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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. Sublinha que o direito de petição ao Parlamento Europeu é um dos pilares fundamentais 
da cidadania europeia, providenciando instrumentos com vista a aumentar a participação 
do público em geral no processo de tomada de decisão da União Europeia, e salienta, 
neste contexto, o papel crucial da Comissão das Petições enquanto verdadeiro elo de 
ligação entre os cidadãos, o Parlamento e a Comissão;

2. Solicita à Comissão Europeia que reconheça o papel das petições na monitorização da 
aplicação do Direito da União Europeia e assinala que as petições fazem parte dos 
primeiros indicadores de que existem problemas associados à incorreta aplicação da 
legislação da UE;

3. Reitera os seus anteriores pedidos no sentido de serem fornecidas à sua Comissão das 
Petições informações claras sobre as fases em que se encontram os processos por infração 
relativamente aos quais continuam em aberto algumas petições apresentadas;

4. Chama a atenção para o elevado número de petições recebidas sobre questões 
relacionadas com a crise económica e social e as medidas de austeridade, que ameaçam 
comprometer os direitos sociais dos cidadãos, e lembra que a Europa tem de colocar os 
cidadãos em primeiro lugar e envidar esforços no sentido de garantir o seu bem-estar; 

5. Considera que, no contexto da atual situação económica, a legislação da UE tem de ser 
ainda mais eficaz, proporcionando vantagens a um custo mínimo e dedicando total 
atenção aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade;

6. Sublinha que, devido à gestão deficiente do setor público, os encargos para os cidadãos 
aumentam constantemente; por este motivo, pede à Comissão e aos Estados-Membros que 
aumentem os seus esforços neste domínio, a fim de melhorar a gestão deste setor e de 
reduzir a despesa;

7. Frisa que os cidadãos, as empresas e outras partes interessadas esperam um quadro 
regulamentar simples e previsível; indica que a regulamentação excessiva perturba a 
competitividade e atrasa o crescimento económico; salienta, consequentemente, a 
necessidade de reduzir a burocracia e os encargos administrativos e insta a Comissão a 
identificar os atos legislativos em que é possível reduzir os custos regulamentares;

8. Solicita aos Estados-Membros que evitem requisitos e encargos administrativos 
desnecessários para as empresas; os Estados-Membros devem, para tal, identificar 
claramente disposições obrigatórias do Direito da UE e medidas de execução propostas 
pelos Parlamentos a nível nacional, bem como apresentar esclarecimentos relativamente 
ao estabelecimento de disposições complementares (que não constem do Direito da UE);

9. Considera que, ao transporem o Direito da UE para o respetivo Direito nacional, os 
Estados-Membros devem transpor as disposições da diretiva de forma quantitativa e exata 
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ou, em alternativa, explicar por que motivo consideram necessário alargar as disposições 
transpostas além do previsto nos requisitos mínimos do Direito da UE;

10. Indica que os requisitos jurídicos formais são um dos principais problemas enfrentados 
pelos Estados-Membros nas fases de elaboração, regulamentação, planeamento ou adoção 
de atos legislativos; assinala que o processo de transposição do Direito da UE pode tornar-
se ainda mais moroso, se, no final de cada uma destas fases, a composição do governo 
sofrer alterações; além disso, também surgem problemas relacionados com a falta de 
coordenação ou de cooperação entre departamentos das instituições administrativas 
responsáveis pela transposição das disposições das diretivas;

11. Solicita uma avaliação pormenorizada das vantagens e dos custos reais dos mecanismos 
de apresentação de reclamações (plataforma-piloto da UE, Rede Solvit, etc.);

12. Sublinha que a fase inicial da plataforma-piloto da UE, a qual teve um caráter 
experimental, já foi concluída e que esta é atualmente um método de trabalho 
comprovado, que permite à Comissão, aos Estados-Membros envolvidos no projeto e aos 
cidadãos alcançar os resultados pretendidos; assinala que o facto de os peticionários não 
participarem na plataforma-piloto da UE e de o público em geral não ter acesso aos 
documentos da referida plataforma é considerado um grande problema deste instrumento e 
que, por este motivo, convém adotar normas claras relativas à participação dos 
peticionários através de medidas juridicamente vinculativas;

13. Solicita o reforço da cooperação e da eficácia da plataforma-piloto da UE, em primeiro 
lugar, para cumprir com maior rigor os termos preliminares acordados e, em segundo 
lugar, para melhorar a qualidade das perguntas da Comissão e das respostas dos 
Estados-Membros;

14. Insta a Comissão a apoiar as instituições nacionais competentes a assegurarem a 
transposição e a aplicação apropriadas das normas da UE, a definirem os principais fatores 
de risco para a execução adequada e em tempo útil de atos legislativos novos (ou 
parcialmente alterados e a identificarem os fatores de redução de riscos que devem ser 
previstos nos planos de execução; solicita também que a Comissão privilegie o 
desenvolvimento da comunicação bilateral entre as administrações nacionais e a Comissão 
e de outras formas de apoio aos Estados-Membros;

15. Solicita à Comissão que conceda o acesso do público em geral a informações sobre os 
processos por infração através de uma base de dados de fácil utilização que contenha 
informações completas sobre as infrações a atos legislativos específicos da UE ou de um 
Estado-Membro;

16. Entende que a Comissão deve propor um regulamento relativo às normas dos processos 
por infração e na fase prévia dos processos por infração; considera que a elaboração destas 
normas deve ser sujeita a um processo de consulta antes do processo legislativo de tomada 
de decisão;

17. Assinala que o número de processos por infração em aberto diminui constantemente; 
valoriza os enormes esforços empreendidos pelos Estados-Membros no sentido de 
resolverem as infrações sem processos judiciais.
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