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O Relatório de 2010 sobre a cidadania da União, Eliminar os obstáculos ao exercício dos 
direitos dos cidadãos da UE1,  foi publicado pela Comissão Europeia em Outubro de 2010. 
Partindo da sugestão apresentada pelo relatório do Parlamento Europeu sobre os problemas e 
as perspectivas da cidadania europeia de 20 de Março de 20092 , a Comissão consultou a 
sociedade civil e elaborou um painel de avaliação para os mais importantes obstáculos que os 
cidadãos enfrentam para exercer os seus direitos noutro Estado-Membro. 

O relatório de 2010 sobre a cidadania da União é também mais abrangente do que os 
anteriores relatórios, que essencialmente consistiam num sumário descritivo, exigido pelo 
artigo 25.º do TFUE, sobre os maiores desenvolvimentos em matéria de cidadania da UE, 
durante o triénio em apreço. O referido relatório identifica 25 obstáculos com que se deparam 
os cidadãos em diferentes aspectos das suas vidas (como particulares, consumidores, 
residentes, estudantes, turistas, profissionais ou como intervenientes na vida política) e propõe 
soluções para os ultrapassar.

Este projecto de relatório analisa as iniciativas propostas pela Comissão Europeia, tendo em 
conta as petições recebidas pela Comissão das Petições, durante o período de 2008 a 2010 em 
análise. Com este objectivo, foram analisadas mais de 300 petições pertinentes.

As petições são um meio para perceber, de imediato, a reacção dos cidadãos à aplicação das 
várias políticas e permitem medir o grau de satisfação com a União Europeia. Os peticionários 
estão presentes nas reuniões da comissão, tendo a oportunidade de encetar um diálogo directo 
e transparente com os deputados europeus.

Nos últimos anos, registou-se um número crescente de petições relativas aos problemas com 
que se deparam os cidadãos da UE no exercício do direito de livre circulação. As estatísticas 
publicadas nos relatórios anuais da Comissão de Petições mostram que os referidos problemas 
estão na origem de cerca de 25% do total das petições recebidas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia tem atribuído uma crescente 
substância à cidadania europeia e colocado a liberdade de circulação em primeiro plano, como 
o direito fundamental de onde deriva um vasto conjunto de outros direitos essenciais. A 
liberdade de circulação é uma das conquistas mais importantes da UE. Um Eurobarómetro 
recente demonstra que "a liberdade de circulação e de residência continua a ser o direito com 
o qual os cidadãos da UE estão mais familiarizados", com cerca de 88% dos inquiridos a 
reconhecerem o direito.3.

No entanto, a liberdade de circulação de pessoas é a menos desenvolvida das quatro 
liberdades estabelecidas nos Tratados (livre circulação de bens, capitais, serviços e pessoas). 
Apesar de se ter logrado uma considerável evolução a este respeito depois da entrada em 
vigor da Directiva da Cidadania 4, as numerosas petições recebidas testemunham o facto de 
persistirem muitos problemas relativos à aplicação da directiva. 
                                               
1 COM(2010) 603 final
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0204+0+DOC+XML+V0//PT
3 Eurobarómetro, Cidadania da União Europeia - relatório analítico (Flash EB Series 294, Outubro de 2010)
4 Directiva 2004/38/CE relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos membros 
das suas famílias no território dos Estados-Membros, JO L 2004 de 30.4.2004, p. 77
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Alguns Estados-Membros não reconhecem plenamente os direitos dos familiares de países 
terceiros. Por exemplo, várias petições revelaram que o Reino Unido não autorizava a entrada 
sem visto no país a familiares que não tivessem nacionalidade de um Estado-Membro, apesar 
de serem detentores de cartões de residência emitidos por outro Estado-Membro. As 
autoridades do Reino Unido pediam um número excessivo de documentos, o prazo para 
verificação dos pedidos era demasiado longo e retinham os documentos originais.  No 
seguimento da intervenção da Comissão Europeia, baseada nas muitas queixas e petições 
recebidas, registaram-se algumas melhorias nas práticas administrativas. 

Alguns países emitiam autorizações de residência com uma validade limitada (em violação do 
n.º 1 do artigo 11.º) ou em infracção ao princípio da "igualdade de tratamento" (consagrado no 
artigo 4.º), tratando os cidadãos europeus residentes no respectivo território, no âmbito da 
Directiva, de forma menos favorável do que os respectivos cidadãos nacionais.

Na Suécia, as decisões que rejeitem um pedido de autorização de residência não são passíveis 
de reavaliação, ficando os cidadãos, por conseguinte, privados dos direitos básicos de recurso.
Os nacionais dos Países Baixos que vivem no estrangeiro sentem dificuldades para renovarem 
os seus documentos de viagem. 

Os cidadãos têm dificuldades em exercer os direitos de segurança social, em particular porque 
a legislação sobre esta matéria é complexa, difícil de entender e às vezes é incorrectamente 
aplicada pelas autoridades competentes. Frequentemente, os cidadãos não preenchem os 
formulários correctos ou não cumprem os prazos para apresentarem os documentos adequados 
porque não foram devidamente informados ou porque não encontraram as instruções 
necessárias antes de deixarem os seus países de origem. 

Foram recebidas várias petições de cidadãos do Reino Unido residentes noutro 
Estado-Membro da UE relativas à recusa do Governo do Reino Unido em conceder-lhes 
prestações como o subsídio de subsistência para deficientes, o subsídio por cuidados 
permanentes e o subsídio por assistência a inválidos, apesar de o Tribunal de Justiça da União 
Europeia as ter classificado como prestações de doença pecuniárias, passíveis de serem 
recebidas noutro país1. 

Um caso apresentado por uma peticionária2 foi também objecto de um pedido de decisão 
prejudicial, que resultou num acórdão de referência do Tribunal de Justiça da União Europeia 
(C-503/09), apresentado em Julho de 2011. O acórdão defendeu que uma tal verificação de 
presença anterior apenas pode ser imposta na ausência de outras ligações apropriadas ao 
sistema de segurança social do Reino Unido. 

O Tribunal de Justiça colocou uma grande ênfase no conceito de cidadania e nos direitos a 
este associados. Sublinhou que é incompatível com os direitos dos cidadãos a eventualidade 
de estes receberem do Estado-Membro de onde são nacionais um tratamento menos favorável 
do que aquele a que teriam acesso se não tivessem beneficiado das oportunidades oferecidas 

                                               
1 Processo C-299/05 de 18.10.2007
2 Petição 0876/2008 apresentada por Lucy Jane Marie Stewart (britânica), sobre o direito de beneficiar de uma 
pensão por invalidez, enquanto residente noutro Estado-Membro da UE que não o da respectiva nacionalidade
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pelos Tratados.

A Comissão das Petições apoiou fortemente a petição desde que esta foi recebida em 2008 e 
encetou um diálogo construtivo com as autoridades britânicas competentes e com a Comissão 
Europeia sobre esta matéria. Em Novembro de 2009, a peticionária e a respectiva família 
tiveram a oportunidade de estarem presentes numa reunião da comissão e de explicarem 
amplamente o caso perante os membros da comissão e os funcionários representando a 
Comissão Europeia. 

Os peticionários têm também revelado problemas relativos ao reconhecimento de diplomas 
ou de qualificações e, por vezes, relativos a uma transposição ou aplicação deficientes da 
Directiva 2005/36/CE1.

Aparentemente, o código de conduta criado para a aplicação da Directiva 2005/36/CE não é 
suficientemente conhecido ou devidamente respeitado pelas autoridades competentes. Em 
certos casos, as autoridades solicitaram aos requerentes que apresentassem documentos 
adicionais além dos mencionados nos anexos ou impuseram testes linguísticos 
desproporcionados. Foram apontados atrasos na transposição da Directiva em vários países.
Farmacêuticos, com qualificações obtidas noutro Estado-Membro, apresentaram queixa por 
lhes ter sido negado o acesso à gestão de novas farmácias no Reino Unido, devido a uma 
interpretação restritiva do n.º 4 do artigo 21.º da Directiva. 

A diversidade de autoridades competentes, a nível nacional ou a nível local, gera confusão 
sobre a entidade indicada à qual os peticionários se devem dirigir. Os procedimentos 
demorados e a burocracia podem também constituir impedimentos.

Em várias circunstâncias, foi revelada uma nítida discriminação, com base na nacionalidade, 
dos professores de língua estrangeira ('lettori') em Itália, onde lutam há décadas contra um 
tratamento discriminatório no que respeita à segurança do emprego, à evolução da carreira, às 
reformas e à segurança social.

Os peticionários expressaram a sua preocupação acerca dos obstáculos que as pessoas com 
deficiências enfrentam quando exercem o direito de liberdade de circulação, como por 
exemplo a falta de transportes adequados.

Foram referidos problemas em matéria de direito de família, principalmente relacionados com 
a custódia de crianças em casos de divórcio ou com o reconhecimento de relações registadas 
noutro Estado-Membro.

Em relação aos divórcios transfronteiriços, os peticionários queixaram-se sobretudo dos 
substanciais custos envolvidos, da excessiva duração dos processos e da falta de informação 
adequada sobre as leis e jurisdições aplicáveis. 

Os problemas de fiscalidade colocam sérios obstáculos ao direito da liberdade de circulação. 
O mesmo veículo pode estar sujeito ao pagamento de impostos em vários Estados-Membros, 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao reconhecimento das qualificações 
profissionais
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na sequência de sucessivas alterações do local de residência. Quando se mudam de um país 
para outro, os cidadãos têm que pagar taxas de registo que, por vezes, são exorbitantes. A 
dupla tributação (sobre heranças, pensões, dividendos ou rendimento) também é uma questão 
importante.

Várias petições ilustram os problemas relacionados com o não reconhecimento de 
documentação relativa ao estado civil. Os procedimentos destinados ao reconhecimento de 
documentos podem ser extremamente demorados e implicar custos elevados, em particular os 
que estão relacionados com a tradução e a autenticação. Alguns peticionários relataram 
problemas relativos à transposição linguística dos respectivos nomes no contexto da cultura 
do Estado-Membro para onde se mudaram. Outros apresentaram queixa sobre as dificuldades 
com que se depararam quando tentaram registar crianças recém-nascidas no novo Estado de 
residência. Foi revelado que as autoridades polacas recusaram emitir certificados de estado 
civil a pessoas que pretendem contrair uma união civil ou um casamento homossexual noutro 
Estado-Membro.

Foi proposta a ideia de um documento de identidade europeia, que daria acesso aos direitos de 
residência, emprego e segurança social. 

Existem relatos de vários problemas relativos ao exercício do direito de eleger e de ser eleito 
nas eleições europeias e municipais. 

Alguns peticionários, residentes em Malta ou em Espanha, não puderam votar nas eleições 
europeias devido a erros administrativos ou à falta de informação adequada. Outros 
queixaram-se por não lhes ter sido permitido aderir a um partido político no novo país de 
residência ou por não terem direito de voto nas eleições parlamentares nacionais no país de 
residência, apesar de aí viverem há mais de 10 anos. Alguns cidadãos expressaram 
preocupação por terem sido privados de votar em eleições no seu país de origem, depois de 
um determinado período passado no estrangeiro.

Finalmente, a relatora sublinha a importância das redes informais de resolução de problemas
(Solvit, o sítio web "A sua Europa") e de uma política de comunicação reforçada que deve ter 
como objectivo assegurar que os cidadãos exerçam plenamente os direitos estabelecidos nos 
Tratados.

Apesar de os direitos dos cidadãos estarem claramente consagrados nos instrumentos jurídicos 
da UE, nem sempre são postos em prática. Por conseguinte, muitas pessoas sentem-se 
desencantadas com o projecto europeu. A Comissão de Petições tenta rectificar estas lacunas 
colocando os cidadãos no cerne das suas actividades. Fazendo bom uso da sua influência 
política, entra em diálogo directo com as autoridades nacionais ou regionais nos 
Estados-Membros em causa e procura encontrar soluções rápidas e extra-judiciais para os 
problemas apresentados. Por vezes apresentando alegações de graves infracções à legislação 
europeia, que merecem uma reflexão posterior do Tribunal de Justiça da União Europeia, a 
Comissão PETI colabora estreitamente com a Comissão Europeia na abertura de processos de 
infracção. Por conseguinte, os direitos dos cidadãos são constantemente promovidos e 
defendidos através da apresentação de petições.


