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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. Realça a importância fundamental do Estado de direito como uma condição para a 
legitimidade de toda e qualquer forma de governação democrática e para garantir o pleno 
usufruto, por parte dos cidadãos, dos seus direitos previstos na lei; 

2. Afirma que os cidadãos e as organizações da sociedade civil continuam a utilizar o 
mecanismo das petições principalmente para informar e apresentar o seu protesto sobre o 
incumprimento da legislação da UE por parte das autoridades dos Estados-Membros, a 
diferentes níveis; salienta, neste contexto, o papel crucial da Comissão das Petições 
enquanto verdadeiro elo de ligação entre os cidadãos, o Parlamento e a Comissão;

3. Congratula-se com a secção específica relativa às petições que foi incluída no 28.º 
Relatório Anual, tal como solicitado pelo Parlamento, na qual a Comissão apresenta um 
discriminativo das últimas petições recebidas; acolhe com agrado o facto de a Comissão 
informar que “algumas petições apresentadas ao Parlamento Europeu deram origem a 
processos por infração” em vários domínios; sublinha que, mesmo nos casos em que as 
petições não dizem respeito a infrações, prestam ao Parlamento e à Comissão informações 
valiosas sobre as preocupações dos cidadãos;

4. Destaca o número significativo de petições recebidas sobre questões relacionadas com a 
legislação em matéria de ambiente e, em especial, sobre as disposições relativas à gestão 
de resíduos; relembra os pontos destacados pelo presidente na conferência da Comissão 
sobre a aplicação da legislação da UE em matéria de ambiente, realizada em 15 de junho
de 2011, referentes à frequente ausência de avaliações de impacto ambiental eficazes, e a 
falta de consideração pelas consultas públicas, bem como a várias outras lacunas no 
funcionamento dos sistemas de gestão de resíduos;

5. Nota que, embora a Comissão tenha razão quando afirma que a tarefa de promover a 
correta aplicação do direito da UE é um dever fundamental das administrações e do 
sistema judiciário dos Estados-Membros, os cidadãos e residentes na UE apresentam 
petições com regularidade, nas quais afirmam enfrentar sérios entraves quando tentam 
aceder à possibilidade de recurso através dos tribunais e das administrações nacionais; 
realça, por esse motivo, que as instituições europeias também têm a obrigação 
fundamental de investigar as ações dos Estados-Membros no âmbito dos mecanismos de 
aplicação e de resolução de litígios e que devem elaborar estratégias de informação para 
ajudar posteriormente os peticionários, também nos Estados-Membros;

6. Manifesta a sua satisfação, a este respeito, com a conclusão da Comissão sobre a 
necessidade de reforçar os instrumentos de resolução de problemas; defende, além disso, 
que a Comissão deve responder afirmativamente à questão sobre “se deverão ser 
acrescentados novos mecanismos ao sistema atual da União em matéria de recursos, a fim 
de reforçar a aplicação efetiva do direito da UE”;

7. Observa que muitas petições mencionam a Carta dos Direitos Fundamentais e invocam os 
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valores dos Tratados da UE, evidenciando um potencial fosso entre os valores 
consagrados no direito primário da UE e a sua observância pelos Estados-Membros;

8. Lembra que o mandato original da Carta consistia em codificar os direitos fundamentais 
de que gozam os cidadãos da UE e que os Chefes de Estado e de governo declararam 
solenemente, em diversas ocasiões, que a Carta enuncia os direitos dos cidadãos da UE; 
insta todos os Estados-Membros a reconsiderarem a necessidade do artigo 51.º da Carta e 
convida-os a declararem unilateralmente que, na sua jurisdição, não limitarão os direitos 
dos indivíduos com base nas disposições desse artigo;

9. Salienta que os cidadãos, quando apresentam uma petição ao Parlamento Europeu, contam 
com a proteção das disposições da Carta, independentemente do seu Estado-Membro de 
residência e do facto de a legislação estar a ser aplicada; expressa a sua preocupação, 
neste contexto, quanto ao facto de os cidadãos se sentirem enganados relativamente ao 
âmbito de aplicação da Carta; considera, por isso, essencial explicar devidamente o 
princípio da subsidiariedade e esclarecer o âmbito de aplicação da Carta na perspetiva do 
Parlamento, com base no artigo 51.º da Carta;

10. Salienta que uma percentagem substancial das petições relacionadas com os direitos 
fundamentais se prende com a livre circulação de pessoas e que - como decorre 
claramente do Relatório de 2010 sobre a Cidadania - em geral, os direitos de cidadania 
europeia representam uma condição importante para que os cidadãos utilizem plenamente 
o mercado interno; destaca que esta maior utilização por parte dos cidadãos pode libertar o 
considerável potencial de crescimento do mercado interno e, por conseguinte, perante os 
atuais desafios económicos na Europa, reitera o seu pedido à Comissão Europeia e aos 
Estados-Membros de que envidem esforços acrescidos para a transposição integral e 
atempada do direito da UE;

11. Salienta, além disso, que os cidadãos se sentem igualmente enganados relativamente à 
aplicabilidade da legislação comunitária nos casos em que há atrasos na transposição; 
aponta para a preocupante realidade de os cidadãos não se poderem valer de uma 
legislação comunitária aplicável, quando esta ainda não foi transposta pelo Estado-
Membro em causa, e de não terem, consequentemente, acesso a qualquer mecanismo de 
recurso;

12. Subscreve a opinião do Serviço Jurídico do Parlamento Europeu de que, no que diz 
respeito à admissibilidade das petições, as áreas de atividade da União Europeia são mais 
vastas do que as suas competências; sublinha que esta noção deve servir de base para a 
forma como o Parlamento e a Comissão tratam as petições;

13. Regista o destaque concedido ao relatório da Comissão sobre a gestão eficiente de 
processos por infração através da criação e avaliação de novos instrumentos, tais como o 
«EU Pilot» e CHAP, do reforço de medidas preventivas e da possibilidade de solicitar, 
numa fase mais precoce, sanções financeiras contra os Estados-Membros em caso de 
atrasos na transposição de diretivas;

14. Realça o número de Estados-Membros que participam no projeto «EU Pilot» (18 até ao 
final de 2010) e o grande número de processos arquivados após a resposta do 
Estado-Membro ter sido avaliada e considerada aceitável (81 % dos processos); salienta a 
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importância da qualidade dessas avaliações, tanto no que diz respeito às informações 
válidas e verificadas como no tocante ao respeito pelos princípios gerais do direito 
administrativo reconhecidos pelo Tribunal de Justiça;

15. Congratula-se com a adoção do primeiro Relatório de Avaliação da Iniciativa EU Pilot, 
em março de 2010, e exorta à adoção de futuros relatórios de avaliação em tempo útil com 
vista à avaliação contínua do impacto real e da capacidade de aplicação deste novo 
mecanismo; regista igualmente as orientações revistas, e anexadas ao relatório, sobre a 
gestão das relações com os autores das queixas;

16. Concorda com o destaque atribuído pela Comissão à importância do Estado de direito, 
relembrando embora que existe uma tensão inerente entre este princípio e a margem de 
apreciação de que dispõe a Comissão em matéria de atuação contra as infrações, e que, 
para evitar qualquer arbitrariedade na utilização desses poderes discricionários é 
necessário respeitar genuinamente os princípios gerais da boa administração como a 
imparcialidade, a objetividade e a proporcionalidade;

17. Sublinha que os cidadãos continuam muito mal informados relativamente aos processos 
por infração, tal como o demonstra o número significativo de petições recebidas que se 
referem a circunstâncias que já estão a ser investigadas, facto desconhecido pelos 
peticionários; considera que, em consonância com as conclusões do grupo de trabalho 
criado pela Comissão dos Assuntos Jurídicos, as ações por incumprimento deveriam ser 
integradas no quadro regulamentar relativo à boa administração com base no artigo 298.º 
do TFUE;

18. Refere, além disso, que os peticionários já protestaram, em algumas ocasiões, pelo facto 
de os processos por infração não dizerem respeito, em última análise, às questões 
abordadas especificamente nas suas petições;

19. Reitera que as queixas apresentadas pelos cidadãos e pelas empresas continuam a ser a 
principal fonte para a identificação das violações do direito da União Europeia e, 
consequentemente, para intentar ações por incumprimento; solicita, por conseguinte, a 
introdução de normas administrativas mais eficazes e juridicamente vinculativas que 
definam, de forma segura e fiável, as relações processuais entre a Comissão e os 
queixosos, antes, durante e após o processo por infração, reforçando assim antes de tudo a 
posição do queixoso;

20. Regista que os números referidos anteriormente mostram que, em 88 % dos processos 
arquivados em 2010, “o caso não chegou ao Tribunal de Justiça porque os Estados-
Membros corrigiram as questões de direito levantadas pela Comissão, antes de ter sido 
necessário iniciar a fase seguinte dos processos por infração”; defende, contudo, que é 
essencial continuar a acompanhar de perto as ações dos Estados-Membros, já que algumas 
petições se referem a problemas que persistem mesmo após o processo ter sido arquivado 
(ver, por exemplo, as petições 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 e 
0947/2011);

21. Considera que a imposição de correções financeiras é um instrumento crucial de aplicação 
à disposição da Comissão, caso os fundos da UE estejam envolvidos em domínios 
específicos; nota, porém, que os cidadãos estão igualmente mal informados sobre as 
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possíveis medidas a tomar ou que podiam ter sido tomadas neste contexto, tal como o 
demonstram as inúmeras petições que se referem a projetos cofinanciados pela UE;

22. Congratula-se com os esforços da Comissão para reforçar as medidas preventivas; 
subscreve, nomeadamente, as iniciativas de sensibilização que se centrarão no 
envolvimento dos cidadãos na aplicação do direito da UE, observando que tais iniciativas 
poderão contribuir, em grande medida, para a capacitação dos peticionários e a eficiência 
e eficácia da Comissão das Petições;

23. Subscreve a abordagem da Regulamentação Inteligente da Comissão, que se centra na 
integração do controlo da aplicação do direito da UE em todo o ciclo legislativo, o que, 
aos olhos da Comissão das Petições, constitui uma medida preventiva fundamental; 
verifica, a este respeito, que a Comissão das Petições se adequa particularmente a 
contribuir para estes esforços em parceria com a Comissão;

24. Realça, em termos gerais, a necessidade de envidar esforços adicionais a fim de aumentar 
a transparência e a reciprocidade nas comunicações entre o Parlamento e a Comissão; 
regista, por exemplo, que é possível um maior acesso à informação sobre queixas, 
processos por infração e outros mecanismos de aplicação sem prejudicar o objetivo das 
investigações e que um interesse público superior pode justificar o acesso a essa 
informação, nomeadamente em casos em que poderão estar em causa a saúde humana e 
danos ambientais irreversíveis;

25. Solicita, neste contexto, progressos substantivos e tangíveis para uma execução plena da 
revisão do Acordo-quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 
com vista a garantir o reforço das disposições relacionadas com informação e cooperação.
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