
AD\833077PT.doc PE445.670v03-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Petições

2010/2076(INI)

4.10.2010

PARECER
da Comissão das Petições

dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos

sobre o 26.º Relatório Anual sobre o Controlo da Aplicação do Direito da 
União Europeia (2008)
(2010/2076(INI))

Relatora de parecer: Erminia Mazzoni



PE445.670v03-00 2/4 AD\833077PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\833077PT.doc 3/4 PE445.670v03-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Regista que o resumo que a Comissão faz do controlo da aplicação do Direito comunitário 
coloca mais ênfase na transposição que na aplicação propriamente dita. Solicita à 
Comissão que reconheça como é devido o papel das petições no controlo da aplicação real 
do Direito comunitário; as petições são, muito frequentemente, os primeiros indícios de 
que, para além de transposição, os Estados-Membros estão a postergar a implementação 
de medidas jurídicas;

2. Acolhe com agrado o emergente "balcão único" para os cidadãos que procuram conselhos, 
soluções ou pretendem apresentar queixas através de “Os seus direitos na UE”. Com o 
acrescento da fortemente publicitada iniciativa de cidadãos (n.º 4 do artigo 11.º TUE) à
lista dos instrumentos ao serviço da participação dos cidadãos, a necessidade de 
explicações e orientação aumentou exponencialmente. O Parlamento Europeu gostaria de 
ser envolvido no desenvolvimento deste portal, a fim de assegurar a coerência com os seus 
próprios projectos para dar melhor orientação aos cidadãos;

3. Entende que os cidadãos da UE deveriam esperar o mesmo nível de transparência da 
Comissão, quer apresentem uma queixa formal, quer exerçam o seu direito de petição nos 
termos do Tratado; solicita, assim, que à sua Comissão das Petições sejam fornecidas 
informações claras sobre as fases em que se encontram os processos de infracção 
igualmente objecto de uma petição em aberto. Solicita ainda à Comissão que esclareça os 
circuitos para dar seguimento aos inquéritos e queixas destinados à Comissão das Petições 
e ao público em geral;

4. Subscreve as medidas planeadas pela Comissão para 2009 e posteriormente, a fim de 
assegurar a observância, pelos Estados-Membros, em especial da legislação sobre 
resíduos, e pede para ser associado aos processos por infracção nos casos em que as 
petições se encontram pendentes, como acontece com o caso da Campânia sobre a 
legislação relativa aos resíduos, e da Espanha,  no que toca à legislação referente à gestão 
da água.
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