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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O n.º 4 do artigo 11.º do Tratado da União Europeia introduz uma importante inovação no 
funcionamento democrático da União, ao prever um novo instrumento concreto de 
participação cívica e debate pan-europeu:

“Um milhão, pelo menos, de cidadãos da União, nacionais de um número significativo de 
Estados-Membros, pode tomar a iniciativa de convidar a Comissão Europeia a, no âmbito das 
suas atribuições, apresentar uma proposta adequada em matérias sobre as quais esses cidadãos 
considerem necessário um acto jurídico da União para aplicar os Tratados.”

A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à iniciativa de 
cidadãos estabelece os procedimentos e condições de funcionamento, na prática, da iniciativa 
de cidadãos.

A comunicação, a cidadania activa, a juventude e o papel da sociedade civil enquanto actor 
participativo inclusivo no espaço público europeu inserem-se no âmbito das principais 
competências da Comissão da Cultura e da Educação.

A relatora acolhe favoravelmente a proposta da Comissão, porquanto o envolvimento da 
sociedade civil na estruturação das políticas e nos trabalhos preparatórios das decisões reforça 
a legitimidade democrática das instituições públicas e do seu trabalho e actividades. Não 
obstante, importa conceber os procedimentos e condições de uma forma tão pragmática 
quanto possível. Além disso, convém evitar procedimentos administrativos complicados, 
tanto a nível institucional, como nacional. A relatora nutre as preocupações que seguidamente 
se expõem e faz algumas sugestões visando a alteração da proposta.

Uma vez que a iniciativa de cidadãos é um instrumento a utilizar pelos próprios cidadãos e 
que tem por objectivo reforçar a democracia directa, a cidadania activa e a influência dos 
cidadãos europeus nas políticas da União Europeia, deve ser submetida à Comissão por um 
comité organizador, constituído por um mínimo de nove cidadãos europeus procedentes de 
um mínimo de nove Estados-Membros. Este procedimento garantirá que qualquer iniciativa 
tenha, desde o início, carácter europeu.

Excluir as pessoas colectivas do comité organizador protegerá a iniciativa de cidadãos de 
eventuais condutas abusivas por parte de organizações empresariais existentes, partidos 
políticos e outras organizações que sejam muito mais fortes do que um grupo de cidadãos e 
tenham mais possibilidades de agir a nível europeu. A iniciativa de cidadãos não deve 
transformar-se em campanha eleitoral, nem ser utilizada como instrumento ao serviço desse 
tipo de campanha. Os políticos dispõem de outros instrumentos para influenciar as decisões 
legislativas.     

No entender da relatora, seria importante que um organizador soubesse suficientemente cedo 
que tipo de acto jurídico ou medida seria apropriada para alcançar os objectivos da iniciativa 
de cidadãos, caso a mesma fosse bem sucedida. Assim sendo, a Comissão deveria 
proporcionar ao organizador uma primeira indicação realista sobre as medidas adequadas já 
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no contexto da verificação de admissibilidade. Um tal procedimento precaveria desilusões, 
caso a Comissão acabasse por não propor um acto jurídico vinculativo.

Para além disso, não há necessidade de aguardar que o comité organizador tenha recolhido um 
determinado número de assinaturas e submetido à Comissão um pedido de decisão sobre a 
admissibilidade para proceder à verificação de admissibilidade. A fim de prevenir qualquer 
ónus administrativo desnecessário, a Comissão deve verificar a admissibilidade da iniciativa 
proposta imediatamente a seguir ao registo e sem qualquer demora.

A relatora pretende simplificar o formulário da declaração de apoio. Em primeiro lugar, o 
regulamento apenas deve estabelecer os requisitos necessários. No tocante aos dados pessoais, 
os requisitos necessários deveriam ser o nome, o endereço, a nacionalidade, a data de 
nascimento e a assinatura. Em segundo lugar, o comité organizador deve ser capaz de 
preparar o seu próprio formulário de declaração de apoio. Deste modo, para além dos 
requisitos necessários estabelecidos no regulamento, o comité organizador poderia aditar ao 
formulário algumas questões ou informações adicionais ou, por exemplo, o logótipo da 
iniciativa.

A bem da transparência, as fontes de financiamento de cada iniciativa de cidadãos devem ser 
indicadas no formulário de declaração de apoio. A fonte de financiamento da iniciativa deve 
ser clara para todos os signatários.  

A relatora pretende igualmente salientar a importância das actividades de comunicação e 
campanhas de informação, para efeitos de sensibilização para a iniciativa europeia de 
cidadãos. Neste contexto, os programas existentes de promoção da mobilidade 
(designadamente, os programas “Aprendizagem ao longo da vida” e “Juventude em acção) e 
da cidadania activa (“Europa para os cidadãos”) podem desempenhar um papel importante.
No respeitante à recolha de assinaturas, a relatora recomenda fortemente o desenvolvimento e 
utilização de adequadas ferramentas em linha, que sejam facilmente acessíveis na União 
Europeia.

A relatora gostaria de conferir às representações da Comissão e aos gabinetes de informação 
do Parlamento nos Estados-Membros, bem como às redes de informação da Comissão, como 
“Europa em Directo” e o “Serviço de orientação aos cidadãos”, um papel permanente na 
prestação aos cidadãos de todas as informações necessárias relativamente à iniciativa de 
cidadãos.

No entender da relatora, deve ser de 16 em vez de 18 a idade mínima dos signatários. A 
cidadania activa, a inclusão social e a solidariedade dos jovens são cruciais para a Europa 
futura. Legalmente, os jovens atingem a maioridade aos 18 anos. Embora a iniciativa de 
cidadãos não tenha efeitos directos, pode gerar um debate transeuropeu e acabar por 
dinamizar o ímpeto das decisões legislativas. Ademais, estabelecer uma relação entre a idade 
mínima e os requisitos nacionais em matéria de capacidade eleitoral activa poderá criar 
desigualdade, em virtude das diferenças a nível dos requisitos nacionais.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

  (3-A) É necessário organizar campanhas 
de publicidade eficazes para sensibilizar 
para a iniciativa europeia de cidadãos, 
promover o diálogo civil e criar um 
autêntico espaço público europeu; neste 
contexto, as actividades de comunicação e 
as campanhas de informação 
desempenham um importante papel. 
Assim sendo, a Comissão deve considerar 
a utilização dos programas existentes de 
promoção da mobilidade e da cidadania 
activa e novas formas de comunicação, 
como as redes sociais, que promovem o 
debate público.

Justificação

Uma comunicação eficaz sobre a iniciativa de cidadãos afigura-se crucial. Os programas 
existentes de promoção da mobilidade (designadamente, os programas “Aprendizagem ao 
longo da vida” e “Juventude em acção) e da cidadania activa (“Europa para os cidadãos”), 
bem como o Ano Europeu do Voluntariado 2011 podem ser úteis neste contexto. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-B) As representações da Comissão 
Europeia e os gabinetes de informação do 
Parlamento Europeu nos 
Estados-Membros, conjuntamente com as 
redes de informação da Comissão, devem 
desempenhar um papel permanente na 
prestação aos cidadãos de todas as 
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informações necessárias relativas à 
iniciativa de cidadãos.

Alteração 3

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 um quarto dos 
Estados-Membros.

Justificação

A iniciativa de cidadãos deve ser acessível aos cidadãos, não devendo o limiar de apoio ser 
demasiado elevado. O requisito de um quarto dos Estados-Membros (isto é, 7 dos actuais 27 
Estados-Membros da UE) é uma expressão amplamente suficiente de um interesse comum da 
UE. Por outro lado, está em consonância com outras disposições dos Tratados, 
nomeadamente do artigo 76.º do TFUE.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) Afigura-se adequado estabelecer uma 
idade mínima para apoiar uma iniciativa de 
cidadania a fim de promover a 
participação dos cidadãos mais jovens na 
vida democrática da União, esta idade 
deve ser estabelecida em 16 anos. 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 
cidadãos. Esta deve ser fixada em 16 anos.

Alteração 5
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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 
em conformidade com os princípios gerais 
da boa administração.

(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. Neste sítio Web deverão ser 
minuciosamente explanadas os requisitos 
formais e legais necessários ao êxito de 
uma iniciativa. Tal constituiria 
indubitavelmente uma ferramenta 
educativa que permitiria aos cidadãos 
fazerem ouvir a sua voz democrática.  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 em 
conformidade com os princípios gerais da 
boa administração.

Alteração 6

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. Não obstante, a fim 
de simplificar o procedimento e de o 
tornar mais acessível, a recolha em linha 
deve ser encorajada. 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. A confiança 
dos cidadãos na “iniciativa de cidadãos” 
será um dos factores que mais 
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contribuirão para o seu êxito. Para este 
efeito, é necessário que a Comissão 
estabeleça as especificações técnicas 
pormenorizadas dos sistemas de recolha 
em linha, a fim de facilitar o processo. A 
Comissão deve disponibilizar 
gratuitamente ferramentas seguras que 
viabilizem a recolha em linha de 
assinaturas de uma forma que não 
comprometa o respeito da vida privada.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) É conveniente que a Comissão adopte 
uma decisão relativa à admissibilidade das 
iniciativas propostas numa fase 
suficientemente precoce. Para isso, o 
organizador deve solicitar a adopção 
dessa decisão depois de ter recolhido 
300 000 declarações de apoio à iniciativa 
proposta de signatários oriundos de pelo 
menos três Estados-Membros.

(13) É conveniente que a Comissão adopte 
uma decisão relativa à admissibilidade das 
iniciativas propostas antes de recolhidas as 
assinaturas. A Comissão deve examinar a 
admissibilidade de uma iniciativa, sem 
demora, após o respectivo registo.

Alteração 8

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 

(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. A recolha de 
assinaturas em linha torna necessária, 
para além da verificação técnica, a 
verificação adicional da validade das 
assinaturas. Tendo em conta a necessidade 
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controlos adequados, e emitir um 
documento que ateste o número de 
declarações de apoio válidas recebidas.

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.

Alteração 9

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 dois anos após a 
sua entrada em vigor.

Justificação

A análise do êxito da iniciativa deve ter lugar num prazo suficiente para permitir a plena 
conclusão do respectivo processo de aplicação e, ao mesmo, tempo, suficientemente breve 
para assegurar que não decorreu demasiado tempo após a necessidade de avaliação da sua 
eficácia no que respeita à consecução dos objectivos da iniciativa.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. “Comité organizador”, um grupo de um 
mínimo de sete cidadãos da União, cada 
um proveniente de um Estado-Membro 
diferente, responsável pela preparação e 
apresentação de uma iniciativa de 
cidadania à Comissão.
(Esta alteração aplica-se a todo o texto.  A 
sua aprovação impõe adaptações técnicas 
em todo o texto.)

Alteração 11
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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. Os membros do comité organizador
devem ser cidadãos da União e ter a idade 
necessária para votar nas eleições 
europeias, e não estar nesse momento a 
exercer as funções de Deputado ao 
Parlamento Europeu.

Justificação

Excluir as pessoas colectivas do comité organizador protegerá a iniciativa de cidadãos de 
eventuais condutas abusivas por parte de organizações empresariais existentes, partidos 
políticos e outras organizações que sejam muito mais fortes do que um grupo de cidadãos e 
tenham mais possibilidades de agir a nível da UE. A iniciativa de cidadãos não deve 
transformar-se em campanha eleitoral, nem ser utilizada como instrumento ao serviço desse 
tipo de campanha. Os políticos e, em especial, os DPE dispõem de outros instrumentos para 
influenciar as decisões legislativas. Saliente-se que os Deputados ao Parlamento Europeu 
terão a oportunidade de examinar cada iniciativa após a comunicação da Comissão 
Europeia.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se o organizador for uma pessoa colectiva 
ou uma organização, deve estar 
estabelecido num Estado-Membro. As 
organizações sem personalidade jurídica 
nos termos da lei nacional aplicável 
devem ter representantes com capacidade 
jurídica para assumir obrigações jurídicas 
em seu nome e as responsabilidades delas 
decorrentes.

Suprimido
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Alteração 13

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, pelo 
menos, 16 anos de idade.

Justificação

Estabelecer uma relação entre a idade mínima e os requisitos nacionais em matéria de 
capacidade eleitoral activa poderá criar desigualdade, como é o caso da Áustria, em que a 
idade mínima para votar é 16 anos, ao passo que noutros Estados-Membros é 18 anos. É 
aconselhável reduzir e, desse modo, harmonizar a idade mínima dos signatários para votar, a 
fim de tratar todos os cidadãos de igual modo e de implicar os jovens na elaboração da 
política da EU e no diálogo civil.

Alteração 14

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 receber uma decisão da 
Comissão sobre a admissibilidade e 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.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4 
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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 da 
União. As decisões de rejeição da 
Comissão devem ser devidamente 
explicitadas e publicitadas.

Justificação

Esta transparência terá indubitavelmente efeitos pedagógicos para evitar a multiplicação de 
iniciativas inadmissíveis.

Alteração 16

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 acessível ao público 
através do registo. Uma vez completado o
registo, a Comissão examinará a 
admissibilidade da iniciativa de cidadãos 
proposta, em conformidade com o artigo 
8.º.

Justificação

Não há necessidade de aguardar que o comité organizador tenha recolhido um determinado 
número de assinaturas e submetido à Comissão um pedido de decisão sobre a 
admissibilidade para proceder à verificação de admissibilidade. A fim de prevenir qualquer 
ónus administrativo desnecessário, a Comissão deve verificar a admissibilidade da iniciativa 
proposta imediatamente a seguir ao registo e sem qualquer demora.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A. Será atribuído um número de 
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referência a todas as iniciativas 
registadas.
A base de dados da Comissão de 
armazenamento das iniciativas registadas 
deve conter um indicador semanal que 
permita identificar a fase em que cada 
iniciativa se encontra.

Justificação

Tal manterá os cidadãos informados da fase de adiantamento das diversas iniciativas de 
cidadãos.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O organizador é responsável pela 
recolha das declarações de apoio junto dos 
signatários necessárias para uma proposta 
de iniciativa de cidadania registada nos 
termos do artigo 4.º

1. O organizador é responsável pela 
recolha das declarações de apoio junto dos 
signatários necessárias para uma proposta 
de iniciativa de cidadania registada nos 
termos do artigo 4.º e relativamente à qual 
tenha sido tomada uma decisão positiva 
sobre a admissibilidade.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Só podem ser utilizadas para este efeito as 
declarações de apoio que seguirem o 
modelo constante do Anexo III. O 
organizador deve preencher os formulários, 
tal como indicados no Anexo III, antes de 
dar início à recolha das declarações de 
apoio dos signatários. As informações 
constantes dos formulários devem 
corresponder às informações incluídas no 

Só podem ser utilizadas para este efeito as 
declarações de apoio que contenham as 
informações requeridas no exemplo 
apresentado no Anexo III. O organizador 
deve preencher os formulários, tal como 
indicados no Anexo III, antes de dar início 
à recolha das declarações de apoio dos 
signatários. As informações constantes dos 
formulários devem corresponder às 
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registo. informações incluídas no registo.

Justificação

A intenção não é limitar os organizadores com um certo formulário, mas, antes, conferir-lhes 
a possibilidade de utilizarem os seus próprios formulários, fornecendo, porém, as 
informações requeridas no modelo apresentado pela Comissão. 

Alteração 20

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. As declarações de apoio apenas devem 
ser recolhidas após a data da decisão 
positiva sobre a admissibilidade 
relativamente à proposta de iniciativa e 
num período que não deve exceder 12 
meses.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

d) O sistema pode gerar declarações de 
apoio individuais num formulário que siga 
o modelo constante do Anexo III, para 
efeitos de controlo por parte dos 
Estados-Membros, nos termos do artigo 
9.º, n.º 2.

d) O sistema pode gerar declarações de 
apoio individuais num formulário que 
contenha as informações requeridas no 
exemplo apresentado no Anexo III, para 
efeitos de controlo por parte dos 
Estados-Membros, nos termos do artigo 
9.º, n.º 2.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de manter o carácter convivial 
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da “iniciativa de cidadãos” e não gerar 
preocupações indevidas quanto à 
protecção de dados, não será requerida 
aos signatários a indicação de um número 
de bilhete de identidade.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adopta, no prazo de 12 
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento, as especificações técnicas 
para a aplicação do n.º 4, de acordo com o 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o artigo 19.º, n.º 2.

5. A Comissão adopta, no prazo de 6 meses
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, as especificações técnicas 
para a aplicação do n.º 4, de acordo com o 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o artigo 19.º, n.º 2. A Comissão deve 
disponibilizar ferramentas seguras que 
viabilizem a recolha em linha de 
assinaturas, de uma forma que não 
comprometa o respeito da vida privada.

Alteração 24

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.

Alteração 25

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 

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

Alteração 26

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, como indicada 
na sua declaração de apoio.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Após ter recolhido, em conformidade 
com o artigo 5.º, 300 000 declarações de 
apoio de signatários provenientes de pelo 
menos três Estados-Membros, o 
organizador apresenta à Comissão um 
pedido de decisão de admissibilidade da 
proposta de iniciativa de cidadania. Para 
o efeito, o organizador deve utilizar o 
formulário constante do Anexo V.

1. Após o registo da iniciativa de 
cidadãos, a Comissão examina sem 
demora a sua admissibilidade.

Justificação

Não há necessidade de aguardar que o comité organizador tenha recolhido um determinado 
número de assinaturas e submetido à Comissão um pedido de decisão sobre a 
admissibilidade para proceder à verificação de admissibilidade. A fim de prevenir qualquer 
ónus administrativo desnecessário, a Comissão deve verificar a admissibilidade da iniciativa 
proposta imediatamente a seguir ao registo e sem qualquer demora. 
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A decisão referida no n.º 2 é notificada 
ao organizador da proposta de iniciativa de 
cidadania e divulgada ao público.

3. A decisão referida no n.º 2 é notificada 
ao organizador da proposta de iniciativa de 
cidadania e divulgada ao público. Indicará 
o acto jurídico ou medida que a Comissão 
considera apropriada para alcançar os 
objectivos da iniciativa de cidadãos, no 
caso de a iniciativa ser bem sucedida.

Justificação

Importante se afigura que o comité organizador saiba com a devida antecedência que tipo de 
acto jurídico ou medida seria apropriada para alcançar os objectivos da iniciativa de 
cidadãos, caso a mesma fosse bem sucedida. Assim sendo, a Comissão deveria, já no contexto 
da verificação de admissibilidade, proporcionar ao organizador uma primeira indicação 
realista sobre as medidas adequadas. 

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Após ter recolhido as declarações de 
apoio necessárias de signatários em 
conformidade com os artigos 5.º e 7.º e 
desde que a Comissão tenha decidido que 
uma proposta de iniciativa de cidadania é 
admissível nos termos do artigo 8.º, o 
organizador apresenta as declarações de 
apoio, em papel ou em formato electrónico, 
às autoridades competentes indicadas no 
artigo 14.º para efeitos de verificação e 
atestação. Para o efeito, deve utilizar o 
formulário constante do Anexo VI.

1. Após ter recolhido as declarações de 
apoio necessárias de signatários em 
conformidade com os artigos 5.º e 7.º, o 
organizador apresenta as declarações de 
apoio, em papel ou em formato electrónico, 
às autoridades competentes indicadas no 
artigo 14.º para efeitos de verificação e 
atestação. Para o efeito, deve utilizar o 
formulário constante do Anexo VI.

Alteração 30
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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 comité 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 publicação da comunicação da 
Comissão Europeia, nos termos do n.º 2 
do artigo 11.º.

Justificação

A destruição de todas as declarações de apoio deve ter lugar após a publicação da 
comunicação da Comissão Europeia. O comité organizador deve ter a oportunidade de 
informar todos os signatários sobre a comunicação da Comissão Europeia relativa a uma 
determinada iniciativa de cidadãos. È extremamente importante, para todo o processo, que 
os cidadãos sejam informados do seguimento da proposta por si apoiada.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos de aplicação do artigo 6.º, 
n.º 5, a Comissão é assistida por um 
comité.

1. Para efeitos de aplicação do artigo 6.º, 
n.º 5, a Comissão é assistida por um comité 
independente detentor de conhecimentos 
técnicos adequados.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
deve apresentar ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho um relatório sobre a sua 

No prazo de dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
deve apresentar ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho um relatório sobre a sua 
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aplicação. aplicação.

Justificação

A revisão deve ter lugar mais cedo. Dois anos parecem suficientes para avaliar as primeiras 
iniciativas.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Nome completo, endereço postal e 
endereço electrónico do organizador ou, 
no caso de uma pessoa colectiva ou 
organização, do respectivo representante 
legal;

5. Nome completo, endereço postal e 
endereço electrónico de cada membro do 
comité organizador;

Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo III – caixa 2 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  4-A. Fontes de financiamento*:

Justificação

A bem da transparência, as fontes de financiamento de cada iniciativa de cidadãos devem ser 
indicadas no formulário de declaração de apoio. A fonte de financiamento da iniciativa deve 
ser clara para todos os signatários.  

Alteração 35

Proposta de regulamento
Anexo III – caixa 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Data e local de nascimento*: 4. Data de nascimento *:

Data de nascimento: Local e país:
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Justificação

Não são necessárias informações sobre o local de nascimento. A relatora propõe a sua 
supressão, a fim de simplificar o formulário.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Anexo III – caixa 3 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Número de identificação pessoal*: Suprimido
Tipo de número de identificação / 
documento de identificação*:
Bilhete de identidade nacional: 
Passaporte: Cartão da Segurança Social:
Estado-Membro que emitiu o número de 
identificação / documento de 
identificação*:

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo V

Texto da Comissão Alteração

O Anexo é suprimido.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Nome completo, endereço postal e 
endereço electrónico do organizador ou, 
no caso de uma pessoa colectiva ou 
organização, do respectivo representante 
legal:

6. Nome completo, endereço postal e 
endereço electrónico de cada membro do 
comité organizador;
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