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ALTERAÇÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Qualquer cidadão da União, bem 
como qualquer outra pessoa singular ou 
coletiva com residência ou sede 
estatutária num Estado-Membro deve, a 
título individual ou em associação com 
outros e em qualquer momento, poder 
exercer o seu direito de petição ao 
Parlamento Europeu, nos termos do 
artigo 227.° do TFUE.  

Or. en

Justificação
O direito de petição é garantido pelo Tratado e pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
UE.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Qualquer cidadão da União, bem 
como qualquer outra pessoa singular ou 
coletiva com residência ou sede 
estatutária num Estado-Membro tem o 
direito de apresentar petições ao Provedor 
de Justiça Europeu, respeitantes a casos 
de má administração na atuação das 
instituições, órgãos ou organismos da 
União, com exceção do Tribunal de 
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Justiça da União Europeia no exercício 
das suas funções jurisdicionais.

Or. en

Justificação
Nos termos do artigo 24.º, terceiro parágrafo, do TFUE e do artigo 41.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais, todas as pessoas têm direito a que os seus assuntos sejam tratados 
pelas instituições, órgãos e organismos da União de forma imparcial, equitativa e num prazo 
razoável.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) A Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia prevê a possibilidade 
de qualquer pessoa se dirigir às 
instituições da União numa das línguas 
dos Tratados, devendo obter uma resposta 
na mesma língua. 

Or. en

Justificação
A presente alteração é consentânea com o artigo 41.° da Carta dos Direitos Fundamentais da 
UE.

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os direitos inerentes à cidadania da 
União estão incorporados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Segundo o preâmbulo da Carta, a União, 
«ao instituir a cidadania da União e ao criar 
um espaço de liberdade, segurança e 
justiça, coloca o ser humano no cerne da 
sua ação». O capítulo V da Carta 
estabelece os direitos dos cidadãos 
(«Cidadania»), incluindo, no seu artigo 

(3) Os direitos inerentes à cidadania da 
União estão incorporados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Segundo o preâmbulo da Carta, a União 
«baseia-se nos valores indivisíveis e 
universais [...] da igualdade e da 
solidariedade» e «ao instituir a cidadania 
da União e ao criar um espaço de 
liberdade, segurança e justiça, coloca o ser 
humano no cerne da sua ação». O capítulo 
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45.º, o direito de qualquer cidadão da 
União de circular e permanecer livremente 
no território dos Estados-Membros.

V da Carta estabelece os direitos dos 
cidadãos («Cidadania»), incluindo, no seu 
artigo 45.º, o direito de qualquer cidadão 
da União de circular e permanecer 
livremente no território dos 
Estados-Membros. Por conseguinte, esse 
direito deve, sem mais demoras, ser 
concedido aos cidadãos romenos e 
búlgaros.

Or. en

Justificação
Todos os cidadãos da UE devem beneficiar dos mesmos direitos.

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O direito de circular e de permanecer 
livremente no território dos 
Estados-Membros é muito apreciado pelos 
cidadãos da União como um direito 
individual fundamental, decorrente da 
cidadania da União. Como tal, traduz e 
promove uma melhor compreensão do 
valor da integração europeia, assim como a 
participação dos cidadãos na construção da 
União Europeia. Ao projetarem aspetos das 
suas vidas para além das fronteiras 
nacionais, deslocando-se a outros 
Estados-Membros ou neles se instalando, 
os cidadãos tomam consciência e tiram 
partido do vasto leque de direitos que a 
legislação da União lhes concede em 
situações transfronteiras. O exercício do 
direito de livre circulação e permanência 
no território da União contribui, por 
conseguinte, para tornar a cidadania 
europeia uma realidade tangível na vida 
quotidiana dos cidadãos.

(8) O direito de circular e de permanecer 
livremente no território dos 
Estados-Membros, nomeadamente com o 
objetivo de trabalhar ou estudar, é muito 
apreciado pelos cidadãos da União como 
um direito individual fundamental, 
decorrente da cidadania da União. Como 
tal, traduz e promove uma melhor 
compreensão do valor da integração 
europeia, assim como a participação dos 
cidadãos na construção da União Europeia. 
Ao projetarem aspetos das suas vidas para 
além das fronteiras nacionais, 
deslocando-se a outros Estados-Membros 
ou neles se instalando, os cidadãos tomam 
consciência e tiram partido do vasto leque 
de direitos que a legislação da União lhes 
concede em situações transfronteiras. O 
exercício do direito de livre circulação e 
permanência no território da União 
contribui, por conseguinte, para tornar a 
cidadania europeia uma realidade tangível 
na vida quotidiana dos cidadãos.
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Or. en

Justificação
A possibilidade de trabalhar e estudar noutro Estado-Membro é um direito fundamental 
decorrente da cidadania da União.

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Apesar do facto de este direito estar 
firmemente alicerçado no direito primário 
da União e substancialmente desenvolvido 
no direito derivado, continua a existir um 
fosso entre as normas jurídicas aplicáveis e 
a realidade com que os cidadãos se 
confrontam quando procuram exercê-lo na 
prática. Para além de uma incerteza quanto 
às vantagens da mobilidade, os cidadãos da 
União sentem que há demasiados 
obstáculos práticos a ultrapassar para viver 
e trabalhar noutro Estado-Membro.

(9) Apesar do facto de este direito estar 
firmemente alicerçado no direito primário 
da União e substancialmente desenvolvido 
no direito derivado, continua a existir um 
fosso entre as normas jurídicas aplicáveis e 
a realidade com que os cidadãos se 
confrontam quando procuram exercê-lo na 
prática. Para além de uma incerteza quanto 
às vantagens da mobilidade, os cidadãos da 
União sentem que há demasiados 
obstáculos práticos a ultrapassar para viver 
e trabalhar noutro Estado-Membro e 
enfrentam frequentemente dificuldades 
relativas à sua nacionalidade, situação 
social e estado civil, devido a medidas 
administrativas impostas por outros 
Estados-Membros e contrárias ao Direito 
da União.

Or. en

Justificação
Por vezes, as administrações nacionais não são suficientemente informadas sobre as normas 
da UE que vigoram em matéria de direitos civis e sociais. Também os cidadãos que vivem em 
união de facto devem ser devidamente informados dos seus direitos ao mudarem a sua 
residência para outro Estado-Membro.
.
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Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A mobilidade estudantil é 
largamente incentivada, nomeadamente 
pelo programa ERASMUS. No entanto, os 
obstáculos mantêm-se, em particular 
devido a insuficiências no 
reconhecimento mútuo de diplomas e 
qualificações.

Or. en

Justificação
Os cidadãos chamam regularmente a atenção da Comissão PETI para as dificuldades com 
que se deparam ao solicitarem o reconhecimento dos seus diplomas e qualificações noutro 
Estado-Membro.

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Dado que o direito à livre circulação 
melhora significativamente a vida dos 
cidadãos, é vital que a informação sobre a 
existência deste direito e as condições do 
seu exercício esteja disponível tão 
amplamente quanto possível. Como todos 
os cidadãos da União são potenciais 
beneficiários do referido direito, devem 
envidar-se esforços de sensibilização em 
toda a União.

(11) Dado que o direito à livre circulação 
melhora significativamente a vida dos 
cidadãos, é vital que a informação sobre a 
existência deste direito e as condições do 
seu exercício esteja disponível tão 
amplamente quanto possível. Como todos 
os cidadãos da União e os nacionais de 
países terceiros que residem legalmente 
num Estado-Membro são potenciais 
beneficiários do referido direito, devem 
envidar-se esforços de sensibilização em 
toda a União.

Or. en

Justificação
Os trabalhadores nacionais de países terceiros que residam legalmente num Estado-Membro 
devem beneficiar dos mesmos direitos que os cidadãos da União.
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Alteração 9

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Os cidadãos da União, em 
particular os trabalhadores 
potencialmente móveis nas regiões 
transfronteiriças, devem ser informados 
da existência do Portal Europeu da 
Mobilidade Profissional, onde podem 
obter informação sobre os Serviços de 
Emprego Europeus (rede EURES) e os 
respetivos objetivos. 

Or. en

Justificação
O principal objetivo da rede EURES é orientar e aconselhar trabalhadores potencialmente 
móveis sobre as oportunidades de emprego e as condições de vida e de trabalho na UE, bem 
como sobre os direitos laborais e as oportunidades de emprego noutros Estados-Membros e, 
especialmente, em regiões transfronteiriças.

Alteração 10

Proposta de decisão
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) Os cidadãos da União devem 
também ser informados sobre o Portal 
europeu da justiça eletrónica, que oferece 
informação, em 22 línguas, sobre os 
sistemas de justiça, melhorando o acesso 
à justiça em toda a União.

Or. en

Justificação
O Direito é um fator determinante da sociedade, que configura o ambiente político, 
económico e social. Consequentemente, é essencial que cada cidadão esteja informado sobre 
a legislação aplicável.
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Alteração 11

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A organização de um Ano Europeu 
dos Cidadãos em 2013 proporcionará uma 
excelente oportunidade de sensibilizar o 
público em geral para os direitos 
associados à cidadania da União e, por 
conseguinte, de contribuir para o objetivo 
de facilitar o exercício do direito à livre 
circulação.

(17) A organização de um Ano Europeu 
dos Cidadãos em 2013 proporcionará uma 
excelente oportunidade de sensibilizar o 
público em geral para os direitos 
associados à cidadania da União e, por 
conseguinte, de contribuir para o objetivo 
de facilitar o exercício do direito à livre 
circulação, em particular assegurando a 
participação de representantes da 
sociedade civil, inclusive de organizações 
não governamentais e de base.

Or. en

Justificação
A sociedade civil é a voz do povo, sendo a sua participação efetiva essencial para o 
progresso e o desenvolvimento.

Alteração 12

Proposta de decisão
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Incumbe em primeiro lugar aos 
Estados-Membros a responsabilidade de 
sensibilizar os cidadãos para os seus 
direitos enquanto cidadãos da União; a 
ação a nível da União vem adicionar-se às 
ações nacionais neste contexto e 
completá-las, tal como salientado na 
Declaração política «Parceria para a 
comunicação sobre a Europa», assinada em
22 de outubro de 2008 pelo Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão.

(22) Incumbe em primeiro lugar aos 
Estados-Membros a responsabilidade de 
sensibilizar os cidadãos para os seus 
direitos enquanto cidadãos da União; a 
ação a nível da União vem adicionar-se às 
ações nacionais, regionais e locais neste 
contexto e completá-las, tal como 
salientado na Declaração política «Parceria 
para a comunicação sobre a Europa», 
assinada em 22 de outubro de 2008 pelo 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão.

Or. en
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Justificação
As ações a nível regional e local desempenham um papel fundamental para que a informação 
chegue a um público o mais vasto possível.

Alteração 13

Proposta de decisão
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

O financiamento da União no que diz 
respeito a outras atividades para além das 
financiadas com base no orçamento do 
Ano Europeu pode ser concedido através 
dos atuais programas da União ou dos 
fundos estruturais, nomeadamente os 
programas «Europa para os Cidadãos» e 
«Direitos Fundamentais e Cidadania»,

(25) O financiamento da União no que diz 
respeito a outras atividades para além das 
financiadas com base no orçamento do 
Ano Europeu pode ser concedido através 
dos atuais programas da União ou dos 
fundos estruturais, nomeadamente os 
programas «Europa para os Cidadãos» e 
«Direitos Fundamentais e Cidadania», o 
programa ERASMUS e a iniciativa 
«Juventude em Movimento»,

Or. en

Justificação
Os programas de educação e de formação que permitem aos jovens estudar e trabalhar no 
estrangeiro oferecem-lhes uma melhor perceção do que significa ser um cidadão europeu.
Além disso, muitos empregadores valorizam amplamente essas experiências no estrangeiro, o 
que aumenta a empregabilidade e as perspetivas de emprego dos jovens.

Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Sensibilizar os cidadãos da União para a 
forma como podem beneficiar realmente 
dos direitos e políticas da União quando 
permaneçam noutro Estado-Membro, bem 
como fomentar a sua participação ativa em 
fóruns cívicos sobre políticas da União e 
questões com elas relacionadas;

- Sensibilizar os cidadãos da União para a 
forma como podem beneficiar realmente 
dos direitos e políticas da União quando 
permaneçam noutro Estado-Membro, 
nomeadamente com o objetivo de estudar 
ou trabalhar, bem como fomentar a sua 
participação ativa em fóruns cívicos sobre 
políticas da União e questões com elas 
relacionadas, chamando porém a sua 
atenção para os obstáculos que ainda 
persistem ao exercício desses direitos;
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Or. en

Justificação
A liberdade de circulação das pessoas é um direito fundamental que inclui o direito dos 
cidadãos da UE a trabalhar, estudar e residir no Estado-Membro da sua escolha. Contudo, 
ainda é possível encontrar obstáculos ao seu exercício.

Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Desenvolver uma melhor rede de 
recursos de informação e de comunicação 
poderosa, incluindo ferramentas 
interativas, e fornecer informação em 
todas as línguas da União sobre as 
políticas adotadas a nível da União e o 
impacto na vida privada e profissional da 
população;

Or. en

Justificação
Uma melhoria das ferramentas de comunicação e das tecnologias de rede irá facilitar o 
acesso dos cidadãos da UE à informação sobre os seus direitos, melhorando a sua 
flexibilidade.

Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Informação, educação e sensibilização 
orientadas para o público em geral e para 
audiências mais específicas;

- Informação, educação e sensibilização 
orientadas para o público em geral e para 
audiências mais específicas, em 
colaboração com representantes da 
sociedade civil, incluindo organizações 
não governamentais e de base, a nível 
local, regional e nacional;

Or. en
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Justificação
A sociedade civil é a voz do povo, sendo a sua participação efetiva essencial para o 
progresso e o desenvolvimento.

Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- Conferências e eventos destinados a 
promover o debate e sensibilizar para a 
importância e as vantagens do direito de 
livre circulação e permanência no território 
da União Europeia e, de um modo mais 
geral, dos direitos dos cidadãos enquanto 
cidadãos da União;

- Conferências e eventos destinados a 
promover o debate e sensibilizar para a 
importância e as vantagens do direito de 
livre circulação e permanência no território 
da União Europeia e, de um modo mais 
geral, dos direitos dos cidadãos enquanto 
cidadãos da União, incluindo dos direitos 
de nacionais de países terceiros que 
residem legalmente num Estado-Membro;

Or. en

Justificação
Os trabalhadores nacionais de países terceiros que residam legalmente num Estado-Membro 
devem beneficiar dos mesmos direitos que os cidadãos da União.

Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

- Reforço do papel e da visibilidade dos 
portais multilingues em linha EUROPE 
DIRECT e «A sua voz na Europa», como 
elementos-chave de um sistema de 
informação de «balcão único» sobre os 
direitos dos cidadãos da União;

- Reforço do papel e da visibilidade dos 
portais multilingues em linha EUROPE 
DIRECT, EURES e «A sua voz na 
Europa», como elementos-chave de um 
sistema de informação de «balcão único» 
sobre os direitos dos cidadãos da União;

Or. en

Justificação
O principal objetivo da rede EURES é orientar e aconselhar trabalhadores potencialmente 
móveis sobre as oportunidades de emprego e as condições de vida e de trabalho na UE, bem 
como sobre os direitos laborais e as oportunidades de emprego noutros Estados-Membros e, 
especialmente, em regiões transfronteiriças.
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Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

- Reforço do papel e da visibilidade dos 
instrumentos de resolução de problemas, 
como o SOLVIT, de modo a permitir que 
os cidadãos da União utilizem e defendam 
melhor os seus direitos.

- Reforço do papel e da visibilidade dos 
instrumentos de resolução de problemas, 
como o SOLVIT, a Comissão das Petições 
do Parlamento Europeu e o Provedor de 
Justiça Europeu, de modo a permitir que 
os cidadãos da União utilizem e defendam 
melhor os seus direitos.

Or. en

Justificação
O direito de petição é garantido pelo Tratado e pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
UE, podendo todos os cidadãos da União recorrer ao Provedor de Justiça Europeu em 
questões relativas à má administração nas atividades das instituições da União.

Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Orçamento
A dotação financeira para as atividades 
previstas para o Ano Europeu dos 
Cidadãos de 2013 será de 5 milhões de 
EUR.

Or. en

Justificação
Um orçamento adequado é essencial para a realização dos objetivos da proposta.


