores da iniciativa de cidadania, 
ou uma delegação que os represente, a 
apresentar a iniciativa por ocasião de 
uma audição pública.

Or. fr

Justificação

É conveniente incorporar as disposições relativas às audições no Título VII, Capítulo 2, 
posto que se trata de um aspeto do funcionamento das comissões.
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Modificação do artigo 203.º-A (Aplicação do regulamento sobre a iniciativa de 
cidadania)

Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 203-A

Texto em vigor Alteração

Artigo 203.º-A Artigo 203.º-A

Iniciativa de cidadania Iniciativa de cidadania
Se o Parlamento for informado de que a 
Comissão foi convidada a apresentar uma 
proposta de ato jurídico ao abrigo do n.º 4 
do artigo 11.º do Tratado União Europeia, 
a Comissão das Petições verificará se isso é 
suscetível de influenciar os seus trabalhos 
e, se for caso disso, informará os 
peticionários que apresentaram petições 
sobre questões conexas.

Se o Parlamento for informado de que a 
Comissão foi convidada a apresentar uma 
proposta de ato jurídico ao abrigo do n.º 4 
do artigo 11.º do Tratado União Europeia e 
nos termos do Regulamento (UE) 
n.° 211/20111, a Comissão das Petições 
verificará se isso é suscetível de influenciar 
os seus trabalhos e, se for caso disso, 
informará os peticionários que 
apresentaram petições sobre questões 
conexas.
As iniciativas de cidadania registadas em 
conformidade com o Regulamento 
(UE) n.° 211/2011, mas que não possam 
ser apresentadas à Comissão nos termos do 
seu artigo 9.° por não ter sido respeitado o 
conjunto dos procedimentos e condições 
pertinentes previstos, podem sem 
examinadas pela Comissão das Petições, 
caso esta considere necessário dar-lhe 
seguimento. Os artigos 201.º, 202.º e 203.º 
aplicar-se-ão com as necessárias 
adaptações.
__________

1 Regulamento (UE) n.° 211/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de fevereiro de 2011, sobre a 
iniciativa de cidadania (JO L 65, 
11.03.11, p. 1).

Or. fr
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Justificação

Tendo em conta a experiência da particular da Comissão das Petições neste domínio, é 
conveniente autorizá-la a assegurar um seguimento político das iniciativas que o merecem 
mas que não tenham podido obtê-lo.
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU 
B7-0732/2011

apresentada nos termos do artigo 212.º do Regimento

Inserção de um novo artigo 42.°-A  e de um novo do artigo 203.°-A (Aplicação do 
regulamento sobre a iniciativa de cidadania)

Erminia Mazzoni Diana Wallis Gerald Häfner
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B7-0732/2011

Inserção de um novo artigo 42.°-A e de um novo artigo 203.°-A (Aplicação do 
regulamento sobre a iniciativa de cidadania)

Justificação geral

O Regulamento (CE) n.º 211/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de fevereiro 
de 2011 sobre a iniciativa de cidadania será aplicável a partir de 1 de Abril de 2012. O 
artigo 11.º, relativo à audição pública, dispõe o seguinte: "Se estiverem preenchidas as 
condições referidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 10.º, e dentro do prazo fixado na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º, deve ser dada aos organizadores a oportunidade de 
apresentarem a iniciativa de cidadania numa audição pública. A Comissão e o Parlamento 
Europeu devem assegurar que esta audição seja organizada no Parlamento Europeu, se 
adequado, com a participação de outras instituições e organismos da União que demonstrem 
interesse em participar, e que a Comissão esteja representada a um nível adequado." É, pois, 
necessário alterar o Regimento do Parlamento Europeu para que as medidas necessárias 
possam ser tomadas quando o Regulamento (UE) n.º 211/2011 se tornar aplicável.

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 42-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 42.º-A
Audição pública sobre uma iniciativa de 

cidadania
1. Quando uma iniciativa de cidadania 
tiver obtido mais de um milhão de 
assinaturas de cidadãos de pelo menos 
sete Estados-Membros e essa iniciativa 
tiver sido publicada no registo pela 
Comissão nos termos do disposto no 
artigo 10.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento (UE) n.º 211/2011, e a 
Comissão tiver informado o Parlamento, 
a iniciativa será enviada pelo Presidente 
do Parlamento à comissão competente 
para a organização de audições públicas 
sobre a iniciativa de cidadania.
2. A iniciativa é incluída na ordem do dia 
da reunião seguinte da Conferência dos 
Presidentes das comissões, que será 
informada deste facto. O Presidente da 
Conferência dos Presidentes das 
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Comissões, após consulta da Conferência, 
designará as comissões permanentes 
adicionais que podem participar na 
audição pública.
O n.º 9 do artigo 23.º não se aplica a estas 
audições.
3. A comissão competente entra em 
contacto com a Comissão e, se for caso 
disso, com outras instituições e 
organismos da União Europeia e 
verificará se foi cumprida a condição 
prevista no artigo 10.º, n.º 1, alínea b), do 
Regulamento (UE) n.º 211/2011.
4. No prazo de três meses a contar da data 
da apresentação da iniciativa à Comissão, 
e em conformidade com o disposto no 
artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
211/2011, a comissão competente 
organiza uma audição pública no 
Parlamento Europeu, se adequado, com a 
participação de outras instituições e 
organismos da União que demonstrem 
interesse em participar. A comissão 
competente vela por que a Comissão 
esteja representada a um nível adequado.
5. A comissão competente convida os 
organizadores da iniciativa de cidadania, 
ou uma delegação representativa dos 
mesmos, para apresentar a iniciativa 
numa audição pública.

Or. en

Justificação

As disposições relativas à audição deverão ser integradas no Título II, pois dizem respeito ao 
domínio "Legislação, Orçamento e Outros Procedimentos", mais especialmente a estes 
últimos.

Observação: esta alteração implica a revisão seguinte do Anexo VII, ponto XX:

Comissão das Petições e dos Direitos dos Cidadãos.

Esta comissão tem competência em matéria de:

1 petições;
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2 organização de audições públicas relacionadas com a Iniciativa de Cidadania;

3 relações com o Provedor de Justiça Europeu.

Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 203-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 203.º-A
Iniciativa de cidadania

Se o Parlamento for informado de que a 
Comissão foi convidada a apresentar uma 
proposta de ato jurídico ao abrigo do 
artigo 11.º, n.º 4, do Tratado da União 
Europeia, e em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 211/2011, a 
Comissão das Petições e dos Direitos dos 
Cidadãos verificará se isso é suscetível de 
influenciar os seus trabalhos e, se for 
caso disso, informará os peticionários que 
apresentaram petições sobre questões 
conexas.

Or. en

Justificação

Dado o domínio de competência da Comissão das Petições e dos Direitos dos Cidadãos, essa 
comissão deverá ter o direito de velar por que os cidadãos e os residentes da União Europeia, 
em especial os peticionários, sejam adequadamente informados sobre a iniciativa de 
cidadania.


