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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. Salienta que o "direito de petição ao Parlamento Europeu" é um simples mecanismo de 
cosmética destinado a dar um espúrio ar de legitimidade democrática ao conceito de 
"cidadania europeia" e, por conseguinte, às instituições essencialmente não democráticas e 
irresponsáveis da UE; afirma, neste contexto, que as campanhas de informação levadas a 
cabo a nível nacional e da UE sobre a esfera de atividades da União Europeia são ações de 
propaganda injustificadas para uma visão cada vez mais impopular do projeto europeu;

2. 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 que foram apresentadas;

3. Exorta a Comissão a reconhecer que o atual nível de petições reflete mal tanto a legislação 
da UE como a sua aplicação;

4. Considera que, à luz da atual situação económica e dos custos enormes de regulamentação 
da UE, há uma necessidade urgente de um corte drástico do acervo comunitário, 
especialmente na área do emprego;

5. Insiste em que os cidadãos, empresas e outras partes interessadas esperam um quadro 
regulamentar simples e previsível; salienta, portanto, a necessidade de reduzir a burocracia 
e os encargos administrativos, e insta a Comissão a identificar os atos legislativos onde é 
possível reduzir os custos de regulamentação;

6. Observa que, em 2011, os Estados-Membros foram obrigados a transpor 131 diretivas; 
assinala que é cada vez mais difícil para as administrações nacionais, que se encontram já 
sob tensão, manter a transposição de um elevado número de atos legislativos; observa 
ainda que a criação de nova legislação da UE é atualmente mais célere do que a 
capacidade de leitura, entendimento ou aplicação da mesma;

7. Solicita uma avaliação detalhada dos reais benefícios e custos dos mecanismos de queixa;

8. Lamenta a obstinação e teimosia da Comissão e dos governos dos Estados-Membros, 
como é o caso, por exemplo, da Espanha em matéria de direitos de propriedade, em que 
são negados, há muitos anos, aos cidadãos europeus originários de vários países direitos 
fundamentais de propriedade e contratação; recorda que esta questão tem sido 
reiteradamente suscitada junto da Comissão das Petições há já, pelo menos, 15 anos, não
tendo ainda a Comissão nem o governo espanhol tomado medidas concretas nem proposto 
qualquer ressarcimento.


