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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 Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE) introduz um novo conceito de democracia 
transnacional e traz à UE o conceito de democracia participativa. Através da ICE, os cidadãos 
da UE podem dirigir-se directamente à Comissão Europeia para que dê início a um acto 
jurídico. De certa maneira, o Tratado de Lisboa criou um quarto organismo institucional da 
UE: Um milhão de cidadãos.

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.

As relatoras acolhem 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.

Contudo, as relatoras estão convictas que a iniciativa de cidadania deverá ser concebida de 
forma tão pragmática quanto possível, sendo de evitar procedimentos administrativos 
complicados. Gostariam também de ver declarada a admissibilidade de tantas iniciativas 
lançadas quanto possível. A fim de o conseguir, as regras processuais devem ser tão 
facilitadas quanto possível. As relatoras têm as seguintes preocupações e sugestões principais 
a fazer quanto à alteração da proposta:

De acordo com as relatoras, a idade mínima para apoiar uma iniciativa deve ser de 16 anos 
em todos os Estados-Membros. O artigo 9.º do TUE prevê que todos os cidadãos da União 
devem receber igual atenção. A cidadania activa, a inclusão social e a solidariedade dos 
jovens são cruciais para o futuro da Europa, e a diminuição do limite de idade ajudaria a 
aumentar a consciencialização no que respeita às questões europeias entre os jovens. Além 
disso, a ICE não é um instrumento para tomar decisões mas apenas uma iniciativa para 
estabelecer uma agenda, e o apoio a uma iniciativa é completamente diferente do acto de 
votar. Além disso, ligar a idade mínima à idade nacional para votar criaria desigualdades 
devido às diferenças nas legislações nacionais, sendo esta a razão pela qual as relatoras 
preferem a idade de 16 anos aplicável em todos os Estados-Membros. 

Quanto ao âmbito da recolha de assinaturas, as relatoras consideram que deveria bastar 
recolher assinaturas num quarto dos Estados-Membros em vez de um terço, dado que em cada 
Estado-Membro em que as assinaturas sejam recolhidas, serão necessários muito tempo e 
muitos recursos para a administração e a tradução. Uma vez que as relatoras pretendem 
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eliminar o risco de iniciativas falharem devido aos limites temporais ou à ausência de apoio 
financeiro, sugerem que um quarto dos Estados-Membros deverão ser suficientes, dado que 
esse número abrange ainda uma grande parte da UE. 

Considerando que a Comissão solicitou na sua proposta um período de dois meses para 
investigar se uma iniciativa será admissível, o prazo limite de um ano para a recolha de 
assinaturas afigura-se demasiado curto. As relatoras sugerem que o prazo limite para a 
recolha de assinaturas seja alargado a quatro anos, a fim de assegurar que também 
iniciativas sem apoio financeiro tenham uma chance de atingir um milhão de assinaturas.

Quanto à questão da admissibilidade, as relatoras consideram que não há necessidade de 
recolher 300.000 assinaturas antes de a admissibilidade ser verificada pela Comissão. As 
relatoras estão firmemente convictas que 5.000 assinaturas devem ser suficientes e os 
signatários não devem ter que provir de mais do que um Estado-Membro. Leva tempo e exige 
recursos dar início à recolha de assinaturas em diversos Estados-Membros e, antes de se saber 
se uma iniciativa foi considerada admissível, não será necessário dar início ao processo em 
mais do que um Estado-Membro. Não obstante, a fim de actuar como filtro para iniciativas
pouco sérias, as relatoras aceitam que as 5.000 assinaturas exigidas deverão ser obtidas no 
prazo de 6 meses. Ao estabelecer este prazo, seria possível eliminar iniciativas que sejam 
registadas mas nunca atinjam o número especificado de assinaturas.

As relatoras sugerem também que a Comissão investigue a admissibilidade de uma iniciativa 
no prazo de um mês em vez de dois, de maneira que a dinâmica da recolha de assinaturas não 
seja travada. 

As relatoras crêem também que as propostas que sejam manifesta ou disfarçadamente 
contra os valores da União Europeia deverão ser consideradas não admissíveis.

No que respeita à recolha em linha de assinaturas, as relatoras sugerem que a Comissão 
lance um sítio central na rede com a designação de "citizensinitiative.eu", em que todas as 
iniciativas sejam registadas e todas as iniciativas possam ser encontradas e assinadas pelos 
cidadãos. Esta solução seria altamente desejável por diversas razões. 

Em primeiro lugar devido a problemas de protecção de dados, ou seja, se a Comissão criar e 
puser em funcionamento um sítio Web central, será garantido que as regras e regulamentações 
relativas aos dados pessoais e à sua protecção serão respeitadas. As relatoras estão firmemente 
convictas que não se pode esperar que quem dê início a uma iniciativa de cidadania crie e 
ponha em funcionamento um sistema em linha de recolha de assinaturas que cumpra todos os 
regulamentos relevantes quanto à privacidade dos dados. 

Além disso, ao fazer com que cada pessoa que desse início a uma iniciativa lançasse o seu 
próprio sítio Web, a recolha de assinaturas não seria uniforme do ponto de vista da protecção 
dos dados.

Em segundo lugar, a proposta da Comissão seria também problemática na medida em que 
imporia um fardo adicional não só a quem organizasse a iniciativa, mas também aos 
Estados-Membros, uma vez que deveriam verificar a conformidade dos sistemas de recolha 
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em linha com a regulamentação definida pela Comissão, e deveriam também emitir um 
certificado confirmando a conformidade relativamente a cada sítio Web.

Em terceiro lugar, ter todas as iniciativas da cidadania num único sítio Web tornaria a 
acessibilidade das iniciativas muito mais fácil, dado que os cidadãos interessados poderiam 
encontrar, assinar e seguir a progressão de todas as iniciativas rapidamente e sem quaisquer 
dificuldades.

Assim, as relatoras pensam que a Comissão deveria criar um sítio Web central, tarefa em que 
deveria implicar as autoridades competentes dos Estados-Membros, a fim de decidir que 
dados necessitam identificar e verificar posteriormente a identidade dos signatários. Este sítio 
deverá ser construído de tal forma que, ao assinar uma iniciativa em linha, o signatário 
comece por ver ser-lhe perguntada a sua nacionalidade, e então só deverão ser preenchidos os 
campos que sejam exigidos pelas autoridades competentes. A razão subjacente a esta solução 
é que os diferentes Estados-Membros têm diferentes tipos de números de identificação e 
necessitam de dados diferentes para verificar a identidade dos signatários. 

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 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 

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 referidas normas processuais e 
condições devem ser claras, simples, de 
fácil aplicação e proporcionais à natureza 
da iniciativa de cidadania, de forma a 
incentivar a participação dos cidadãos e 
tornar a União Europeia mais acessível.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) É importante organizar campanhas 
de informação sobre as iniciativas de 
cidadania, a fim de sensibilizar os 
cidadãos, e prestar informações exactas 
sobre este novo instrumento. A Comissão 
e o Parlamento Europeu, através das 
respectivas representações e gabinetes nos 
Estados-Membros, devem fornecer aos 
cidadãos, a pedido, informações e 
conselhos informais sobre as iniciativas 
de cidadania, nomeadamente no tocante 
aos critérios de admissibilidade, aos 
valores e às competências da União e dos 
Tratados europeus. Um manual do 
utilizador sobre as iniciativas de 
cidadania deve ser preparado em todas as 
línguas oficiais da União e ser 
disponibilizado em linha.

Justificação

As campanhas de informação são fundamentais para evitar falsas expectativas e mal 
entendidos sobre a natureza e o âmbito de aplicação de uma iniciativa de cidadania 
europeia. A presente alteração visa reforçar a sensibilidade dos cidadãos e prestar 
informações exactas sobre este novo instrumento.

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 quinto dos 
Estados-Membros.
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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. 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. Essa idade deve ser fixada em 
16 anos.

Justificação

O artigo 9.º do TUE prevê que todos os cidadãos da União devem receber igual atenção. A 
cidadania activa, a inclusão social e a solidariedade dos jovens são cruciais para o futuro da 
Europa. Além disso, apoiar uma iniciativa é completamente diferente do acto de votar, por 
conseguinte seria adequado implicar também os jovens. Além disso, ligar a idade mínima à 
idade nacional para votar criaria desigualdade devido às diferenças das regulamentações 
nacionais.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Para que uma iniciativa de 
cidadania seja bem sucedida, é necessário 
que haja uma estrutura organizacional 
mínima. Esta tomará a forma de um 
comité de cidadãos composto por pessoas 
singulares (organizadores) provenientes 
de diferentes Estados-Membros, tendo em 
vista incentivar o surgimento de questões 
de dimensão europeia e fomentar uma 
reflexão sobre essas questões. Para uma 
maior transparência e uma comunicação 
fluida e eficaz, o comité de cidadãos deve 
designar representantes que assumirão 
um papel de ligação entre o comité e as 
instituições da União ao longo de todo o 
processo.
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Justificação

A iniciativa de cidadania visa dar aos cidadãos a oportunidade de participarem na vida 
democrática da União. Deve ser aberta apenas a pessoas singulares que criem um comité de 
cidadãos.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(7-B) É importante incluir os jovens e 
incentivá-los a participarem em 
iniciativas de cidadania. 

Justificação

Segundo a proposta, compete aos Estados-Membros efectuar a verificação das assinaturas. A 
fim de incluir os jovens, devemos ambicionar o desenvolvimento de um sistema de verificação 
de assinaturas a nível da UE para garantir uma idade mínima comum.

Alteração 7

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, e para evitar uma situação em 
que assinaturas sejam recolhidas para um 
efeito  não abrangido pelo âmbito do 
presente regulamento, 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 que não 
iniciativas de cidadania nos termos do 
presente regulamento devem ser 
registadas e a Comissão deve recusar o 
registo de propostas manifestamente 
contrárias aos valores da União, como
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definido no artigo 2º do Tratado da União 
Europeia. O registo é um procedimento 
administrativo destinado a seleccionar as 
iniciativas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento; por 
conseguinte, qualquer recusa de registo 
deve basear-se apenas em fundamentos de 
ordem jurídica e não, sob qualquer 
pretexto, em razões de conveniência 
política. A Comissão deve gerir este 
registo em conformidade com os princípios 
gerais da boa administração, e deve 
portanto ser obrigada a informar os 
organizadores da iniciativa dos 
fundamentos da recusa de registo e dos 
recursos jurídicos ao seu dispor em tal 
caso. A Comissão deve igualmente indicar 
claramente que o registo e a recolha do 
número requerido de declarações de apoio 
não implica necessariamente que a 
Comissão irá adoptar uma proposta de 
acto jurídico e que o registo de uma 
iniciativa não constitui uma decisão 
formal sobre questões de competência.

Justificação

A presente alteração diz respeito à supressão da verificação da admissibilidade: a Comissão 
apenas verifica se uma iniciativa é uma iniciativa de cidadania na acepção do presente 
regulamento. Em seguida, a iniciativa deve ser registada e os organizadores não podem ser 
impedidos de recolher assinaturas. Contudo, a fim de poder evitar que a iniciativa seja 
utilizada para fazer com que a Comissão se pronuncie sobre questões de competência, 
importa explicar aos organizadores que o registo significa apenas que a iniciativa é, na 
opinião da Comissão, uma iniciativa de cidadania europeia e não uma decisão formal sobre 
questões de competência.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) O organizador de uma proposta de
iniciativa de cidadania deve ser 

(9) Quando uma proposta tiver sido 
registada como iniciativa de cidadania, as
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responsável pela recolha das necessárias
declarações de apoio dos cidadãos.

declarações de apoio dos cidadãos podem 
ser apresentadas pelos organizadores.

Justificação

A alteração ao considerando 9 reforça a posição de que o registo apenas se destina à decisão 
sobre se está a ser apresentada uma iniciativa de cidadania europeia. Em caso afirmativo, os 
organizadores não têm de cumprir quaisquer outros requisitos (admissibilidade, entre outros) 
e estão livres para exercer o seu direito por força do Tratado, nomeadamente para recolher 
assinaturas a favor de uma iniciativa.

Alteração 9

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 tecnologias 
modernas ao serviço da democracia 
participativa, 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 a pessoa está 
habilitada a assinar e que assina apenas 
uma vez e que os dados são conservados 
de forma segura. As especificações 
técnicas pormenorizadas devem ser 
definidas por peritos e regularmente 
adaptadas aos desenvolvimentos técnicos; 
a competência para aprovar especificações 
técnicas pormenorizadas para sistemas de 
recolha em linha deve, por conseguinte, 
ser delegada na Comissão.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(10-A) As declarações de apoio devem ser 
recolhidas de forma convivial para os 
cidadãos e que incorpore as salvaguardas 
necessárias à protecção de dados. Ao 
mesmo tempo, não deverá impor aos 
organizadores um fardo excessivo.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É conveniente que os 
Estados-Membros verifiquem a 
conformidade dos sistemas de recolha em 
linha com os requisitos do presente 
regulamento.

Suprimido

Justificação

Uma vez que a Comissão deve criar e gerir um sítio central, a verificação da conformidade 
pelos Estados-Membros já não é necessária.

Alteração 12

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.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) É fundamental manter a 
transparência ao longo de todo o 
processo. Assim, 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.

Alteração 14

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.

Suprimido
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) No prazo de dois meses após a 
recepção de um pedido do organizador, a 
Comissão deve adoptar uma decisão 
quanto à admissibilidade da iniciativa. 
Uma proposta de iniciativa de cidadania 
deve ser considerada admissível se for 
abrangida pelas competências da Comissão 
e disser respeito a uma questão sobre a 
qual pode ser adoptado um acto jurídico da 
União para aplicação dos Tratados.

(14) No prazo de um mês após a recepção 
de um pedido do organizador, a Comissão 
deve adoptar uma decisão quanto à 
admissibilidade da iniciativa. Uma 
proposta de iniciativa de cidadania deve ser 
considerada admissível se for abrangida 
pelas competências da Comissão e disser 
respeito a uma questão sobre a qual pode 
ser adoptado um acto jurídico da União 
para aplicação dos Tratados. A Comissão 
pode consultar o Parlamento Europeu 
sobre a importância e pertinência da 
iniciativa proposta, antes de dar início à 
redacção do projecto de texto legislativo 
baseado na mesma.

Justificação

A Comissão deve investigar a admissibilidade de uma iniciativa no prazo de um mês em vez 
de dois, de maneira que não seja posto travão à dinâmica da recolha de assinaturas.

Alteração 16

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) Na ausência de uma autoridade 
eleitoral competente da União, 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 dos 
respectivos cidadãos. Tendo em conta a 
necessidade de limitar a carga 
administrativa dos Estados-Membros, estes
devem proceder a essas verificações no 



PE448.978v02-00 14/37 AD\837201PT.doc

PT

controlos adequados, e emitir um 
documento que ateste o número de 
declarações de apoio válidas recebidas.

prazo de três meses, com base em 
controlos adequados, que podem basear-se 
em amostragens aleatórias, e emitir um 
documento que ateste o número de 
declarações de apoio válidas recebidas

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Reveste-se de extrema importância 
o facto de os organizadores de uma 
iniciativa de cidadania apresentarem uma 
declaração circunstanciada dos recursos 
financeiros utilizados para apoiar e 
promover a iniciativa, a fim de garantir 
uma transparência total.

Alteração 18

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.

Justificação

A fim de assegurar e manter elevados níveis de participação dos cidadãos, é fundamental 
poder contar com um procedimento célere. Por conseguinte, parte-se do princípio de que a 
Comissão Europeia está apta a formular plenamente as suas conclusões sobre a iniciativa e 
as medidas que tenciona adoptar no prazo de três meses.

Alteração 19
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Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O Parlamento Europeu pode tomar 
as medidas adequadas no âmbito das suas 
competências tendo em vista assegurar 
que a voz dos cidadãos seja ouvida.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Directiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 
de 1995, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, é plenamente 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efectuado ao abrigo do presente 
regulamento. A este respeito, é conveniente 
precisar que o organizador de uma 
iniciativa de cidadania e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros são os 
responsáveis pelo tratamento dos dados, na 
acepção da Directiva 95/46/CE, e fixar o 
período máximo de conservação autorizada 
dos dados pessoais recolhidos no âmbito de 
uma iniciativa de cidadania. Na qualidade 
de responsáveis pelo tratamento dos 
dados, os organizadores devem tomar as 
medidas adequadas para cumprir o disposto 
na Directiva 95/46/CE, em especial no que 
se refere à legitimidade do tratamento, à 
segurança das actividades de tratamento e 
do fornecimento de informações e aos 
direitos dos titulares de acederem aos seus 
dados pessoais, bem como de rectificá-los 
e apagá-los.

(18) A Directiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 
de 1995, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados, é plenamente 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efectuado ao abrigo do presente 
regulamento. A este respeito, é conveniente 
precisar que no caso de uma recolha em 
papel o organizador de uma iniciativa de 
cidadania e as autoridades competentes dos 
Estados-Membros são os responsáveis pelo 
tratamento dos dados, na acepção da 
Directiva 95/46/CE, e fixar o período 
máximo de conservação autorizada dos 
dados pessoais recolhidos no âmbito de 
uma iniciativa de cidadania. No caso de 
recolha em linha, e na sua qualidade de 
controladora dos dados, a Comissão deve 
tomar as medidas adequadas para cumprir 
o disposto na Directiva 95/46/CE, em 
especial no que se refere à legitimidade do 
tratamento, à segurança das actividades de 
tratamento e do fornecimento de 
informações e aos direitos dos titulares de 
acederem aos seus dados pessoais, bem 
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como de rectificá-los e apagá-los.

Justificação

A Comissão deve criar um sítio Web central para garantir a protecção dos dados pessoais no 
caso de recolha em linha. Todas as iniciativas devem ser registadas e deve ser possível 
assiná-las nesse sítio. De outro modo, criar-se-ia um fardo adicional para os organizadores 
da iniciativa.

Alteração 21

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 quinto de 
todos os Estados-Membros;

Alteração 22

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. «Organizadores», pessoas singulares 
que formem um comité de cidadãos
responsável pela preparação e apresentação 
de uma iniciativa de cidadania à Comissão.

Alteração 23
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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 organizadores devem ser cidadãos
da União provenientes de, no mínimo, um 
quinto dos Estados-Membros. Os 
organizadores devem ser cidadãos da 
União e ter, no mínimo, 16 anos de idade.

Alteração 24

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

Justificação

Só pessoas singulares devem ser organizadores de uma iniciativa a fim de evitar possíveis 
abusos de organizações empresariais, partidos políticos, etc., já existentes.

Alteração 25

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 

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.
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europeias.

Justificação

O artigo 9.º do TUE prevê que todos os cidadãos da União devem receber igual atenção. A 
cidadania activa, a inclusão social e a solidariedade dos jovens são cruciais para o futuro da 
Europa. Além disso, apoiar uma iniciativa é completamente diferente do acto de votar, por 
conseguinte seria adequado implicar também os jovens. Além disso, ligar a idade mínima à 
idade nacional para votar criaria desigualdade devido às diferenças das regulamentações 
nacionais.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Registo de uma proposta de iniciativa de 
cidadania

Registo e admissibilidade de uma proposta 
de iniciativa de cidadania

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Excepto nos casos previstos nos n.ºs 3 e 
4, a Comissão deve registar sem demora a
iniciativa proposta com um único número 
de registo e enviar uma confirmação ao 
organizador.

2. A Comissão deve adoptar uma decisão 
sobre a admissibilidade no prazo de dois 
meses a contar da recepção do pedido de 
registo referido no n.º 1. A iniciativa de 
cidadania proposta será considerada 
admissível e, por conseguinte, registada se 
preencher as seguintes condições:
– Não poder ser razoavelmente 
considerada como não admissível devido à 
sua natureza abusiva ou desprovida de 
conteúdo sério;
– Não for contrária aos valores da União;
– Se disser respeito a uma questão para a 
qual é possível adoptar um acto jurídico 
da União para efeitos de aplicação dos 
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Tratados; e
– Se se inscrever na esfera de 
competências da Comissão no que 
respeita à apresentação de uma proposta.

Alteração 28

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.

Suprimido

Alteração 29

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 da 
União, conforme consagrados no artigo 
2.° do Tratado da União Europeia. Os 
motivos da Comissão para rejeitar o 
registo de uma iniciativa devem ser bem 
fundamentados e serão publicados no 
sítio Web por ela criado para o efeito.

Justificação

Semelhante transparência teria indubitavelmente efeitos pedagógicos no sentido de evitar a 
multiplicação de iniciativas não admissíveis ou inconsequentes.
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Alteração 30

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. A decisão sobre a admissibilidade será 
notificada aos organizadores da iniciativa 
proposta e será publicada no registo e no 
sítio Web fornecido pela Comissão.

No caso de serem recolhidas um milhão 
de declarações de apoio em prol dessa 
iniciativa de cidadania, essa decisão deve 
igualmente incluir uma indicação sobre o 
acto jurídico ou as medidas que a 
Comissão considera ser necessário tomar.
A Comissão pode sempre alterar essa 
indicação na altura em que adoptar a sua 
decisão sobre se se deve avançar com uma 
iniciativa de cidadania.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão deve informar o 
organizador sobre as razões que 
justificaram a sua recusa de registar a 
proposta de iniciativa de cidadania.

Alteração 32

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 

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

de iniciativa de cidadania registada e 
declarada admissível nos termos do artigo 
4.º.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

O organizador apresentará também às 
autoridades competentes uma declaração 
de qualquer apoio financeiro que tenha 
recebido de qualquer grupo de interesses 
ou de representantes de grupos de 
interesses, durante toda a duração da 
recolha de declarações de apoio, de forma 
a assegurar completa transparência 
durante todo o ciclo de vida da iniciativa 
de cidadãos.

Alteração 34

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.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as declarações de apoio 1. Sempre que as declarações de apoio 
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forem recolhidas por via electrónica, os 
dados obtidos através do sistema de 
recolha em linha devem ser conservados 
no território de um Estado-Membro. O 
modelo de declaração de apoio pode ser 
adaptado para efeitos da recolha 
electrónica.

forem recolhidas por via electrónica, os 
dados obtidos através do sistema de 
recolha em linha devem ser conservados de 
forma centralizada pela Comissão ou pelo 
Parlamento Europeu. O modelo de 
declaração de apoio pode ser adaptado para 
efeitos da recolha electrónica.

Justificação

A Comissão deve criar um sítio Web central para garantir a protecção dos dados pessoais no 
caso de recolha em linha. Todas as iniciativas devem ser registadas e deve ser possível 
assiná-las nesse sítio. De outro modo, criar-se-ia um fardo adicional para os organizadores 
da iniciativa.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O controlo, a conservação e a 
destruição dos dados transmitidos pelos 
signatários graças ao sistema de recolha 
em linha devem estar em conformidade 
com as normas europeias em matéria de 
protecção dos dados e de respeito da vida 
privada.

Justificação

Os dados transmitidos pelos signatários constituem dados pessoais que devem 
imperativamente ser protegidos contra quaisquer abusos.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o sistema de recolha em linha 
respeitar o disposto no n.º 4, a autoridade 
competente dispõe do prazo de um mês 

Suprimido
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para emitir um certificado em 
conformidade com o modelo constante do 
Anexo IV. Até ao momento de adopção 
das especificações técnicas referidas no 
n.º 5, a autoridade competente deve 
aplicar as especificações técnicas 
nacionais adequadas para avaliar a 
conformidade do sistema de recolha em 
linha com o n.º 4.
Os Estados-Membros devem reconhecer 
os certificados emitidos pelas autoridades 
competentes de outros Estados-Membros.

Justificação

Uma vez que a Comissão deve criar e gerir um sítio central, a verificação da conformidade 
pelos Estados-Membros já não é necessária.

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

a) Só pessoas singulares podem apresentar 
um formulário de declaração de apoio em 
linha;

a) Só as pessoas singulares autorizadas a 
assinar podem apresentar um formulário 
de declaração de apoio em linha;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O facto de cada pessoa apresentar 
apenas uma declaração poderá ser
verificado;
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Alteração 40

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 procederá, no prazo de 12 
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento, em ligação com a 
Autoridade Europeia para a Protecção de 
Dados, a uma avaliação que lhe permita 
adoptar 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. Esta avaliação 
será transmitida, juntamente com as 
propostas, ao Parlamento Europeu.

Alteração 41

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 
quinto dos Estados-Membros.

Alteração 42

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 quinto dos Estados-Membros, os 
signatários devem corresponder pelo 
menos ao número mínimo de cidadãos 
fixado no Anexo I.
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Alteração 43

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 têm 
a sua residência permanente.

Um signatário que não seja nacional do 
Estado-Membro em que reside 
permanentemente pode escolher para ser 
considerado como sendo proveniente quer 
do Estado-Membro em que reside 
permanentemente quer do 
Estado-Membro de que é nacional.
Um signatário que resida 
permanentemente num país terceiro deve 
ser considerado como proveniente do 
Estado-Membro de que é nacional.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 8 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Decisão sobre a admissibilidade de uma 

proposta de iniciativa de cidadania
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.
2. A Comissão dispõe de um prazo de dois 
meses a contar da data de recepção do 
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pedido referido no n.º 1 para tomar uma 
decisão sobre a admissibilidade. A 
proposta de iniciativa de cidadania será 
considerada admissível se preencher as 
seguintes condições:
a) Disser respeito a uma questão sobre a 
qual é possível adoptar um acto jurídico 
da União para efeitos de aplicação dos 
Tratados; e ainda
b) Couber no âmbito das atribuições da 
Comissão fazer uma proposta.
3. A decisão referida no n.º 2 é notificada 
ao organizador da proposta de iniciativa 
de cidadania e divulgada ao público.

Justificação

O que se pretende é que o registo e a admissibilidade sejam feitos de uma só vez. Assim, o 
artigo 8.º não é necessário uma vez que o artigo 4.º incide precisamente sobre o registo e a 
admissibilidade.

Alteração 45

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 e 
desde que a Comissão tenha decidido que 
uma proposta de iniciativa de cidadania é 
admissível nos termos do artigo 4.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 46
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

O organizador deve apresentar as 
declarações de apoio ao Estado-Membro 
que tiver emitido o documento de 
identificação nelas especificado.

O organizador deve apresentar as 
declarações de apoio ao Estado-Membro 
em cujo território os signatários têm a sua 
residência permanente.

Um signatário que não seja nacional do 
Estado-Membro em que reside 
permanentemente pode escolher para ser 
considerado como sendo proveniente quer 
do Estado-Membro em que reside 
permanentemente quer do 
Estado-Membro de que é nacional.
Nos casos em que os signatários têm a sua 
residência permanente num país terceiro, 
o organizador deve apresentar 
declarações de apoio ao Estado-Membro 
de que são nacionais.

Alteração 47

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 três 
meses, as declarações de apoio que lhes 
forem apresentadas com base em controlos
por amostragem 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. A percentagem de 
assinaturas que não são válidas na 
amostragem será deduzido do número 
total de declarações de apoio. Só será 
emitido um certificado se o número 
remanescente de declarações de apoio 
ultrapassar um milhão.
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Justificação

Este artigo visa acelerar a verificação. Se, por exemplo, uma iniciativa de cidadania recolher 
um milhão e meio de assinaturas, a autoridade responsável pelo controlo pode verificar 
aleatoriamente 5.000 amostras do total de amostras. Se nos resultados destas 5.000 amostras 
500 (ou 10%) forem falsas, incompletas ou não verificáveis, este pode ser alargado para a 
recolha completa de assinaturas, assumindo-se que 10% do milhão e meio de assinaturas são 
falsas. Por outro lado, tal sistema de correcção das amostragens contraria o argumento 
avançado pela Comissão de que o número de identificação é necessário para uma verificação 
exaustiva da validade das assinaturas.

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

a)) Publicá-la sem demora no seu sítio 
Web;

a) Publicá-la sem demora no seu sítio Web
em todas as línguas oficiais da União;

Justificação

Para que todos os cidadãos da UE possam apoiar uma iniciativa de cidadania após a sua 
aprovação pela Comissão Europeia, é necessário que sejam capazes de entender o conteúdo 
da iniciativa proposta, o que poderá ser alcançado se as iniciativas forem traduzidas para 
todas as línguas oficiais da União Europeia aquando da sua publicação no sítio Web da 
Comissão Europeia. 

Alteração 49

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, bem 
como a proposta adequada sobre a 
questão quando os cidadãos indicarem ser 
necessário um acto jurídico. Caso a 
Comissão decida tomar medidas 
alternativas, ou não tomar quaisquer 
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medidas, indicará numa comunicação a 
justificação da sua decisão.

Justificação

A presente alteração visa reforçar a obrigação de a Comissão dar seguimento às iniciativas 
de cidadania. A fim de assegurar e manter elevados níveis de participação dos cidadãos, é 
fundamental poder contar com um procedimento célere. Por conseguinte, parte-se do 
princípio de que a Comissão Europeia está apta a formular plenamente as suas conclusões 
sobre a iniciativa e as medidas que tenciona adoptar no prazo de três meses.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A comunicação referida no n.º 1, alínea 
b), é notificada ao organizador da iniciativa 
de cidadania, bem como ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, e é divulgada ao 
público.

2. A lista de iniciativas de cidadania 
apresentadas e a comunicação referida no 
n.º 1, alínea b), é notificada ao organizador 
da iniciativa de cidadania, bem como ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, e é 
divulgada ao público.

Justificação

A presente alteração visa reforçar a obrigação de a Comissão dar seguimento às iniciativas 
de cidadania.

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve apresentar um 
relatório anual público ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
das iniciativas de cidadania, indicando, 
nomeadamente, o número de iniciativas 
apresentadas, a sua admissibilidade e o 
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seguimento dado pela Comissão a cada 
iniciativa.

Justificação

A presente alteração visa reforçar a obrigação de a Comissão dar seguimento às iniciativas 
de cidadania.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. No que respeita às iniciativas dos 
cidadãos em relação às quais tenham sido 
recolhidas um milhão de declarações de 
apoio, o Parlamento Europeu pode, em 
qualquer altura, instar a Comissão a 
explicar as medidas que tenciona adoptar 
ou, conforme o caso, a decisão de não 
tomar quaisquer medida, bem como as 
razões subjacentes à sua decisão. No 
exercício das suas competências, o 
Parlamento Europeu pode, em qualquer 
altura, realizar audiências dos 
organizadores ou adoptar uma resolução. 
Os organizadores podem igualmente 
apresentar uma petição ao Parlamento 
Europeu sobre o assunto, caso estejam 
preenchidos os critérios para tal.

Justificação

A fim de responder às expectativas dos cidadãos e evitar desapontamentos, é importante que 
o Parlamento Europeu ofereça outras alternativas e realize um debate para esclarecer a 
decisão da Comissão.
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se não respeitarem os requisitos 
aplicáveis aos sistemas de recolha em 
linha;

Suprimido

Justificação

Apoiamos a ideia de um único sítio Web central gerido pela Comissão, em vez de sítios 
criados por cada organizador; deste modo a regulamentação sobre protecção de dados será 
sempre respeitada.

Alteração 54

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, com excepção dos 
anexos II e III.

Justificação

Existem, nos dois anexos em causa, disposições que carecem de ser examinadas pelo 
Parlamento Europeu. Há, pois, que excluir estes dois anexos do âmbito dos actos delegados e 
da comitologia. 

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

O acto delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo do referido prazo 

O acto delegado deve ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo do referido prazo 
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se tanto o Parlamento Europeu como o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não tencionam formular objecções.

se tanto o Parlamento Europeu como o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não tencionam formular objecções.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve informar os outros 
Estados-Membros.

A Comissão deve informar os outros 
Estados-Membros e o Parlamento 
Europeu.

Alteração 57

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 
aplicação.

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 
aplicação.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Base jurídica dos Tratados com base 
na qual a Comissão pode agir;

Suprimido

Justificação

Não é realista pedir aos organizadores que forneçam a base jurídica dos tratados. É, pelo 
contrário, à Comissão que compete examinar as iniciativas e a sua compatibilidade com os 
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tratados, e em seguida informar os organizadores sobre a sua admissibilidade justificando de 
forma explícita a sua resposta e publicitando-a.

Alteração 59

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 do organizador;

Alteração60

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Apoio financeiro e político recebido 
relativamente às iniciativas de cidadania 
propostas*:

Alteração 61
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Proposta de regulamento
Anexo III – Quadro 3

Alteração 62

Proposta de regulamento
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

O Anexo IV é suprimido.

Justificação

A proposta da Comissão de que cada organizador crie o seu próprio sítio Web imporia um 
fardo adicional não só a quem desse início à iniciativa, mas também aos Estados-Membros, 
uma vez que deveriam verificar a conformidade dos sistemas de recolha em linha com a 
regulamentação definida pela Comissão, e deveriam também emitir um certificado 

Texto da Comissão Alteração

Caixa 3: (a preencher pelo signatário) Caixa 3: (a preencher pelo signatário)
1. Nome do signatário: 1. Nome do signatário:
Nome próprio*:… Apelido*: Nome próprio*:… Apelido*:
2. Endereço:
Rua:
Código postal: Cidade*:
País*:

2. Endereço:
Rua:
Código postal: Cidade*:
País*:

3. Endereço electrónico: 3. Endereço electrónico :
4. Data e local de nascimento*: 4. Data e local de nascimento*:
Data de nascimento: Local e país: Data de nascimento: Local e país:
5. Nacionalidade*: 5. Nacionalidade*:
6. Número de identificação pessoal*:
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*:
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*.

6. 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 e assinatura do signatário*♦: ………..
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confirmando a conformidade relativamente a cada sítio Web. Para evitar tal fardo a 
Comissão deveria lançar um sítio Web central para armazenar todas as iniciativas.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Anexo VI

Texto da Comissão Alteração

Formulário de apresentação de declarações 
de apoio às autoridades competentes dos 
Estados-Membros

Formulário de apresentação de declarações 
de apoio às autoridades competentes dos 
Estados-Membros

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

1. Nome completo, endereço postal e 
endereço electrónico do organizador*:

2. Título da iniciativa de cidadania*: 2. Título da iniciativa de cidadania*:
3. Número de registo atribuído pela 
Comissão*:

3. Número de registo atribuído pela 
Comissão*:

4. Data de registo*: 4. Data de registo*:
5. Data do pedido de decisão de 
admissibilidade*:

5. Data do pedido de decisão de 
admissibilidade*:

6. Número de signatários provenientes de 
[designação do Estado-Membro]*:

6. Número de signatários provenientes de 
[designação do Estado-Membro]*:

7.  Anexos*:
(Incluir todas as declarações de apoio dos 
signatários que tenham indicado um 
documento de identificação pessoal
emitido pelo mesmo Estado-Membro. Se 
for caso disso, incluir o(s) certificado(s) 
que ateste(m) a conformidade do sistema 
de recolha em linha com o Regulamento 
n.º xxxx/xxxx.)

7. Anexos*:
(Incluir todas as declarações de apoio dos 
signatários)

8. Data e assinatura do organizador*: 8. Data e assinatura do organizador*:
*: Preenchimento obrigatório *: Preenchimento obrigatório

Justificação

Alguns Estados-Membros da UE não emitem documentos de identidade para os seus 
cidadãos, portanto a utilização da cidadania seria mais adequada. Além disso, dado que a 
Comissão deve criar e gerir um sítio Web central, a verificação da conformidade pelos 
Estados-Membros já não é necessária.

Alteração 64
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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 do organizador.
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