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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o relatório de 2013 sobre a Cidadania da UE. Cidadãos da UE: os seus direitos, o 
seu futuro
(2013/2186(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 27 de outubro de 2010, intitulada 
«Relatório de 2013 sobre a Cidadania da UE. Cidadãos da UE: os seus direitos, o seu 
futuro» COM(2013)0269,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 29 de março de 2012, referente ao Relatório de 2010 
sobre a cidadania da União – Eliminar os obstáculos ao exercício dos direitos dos 
cidadãos da UE1,

– Tendo em conta as duas audições organizadas pela Comissão das Petições em 2013, 
nomeadamente sobre como tirar o máximo partido da cidadania da UE, de 19 de fevereiro 
de 2013, e sobre o impacto da crise nos cidadãos europeus e o reforço da participação 
democrática na governação da União, de 24 de setembro de 2013,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre as deliberações da Comissão das 
Petições,

– Tendo em conta o direito de petição consagrado no artigo 227.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Parte II do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
intitulada «Não-discriminação e cidadania da União», e o Título V da Carta dos Direitos 
Fundamentais,

– Tendo em conta os artigos 10.º e 11.º do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Petições e o parecer da Comissão da Cultura 
e da Educação (A7-0000/2013),

A. Considerando que o Tratado de Lisboa reforçou o conceito de cidadania da UE e os 
direitos deste decorrentes;

B. Considerando que o direito de petição ao Parlamento Europeu é um dos pilares da 
cidadania Europeia, uma vez que cria um ponto de ligação entre os cidadãos e as 
instituições europeias e transforma a UE num conceito significativo para os cidadãos;

C. Considerando que todos os Estados-Membros se comprometeram a observar as normas 
comuns adotadas a nível da UE no que toca à livre circulação e à não-discriminação, bem 
como os valores comuns da União Europeia, nomeadamente o respeito pelos direitos 

                                               
1 JO C 257 E, de 6.9.2013, p. 74.
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fundamentais, e inclusive pelos direitos das pessoas pertencentes a minorias; 

D. Considerando que a questão da aquisição e da perda da nacionalidade foi suscitada em 
petições, designadamente do ponto de vista dos seus efeitos na cidadania europeia; que 
muitos peticionários se pronunciaram a favor de uma maior coordenação a nível da 
legislação europeia em matéria de cidadania;

E. Considerando que foram apresentadas várias reclamações relativas ao exercício do direito 
de voto nas eleições europeias e municipais e também à privação do direito de voto nas 
eleições nacionais após um período de permanência no estrangeiro;

F. Considerando que a confiança do público em geral na União Europeia atingiu níveis 
historicamente baixos; que as eleições de 2014 serão as primeiras realizadas após a 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que amplia consideravelmente os poderes do 
Parlamento Europeu; que as eleições europeias devem ter por objetivo o reforço da 
confiança do público em geral no sistema político e a criação de uma esfera pública 
europeia;

G. Considerando que os cidadãos estão diretamente representados a nível da União no 
Parlamento Europeu e têm o direito democrático de elegibilidade e de voto nas eleições 
europeias, mesmo que sejam residentes num Estado-Membro que não o seu;

1. Saúda a comunicação da Comissão (COM(2013)603) que anuncia novas medidas em seis 
domínios que têm por objetivo reforçar os direitos dos cidadãos;

2. Salienta que é importante que os cidadãos possam tomar decisões informadas sobre o 
exercício dos direitos que lhes estão consagrados no Tratado e devem, por conseguinte, 
receber toda a informação necessária, que se deve centrar não só em direitos abstratos, 
mas também em informações práticas sobre questões económicas, administrativas, 
jurídicas e culturais; insta as autoridades nacionais, regionais e locais a promoverem uma 
maior compreensão da cidadania da UE e a esclarecerem as suas vantagens práticas para 
os cidadãos;

3. Reconhece o papel vital desempenhado pelos Estados-Membros na correta aplicação da 
legislação europeia; entende que o reforço da cooperação com as autoridades locais e 
nacionais pode ser um meio eficaz de resolução informal de problemas;

4. Espera que o novo portal Web dedicado às petições, que estará disponível no início de 
2014, torne o processo de apresentação de uma petição um instrumento apelativo e de
fácil utilização; convida a Comissão e as outras instituições a reconhecerem 
convenientemente este processo nos seus sítios Web; 

5. Congratula-se com o facto de, em novembro de 2013, três iniciativas de cidadania muito 
diferentes terem alcançado o limiar exigido; aguarda com expectativa a realização de 
audições com os organizadores destas iniciativas de cidadania bem-sucedidas; 

6. Apela à Comissão para que monitorize regularmente o modo como as formalidades 
administrativas relacionadas com a entrada e a residência são processadas nos 
Estados-Membros;
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7. Reconhece que, de acordo com a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça da 
União Europeia1, as condições para a aquisição e a perda da nacionalidade dos 
Estados-Membros se regem exclusivamente pelo Direito nacional de cada 
Estado-Membro; solicita, não obstante, uma maior coordenação e um intercâmbio mais 
estruturado das melhores práticas entre Estados-Membros no que diz respeito à sua 
legislação em matéria de cidadania;

8. Insta os Estados-Membros que privam do direito de voto os próprios nacionais que 
decidem residir noutro Estado-Membro por um período de tempo prolongado a porem 
cobro a esta prática e a reverem a sua legislação em conformidade, a fim de lhes 
garantirem plenos direitos de cidadania; recomenda que os Estados-Membros tomem 
todas as medidas para dar assistência eficaz aos cidadãos que pretendam exercer o seu 
direito de voto ou de elegibilidade noutro Estado-Membro que não o seu;

9. Convida os Estados-Membros a organizarem campanhas públicas transparentes e a darem 
uma resposta eficaz ao problema da queda das taxas de participação dos votantes; apela 
às instituições, órgãos, gabinetes e agências da União para que continuem a melhorar a 
transparência e a facilitar o acesso aos documentos, uma vez que esta medida aumenta a 
participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão;

10. Manifesta-se seriamente preocupado com petições que revelam a situação delicada de 
alguns residentes que, devido ao seu estatuto, não podem exercer plenamente os seus 
direitos de livre circulação ou de voto nas eleições locais; solicita à Comissão Europeia e 
aos Estados-Membros em causa que facilitem a regularização do estatuto dos cidadãos 
que se encontram nesta situação; 

11. Chama a atenção para as reclamações de alguns peticionários, na sua maioria cidadãos da 
UE expatriados, que comunicam ter tido problemas relacionados com a aquisição, a 
transmissão e a propriedade de bens imóveis em vários países; 

12. Reconhece as dificuldades com que são confrontadas as pessoas portadoras de deficiência 
no exercício do seu direito de livre circulação e solicita a criação de um cartão de 
identidade para estes cidadãos que seja válido em toda a Europa;

13. Insta os Estados-Membros a aplicarem medidas de coordenação e de cooperação, a fim 
de darem uma resposta eficaz aos problemas relacionados com a dupla tributação do 
registo automóvel, a discriminação fiscal e a dupla tributação num contexto 
transfronteiras; considera que as convenções fiscais bilaterais existentes e as medidas 
unilaterais adotadas por um Estado-Membro não chegam para dar resposta aos problemas 
de dupla tributação, e que é necessária uma ação concertada a nível da União;

14. Convida a Comissão a realizar uma avaliação pormenorizada das vantagens e dos 
desafios do Ano Europeu dos Cidadãos 2013;

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
ao Provedor de Justiça Europeu e aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros.

                                               
1 Mais recentemente no seu acórdão de 2 de março de 2010 relativo ao processo C-135/08, Rottmann.


