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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as deliberações da Comissão das Petições no ano de 2009
(2009/2139(INI))

O Parlamento Europeu,

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

– Tendo em conta os artigos 24.º e 227.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

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

– Tendo em conta o artigo 48.º e o n.º 8 do artigo 202.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Petições (A7-0000/2010),

A. Considerando que, em 2009, a actividade da Comissão das Petições foi marcada 
pela transição da sexta para a sétima legislatura e que a composição da comissão 
apresenta alterações consideráveis, uma vez que dois terços dos seus membros a 
integram pela primeira vez,

B. Considerando que 2009 marcou o fim do mandato do Provedor de Justiça 
Europeu e que a Comissão das Petições foi directamente associada às audições 
dos candidatos ao cargo,

C. Considerando que o Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 1 de Dezembro 
de 2009, criou as condições necessárias a uma participação acrescida dos 
cidadãos no processo decisório da UE com vista a reforçar a sua legitimidade e 
responsabilidade,

D. Considerando que os cidadãos da UE são directamente representados pelo 
Parlamento e que o direito de petição, consagrado no Tratado, lhes propicia os 
meios de se dirigirem aos seus representantes quando considerem que os seus 
direitos foram violados,

E. Considerando que a aplicação da legislação europeia tem um impacto directo 
nos cidadãos, que se encontram na posição ideal para avaliar a sua eficácia e as 
suas insuficiências e para assinalar lacunas subsistentes que se impõe colmatar, 
a fim de assegurar a adesão aos objectivos da União,

F. Considerando que os cidadãos europeus, a título individual e colectivo, se 
dirigem ao Parlamento para obter reparação em caso de violação do direito 
europeu,
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G. Considerando que o Parlamento, por intermédio da sua Comissão das Petições, 
tem a obrigação de investigar tais problemas e de fazer o seu melhor para pôr 
cobro a essas infracções; que, a fim de oferecer aos cidadãos os meios de 
recurso mais apropriados e rápidos, a Comissão das Petições continuou a 
reforçar a sua cooperação com a Comissão, outras comissões parlamentares e os 
Estados-Membros,

H. Considerando que o número de petições recebidas pelo Parlamento em 2009 foi 
ligeiramente superior ao registado em 2008 (1924 contra 1849) e que a 
tendência crescente para a apresentação electrónica de petições foi confirmada 
(cerca de 65% das petições foram recebidas sob essa forma em 2009 contra 60% 
em 2008),

I. Considerando que o número de petições não admissíveis recebidas em 2009 
indica que cumpre diligenciar no sentido de uma melhor prestação de 
informações aos cidadãos sobre as competências da União e o papel das suas 
várias Instituições,

J. Considerando que, em numerosos casos, os cidadãos apresentam ao Parlamento 
petições sobre decisões tomadas pelas autoridades administrativas ou judiciais 
competentes dos Estados-Membros,

K. Considerando que os cidadãos deveriam, em particular, ser informados de que –
como reconhecido pelo Provedor de Justiça Europeu na decisão de Dezembro 
de 2009 que encerra o inquérito relativo à queixa 822/2009/BU contra a 
Comissão – as acções intentadas junto das jurisdições nacionais constituem 
parte integrante do processo de implementação da legislação europeia nos 
Estados-Membros e de que a Comissão das Petições não pode tratar questões 
que sejam objecto de procedimento judicial junto dos tribunais nacionais nem 
reexaminar os respectivos resultados,

L. Considerando que o processo de petição – em virtude dos seus mecanismos de 
funcionamento e porque o direito de petição é reconhecido a todos os cidadãos e 
residentes na UE, nos termos do Tratado – difere de outros meios de recurso à 
disposição dos cidadãos a nível da UE, nomeadamente a apresentação de 
queixas ao Provedor de Justiça Europeu ou à Comissão,

M. Considerando que os cidadãos têm direito a uma rápida reparação e a um 
elevado nível de transparência por parte de todas as Instituições europeias e que 
o Parlamento solicitou reiteradamente à Comissão que fizesse uso das suas 
prerrogativas enquanto guardiã do Tratado para reagir às infracções à legislação 
europeia reveladas pelos peticionários, em particular quando a transposição da 
legislação da UE para o nível nacional resulta na sua violação,

N. Considerando que muitas petições continuam a suscitar preocupações relativas à 
transposição e à implementação da legislação europeia em sede de mercado 
interno e de ambiente, e atendendo aos precedentes apelos da Comissão das 
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Petições à Comissão no intuito de assegurar o reforço dos controlos da 
aplicação do direito europeu nestes domínios,

O. Considerando que, embora a Comissão só possa proceder a um controlo cabal 
da observância do direito da UE quando as autoridades nacionais tenham 
tomado uma decisão definitiva, é importante, sobretudo no respeitante a 
questões ambientais, verificar numa fase precoce que as autoridades nacionais 
aplicam correctamente todas os requisitos processuais relevantes previstos no 
direito da UE,

P. Considerando a importância de prevenir novas perdas irreparáveis de 
biodiversidade, em particular nos sítios “Natura 2000”, bem como o 
compromisso assumido pelos Estados-Membros no sentido de velar pela 
protecção de zonas especiais de conservação ao abrigo da Directiva Habitats 
(92/43/CEE),

Q. Considerando que as petições patenteiam o impacto da legislação europeia na 
vida quotidiana dos cidadãos da UE e reconhecendo a necessidade de tomar 
todas as medidas necessárias para consolidar os progressos logrados em matéria 
de reforço dos direitos dos cidadãos da UE,

R. Considerando que, no seu anterior relatório de actividades, bem como no seu 
parecer sobre o relatório anual da Comissão referente ao controlo da aplicação 
do direito comunitário, a Comissão das Petições solicitou ser mantida ao 
corrente sobre as diferentes fases de tramitação dos processos de infracção cuja 
matéria seja igualmente objecto de petições,

S. Considerando que incumbe aos Estados-Membros a responsabilidade primeira 
pela correcta transposição e aplicação da legislação europeia e reconhecendo 
que foi crescente a participação de muitos deles nos trabalhos da Comissão das 
Petições em 2009,

1. Congratula-se com a harmoniosa transição para a nova legislatura e observa que 
uma grande parte do trabalho da Comissão das Petições, contrariamente ao de 
outras comissões parlamentares, transitou para a nova legislatura, dado o exame 
de um número considerável de petições não ter sido concluído;

2. Regozija-se com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e não duvida que o 
Parlamento será estreitamente associado ao desenvolvimento da nova iniciativa 
de cidadãos, a fim de que este instrumento possa alcançar plenamente o seu 
objectivo e garantir uma maior transparência e responsabilidade no processo 
decisório da UE, permitindo aos cidadãos propor alterações ou aditamentos ao 
direito da UE;
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3. Congratula-se com o Livro Verde relativo a uma iniciativa de cidadania 
europeia1, publicado pela Comissão nos finais de 2009 enquanto primeiro passo 
rumo à concretização de tal conceito;

4. Salienta que o Parlamento recebeu petições de tipo campanha com mais de um 
milhão de assinaturas e insiste na necessidade de assegurar que os cidadãos 
conheçam perfeitamente a distinção entre este tipo de petição e a iniciativa de 
cidadãos;

5. Recorda a sua resolução sobre a iniciativa de cidadãos2, para a qual a Comissão 
das Petições contribuiu com um parecer; insta a Comissão a instituir normas de 
execução compreensíveis que identifiquem claramente os papéis e obrigações 
das instituições envolvidas nos processos de exame e de tomada de decisão;

6. Congratula-se com o carácter juridicamente vinculativo adquirido pela Carta 
dos Direitos Fundamentais mercê da entrada em vigor do Tratado de Lisboa e 
assinala a importância assumida pela referida Carta para todos os cidadãos em 
termos de clareza e de visibilidade dos direitos fundamentais;

7. Considera que tanto a União, como os seus Estados-Membros têm a obrigação 
de zelar por que os direitos fundamentais consagrados na Carta sejam 
plenamente observados e não duvida que a Carta contribuirá para desenvolver o 
conceito de cidadania da União;

8. Confia em que serão tomadas todas as medidas processuais necessárias para 
assegurar que os aspectos institucionais da adesão da UE à Convenção Europeia 
de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais sejam 
rapidamente clarificados e salienta a intenção da Comissão das Petições de 
contribuir para o trabalho do Parlamento nesta matéria;

9. Recorda o seu anterior pedido de que seja levada a efeito, pelos serviços 
pertinentes do Parlamento e da Comissão, uma revisão circunstanciada de todas 
as vias de recurso ao dispor dos cidadãos da UE e realça a necessidade de 
encetar negociações sobre um novo acordo interinstitucional, que deveria ter em 
conta o desenvolvimento das políticas europeias, bem como a importância 
acrescida acordada aos direitos dos cidadãos da UE;

10. Regozija-se com as diligências empreendidas pela Comissão para simplificar os 
serviços existentes de assistência ao público, no intuito de informar os cidadãos 
sobre os seus direitos na UE e as vias de recurso de que dispõem em caso de 
infracção, reagrupando as diferentes páginas Web relevantes (como as da Rede 
SOLVIT e da ECC-Net) na secção“Os seus direitos na UE” do principal sítio 
Web da UE;

                                               
1 COM(2009) 622 final de 11.11.2009.
2 Resolução do Parlamento Europeu de 7 de Maio de 2009, que contém um pedido à Comissão no 
sentido da apresentação de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à aplicação da iniciativa de cidadania - P6_TA(2009)0389.
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11. Frisa que o Parlamento instou, por diversas ocasiões, a Comissão a criar um 
sistema de identificação clara dos diferentes mecanismos de queixa ao dispor 
dos cidadãos e entende que são necessárias novas medidas que tenham por 
objectivo último a transformação da página Web“Os seus direitos na UE” num 
balcão único em linha de natureza convivial; aguarda com interesse as primeiras 
avaliações da aplicação do seu plano de acção 20083, previstas para 2010;

12. Recorda a sua resolução sobre as actividades do Provedor de Justiça Europeu 
em 2008 e encoraja o Provedor recentemente eleito a perseverar no reforço da 
transparência e da responsabilização da administração europeia, bem como a 
velar por que as decisões sejam tomadas com a maior transparência e 
proximidade possível dos cidadãos;

13. Reitera a sua determinação para apoiar os esforços envidados pelos serviços do 
Provedor de Justiça no sentido de sensibilizar o público para o trabalho por si 
desenvolvido e de combater os casos de má administração nas instituições 
europeias; entende que o Provedor de Justiça representa uma importante fonte 
de informação no contexto da acção geral destinada a melhorar a administração 
europeia;

14. Constata que as petições recebidas em 2009 continuam a centrar-se no 
ambiente, nos direitos fundamentais, na justiça e no mercado interno; verifica 
que, no plano geográfico, a maior parte das petições se reporta à União no seu 
conjunto – seguida da Alemanha, Espanha, Itália e Roménia – o que evidencia 
que os cidadãos estão atentos à acção da União e se dirigem à mesma para que 
esta actue;

15. Verifica que cada vez mais petições destacam os problemas enfrentados pelos 
cidadãos que exercem o direito à livre circulação; toma nota do facto de estas 
petições aludirem ao período de tempo excessivamente longo aplicado pelos 
Estados-Membros de acolhimento à emissão de autorizações de residência a 
familiares originários de países terceiros e às dificuldades de exercício dos 
direitos de voto e de reconhecimento de qualificações; saúda, por conseguinte, o 
programa de Estocolmo4 recentemente lançado e apoia a aplicação dos seus 
objectivos no mais breve trecho;

16. Reitera os seus anteriores apelos à Comissão para que apresente propostas 
concretas no sentido de alargar às empresas de pequena dimensão a protecção 
dos consumidores contra práticas comerciais desleais, tal como requerido na sua 

                                               
3 Action Plan on an integrated approach for providing Single Market Assistance Services to citizens 
and business – Commission Staff Working Paper (Plano de acção sobre um plano de acção em prol de 
uma abordagem integrada para a prestação de serviços de assistência ao cidadão e às empresas no 
quadro do mercado único) SEC (2008)1882. 
4 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho – Um espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça ao serviço dos cidadãos COM(2009) 262 final.
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resolução sobre as «Empresas de repertórios» enganosas5, porquanto a 
Comissão das Petições continua a receber petições de vítimas desse repertórios 
fraudulentos;

17. Reconhece o papel central que a Comissão desempenha no trabalho 
desenvolvido pela Comissão das Petições, a qual continua a confiar no seu know 
how para efeitos de avaliação das petições, de identificação das violações da 
legislação europeia e de procura de meios de resolução, bem como os esforços 
desenvolvidos pela Comissão para melhorar o seu tempo de resposta global aos 
pedidos de inquérito apresentados pela Comissão das Petições;

18. Lamenta que a Comissão ainda não tenha dado seguimento aos reiterados apelos 
da Comissão das Petições no sentido de se serem efectuadas actualizações 
oficiais e regulares da evolução dos processos por infracção relativos a petições 
em aberto; verifica que a publicação mensal das decisões da Comissão relativas 
a processos por infracção – em conformidade com o disposto nos artigos 258.º e 
260.º do Tratado – não representa uma resposta adequada a tais pedidos, não 
obstante tratar-se de uma iniciativa louvável em termos de transparência;

19. Entende que o seguimento dos processos de infracção através da consulta dos 
comunicados de imprensa da Comissão e da sua concatenação com 
determinadas petições constituiria um desperdício de tempo e de recursos da 
Comissão das Petições, nomeadamente em caso de infracções de carácter 
horizontal;

20. Reitera a sua convicção de que os cidadãos da UE que apresentam uma queixa 
formal ou que apresentam uma petição ao Parlamento deveriam beneficiar do 
mesmo nível de transparência da parte da Comissão, exortando-a mais uma vez 
a assegurar um maior reconhecimento ao processo de petição e ao seu papel no 
apuramento das violações da legislação europeia, as quais constituem 
subsequentemente objecto de processos por infracção;

21. Lembra que, em muitos casos, as petições se reportam a problemas relacionados 
com a transposição e a aplicação da legislação europeia e reconhece que o 
lançamento de processos por infracção não propicia necessariamente aos 
cidadãos soluções imediatas para os seus problemas, atenta a duração média de 
tais processos;

22. Regozija-se com os esforços da Comissão no sentido de desenvolver meios 
alternativos de promoção de uma melhor aplicação da legislação europeia, bem 
como com a atitude positiva patenteada por alguns Estados-Membros, que 
adoptam as medidas necessárias para corrigir as infracções nos primeiros 
estádios do processo de transposição;

23. Regozija-se com a participação acrescida dos Estados-Membros nas actividades 
                                               
5 Resolução do Parlamento Europeu de 16 de Dezembro de 2008 sobre «Empresas de repertórios» 
enganosas, JO C 45 E de 23.2.2010, p. 17-22  
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da Comissão das Petições e com a presença dos seus representantes nas 
reuniões; considera que uma tal cooperação deveria ser reforçada, na medida em 
que as autoridades nacionais são as primeiras responsáveis pela aplicação da 
legislação europeia uma vez transporta na sua ordem jurídica;

24. Chama a atenção para as conclusões constantes da sua resolução sobre o 
impacto da urbanização extensiva em Espanha6, solicitando às autoridades 
espanholas que forneçam uma avaliação das medidas adoptadas neste contexto; 

25. Toma nota do número crescente de peticionários que recorrem ao Parlamento 
em relação a questões que não se inserem no âmbito de competências da União 
Europeia, nomeadamente o cálculo das pensões de reforma, a aplicação de 
decisões dos tribunais e a passividade das administrações nacionais; salienta que 
a Comissão das Petições desenvolveu todos os esforços ao seu alcance para 
remeter estas queixas para as autoridades nacionais competentes;

26. Reconhece que o número crescente de petições com reduzida pertinência para as 
actividades da UE  está provavelmente ligado ao aumento do número de 
petições por via electrónica, uma vez, pelo segundo ano consecutivo, as petições 
electrónicas foram mais numerosas do que as petições apresentadas por correio;

27. Entende que, embora cumpra encorajar uma vasta utilização da Internet por 
facilitar a comunicação com os cidadãos, importa encontrar uma solução para 
evitar que a Comissão das Petições se veja sobrecarregada com "não-petições"; 
considera que uma eventual solução poderia passar pela revisão do processo de 
registo no Parlamento e encoraja o pessoal responsável a remeter os processos 
em questão para a unidade "Correio dos Cidadãos" e não à Comissão das 
Petições;

28. Sublinha a necessidade de continuar a velar por uma maior transparência na 
gestão das petições: a nível interno, através da melhoria constante da aplicação 
de apresentação de petições em linha "E-Petition" – que viabiliza aos deputados 
um acesso directo aos processos de petição – e a nível externo, através da 
criação de um portal interactivo para as petições que permita ao Parlamento 
comunicar mais eficazmente com os cidadãos e que torne as procedimentos de 
voto e as competências da comissão mais claras para o público;

29. Encoraja a criação de um portal que contemple um modelo com diferentes 
etapas aplicável às petições para informar os cidadãos sobre as soluções que 
poderão obter na sequência da apresentação de petições ao Parlamento, bem 
como sobre os domínios de intervenção deste último, modelo esse que poderia 
incluir ligações a outros meios de recurso a nível europeu e nacional;

30. Reconhece que a aplicação de uma tal iniciativa comportaria encargos, instando, 
                                               
6 Resolução do Parlamento Europeu, de 26 de Março de 2009, sobre o impacto da urbanização 
extensiva em Espanha nos direitos individuais dos cidadãos europeus, no ambiente e na aplicação do 
direito comunitário, P6_TA(2009)0192.
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não obstante, os serviços administrativos visados a cooperarem com a Comissão 
das Petições para encontrar as soluções mais apropriadas, na medida em que um 
tal portal assumiria importância primordial, não apenas para melhorar o 
contacto entre o Parlamento e os cidadãos da UE, mas também para reduzir o 
número de petições não admissíveis;

31. Saúda a aprovação do novo Regimento do Parlamento e a revisão das 
disposições relativas ao tratamento das petições; encoraja os esforços do 
Secretariado e dos representantes dos grupos políticos relativos à elaboração de 
um guia revisto das regras e procedimentos internos da Comissão das Petições 
destinado aos deputados, porquanto um tal documento constituiria não só um 
instrumento de auxílio para as actividades desenvolvidas pelos deputados mas 
também um meio de reforço da transparência do processo de petição;

32. Reitera o seu apelo aos serviços administrativos competentes para que adoptem 
as medidas necessárias para criar um registo electrónico graças ao qual os 
cidadãos poderão prestar/retirar o seu apoio a uma petição em conformidade 
com o disposto no artigo 202.º;

33. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e o relatório da 
Comissão das Petições ao Conselho, à Comissão, ao Provedor de Justiça 
Europeu, aos governos dos Estados-Membros, às suas comissões das petições e 
aos respectivos provedores de justiça ou órgãos competentes similares.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução 

Convém começar o presente relatório anual por salientar que o ano de 2009 não foi 
um ano comum, mas antes um ano extraordinário dominado pelas eleições europeias e 
a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Enquanto que os efeitos do segundo 
acontecimento no trabalho desta comissão serão provavelmente sentidos nos 
próximos anos, o primeiro influenciou de forma significativa a actividade corrente. 

Ao contrário de outras comissões parlamentares, a Comissão das Petições distingue-se 
pelo facto de o seu calendário de actividades não girar à volta do programa legislativo 
da Comissão, mas antes ser estabelecido pelos cidadãos no exercício do seu direito de 
apresentar petições ao Parlamento Europeu. O ano de 2009 assinalou a transição da 
sexta para a sétima legislatura; os novos membros tiveram que se familiarizar com o 
conjunto do trabalho da comissão. Apesar do encerramento substancial de petições 
ocorrido no final da legislatura, muitos processos transitaram para a nova legislatura e 
os membros foram obrigados a familiarizar-se rapidamente com eles enquanto davam 
entrada novas petições. Importa referir que o processo foi bastante calmo e que tanto a 
anterior como a actual Comissão das Petições fizeram o máximo para garantir que os 
peticionários fossem o menos possível afectados pelo período de transição. Todavia, 
outros aspectos do trabalho regular da comissão – como as visitas de investigação –
tiveram que ser adiados para 2010.

Neste contexto, o relatório de 2009 pretende dar uma ideia compreensível da 
actividade da Comissão das Petições durante o ano e, em última análise, contribuir 
para compreender melhor o que são as petições ao Parlamento Europeu, o resultado 
possível deste processo, as suas histórias de sucesso e os seus limites.

Estatísticas como o número de petições recebidas, encerradas ou tratadas pela 
Comissão das Petições, ou sobre os países ou assuntos em questão são uma 
ferramenta quantitativa importante na avaliação do trabalho da comissão. Aspectos 
adicionais como as relações com as outras instituições europeias, as autoridades 
nacionais e regionais ou as mudanças institucionais com efeitos directos na actividade 
da Comissão das Petições concorrem para completar a ideia geral. 

Finalmente, o relatório examina os progressos na aplicação das suas recomendações 
anteriores tendo como objectivo melhorar o trabalho da Comissão das Petições e 
destaca alguns dos maiores desafios futuros à luz da entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa. 

Apresentar petições ao Parlamento – um direito fundamental previsto no artigo 
227.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (antigo artigo 194.º)
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A entrada em vigor do Tratado de Lisboa reconfirmou o direito de apresentar petições 
ao Parlamento Europeu como um pilar da cidadania europeia. O artigo 227.° do novo 
Tratado (antigo artigo 194.º) dispõe que os cidadãos da União, ou as pessoas 
singulares ou colectivas com residência na União Europeia, têm o direito de 
apresentar, a título individual ou em associação com outros cidadãos ou pessoas, 
petições ao Parlamento Europeu sobre qualquer questão que se integre nos domínios 
de actividade da União.

A própria redacção deste artigo dá uma ideia cabal do que são as petições ao 
Parlamento Europeu – um instrumento que permite que os cidadãos exponham ao 
Parlamento as suas preocupações com os efeitos das diferentes políticas e da 
legislação da UE no seu quotidiano. As estatísticas anuais revelam que a maioria dos 
cidadãos se dirige ao Parlamento para pedir ajuda sobre questões relacionadas com o 
ambiente, os direitos fundamentais, a justiça, o mercado interno, etc. Outros procuram 
fazer ouvir a sua voz fazendo propostas sobre o desenvolvimento das políticas 
europeias. Finalmente, importa tomar devida nota do número de cidadãos que apelam 
ao Parlamento Europeu contestando decisões tomadas pelas autoridades nacionais. A 
maioria destas petições alega incorrecções na aplicação da legislação europeia, 
enquanto que algumas se queixam de acórdãos dos tribunais nacionais ou de qualquer 
inexecução a nível administrativo, ou abordam questões alheias ao Parlamento 
Europeu, visto que não se integram no âmbito das competências da União.

Segundo as estatísticas, em 2009, o Parlamento Europeu recebeu 1924 petições, o que 
representa um ligeiro aumento em comparação com as 1849 apresentadas em 2008. 
Pode também referir-se que esta diferença tão pequena indica uma certa estagnação 
após a tendência constante de crescimento registada no seguimento dos alargamentos 
de 2004 e 2007 da União. 

Aproximadamente 46% das petições recebidas em 2009 foram declarados 
admissíveis, percentagem esta quase idêntica à registada em 2008. Das 688 petições 
consideradas admissíveis, 655 foram enviadas à Comissão Europeia para informação. 
Vale a pena destacar que a Comissão Europeia enviou cerca de 300 comunicações 
referentes a petições registadas em 2009. Quanto às petições não admissíveis, a 
situação é muito semelhante ao ano anterior (812 contra 818). Visto que a 
percentagem de petições não admissíveis permanece bastante elevada (ligeiramente 
mais de metade das petições recebidas), é óbvio que convém intensificar os esforços 
para aplicar as recomendações anteriores e actuais tendo como objectivo informar 
melhor os cidadãos sobre as competências da UE.

Decisão sobre o tratamento 
da petição 

N.º de 
petições

% N.º de 
petições

%

2009       2008
Admissível 688 45,9 708 46,4
Não admissível 812 54,1 818 53,6
Admissível e encerrada 420 N/A 354 N/A
Petição enviada à CE para parecer 655 N/A 729 N/A
Petição enviada a outros órgãos 33 N/A 53 N/A
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para parecer
Petição enviada a outros órgãos 
para informação

207 N/A 207 N/A

Não registada 4 N/A 6 N/A

Importa também referir que aproximadamente dois terços das petições de 2009, ou 
seja, 1232, foram encerradas nas primeiras fases do processo, seja porque foram 
consideradas não admissíveis seja porque, embora sendo admissíveis, foram 
imediatamente encerradas após informar os peticionários sobre as questões nelas 
suscitadas ou após o seu reencaminhamento para outras comissões do PE competentes 
na matéria. Mais uma vez, as estatísticas de 2009 e 2008 são comparáveis, como é 
visível nos dados seguintes.

2009
Decisão sobre o 
tratamento

Número de 
petições Percentagem

Admissível 1062 56,3
Não admissível 818 43,4
Não registada 6 0,3

2008
Decisão sobre o 

tratamento
Número de 

petições Percentagem

Admissível 1108 57,6
Não admissível 812 42,2
Não registada 4 0,2

Neste contexto, convém lembrar que os membros têm chamado repetidamente a 
atenção para as denominadas "não petições", indicando que o seu tratamento é 
desnecessariamente demorado. Embora não exista uma definição de "não petição", 
impõe-se fazer uma distinção clara entre estas exposições e as petições que são 
consideradas não admissíveis porque não se integram no âmbito das competências da 
UE. Geralmente, uma "não petição" pode ser descrita como uma breve declaração 
pessoal ou um comentário sobre as políticas da UE ou a forma como convém 
desenvolver estas políticas.

Quanto a isso, na página Web do Parlamento Europeu dedicada às petições, é 
claramente indicado que a Comissão das Petições não se ocupa dos pedidos de 
informação, nem dos comentários gerais sobre a política da UE. Informa-se ainda os 
cidadãos que a Comissão das Petições não investiga nem responde a quaisquer 
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petições que contenham linguagem ofensiva ou cuja substância careça de pertinência.  
Há que concluir, portanto, que importa que a Comissão das Petições dê ênfase 
suplementar a uma melhor explicação aos cidadãos do que são as petições ao 
Parlamento Europeu e a uma melhoria do processo de registo no Parlamento Europeu.

Em relação a 2008, registam-se poucas mudanças na lista dos países em causa: assim, 
a União Europeia no seu conjunto continua no primeiro lugar, seguida por Alemanha, 
Espanha, Itália e Roménia (os dois últimos países trocaram de posição em relação a 
2008). Surpreendentemente, Malta surge no fundo da tabela, atrás de Eslovénia e
Letónia, já que é alvo de apenas nove petições contra 21 recebidas no ano passado. 

2009
País em causa Número 

de petições %

União Europeia 403 18,6
Alemanha 298 13,8
Espanha 279 12,9
Itália 176 8,1
Roménia 143 6,6
Polónia 100 4,6
Outros 764 35,3

2008
País em 
causa

Número 
de 

petições
%

União 
Europeia 330 15,9

Alemanha 265 12.8
Espanha 226 10.9
Roménia 207 10.0
Itália 184 8.9
Polónia 105 5.1
Reino Unido 99 4.8
Grécia 97 4.7
França 86 4.1
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Como atrás referido, o ambiente continua a ser o domínio que mais preocupa os 
peticionários, seguido por direitos fundamentais, justiça e mercado interno, enquanto 
que o número de petições relativas à restituição de propriedade diminuiu em 2008.

2009

Temas
Número 

de 
petições

Percenta
gem

Ambiente 228 9,7
Direitos 
Fundamentais 164 7,0

Justiça 159 6,8
Mercado Interno 142 6,0
Propriedade e 
Restituição 133 5,6

Emprego 105 4,5
Saúde 104 4,4
Transportes 101 4,3
Assuntos Sociais 93 4,0
Educação e 
Cultura 82 3,5

Outros 1,043 44,3

2008

 Temas
Número 

de 
petições

Percenta
gem

Ambiente 311 12,8
Direitos 
Fundamentais 208 8,6

Propriedade e 
Restituição 149 6,1

Justiça 147 6,1
Mercado Interno 130 5,4
Assuntos Sociais 118 4,9
Transportes 117 4,8
Saúde 116 4,8
Educação e 
Cultura 105 4,3

Emprego 89 3,7

Outros 938 38,6
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Não é surpresa o facto de o ambiente representar uma preocupação constante dos 
cidadãos europeus.  A legislação europeia na matéria baseia-se no princípio de 
subsidiariedade, e a fronteira entre as competências nacionais e as competências da 
União Europeia nem sempre é clara para os cidadãos, que solicitam a ajuda do 
Parlamento sempre que têm a impressão de que as autoridades regionais ou nacionais 
não os escutam.  Neste contexto, a Comissão das Petições congratula-se com a 
Comunicação da Comissão relativa à aplicação do direito comunitário do ambiente 
(COM (2008) 0773), que constitui um primeiro passo para reforçar os controlos da 
aplicação do direito nesta matéria7.

No que respeita aos direitos fundamentais, deve ser feita uma distinção entre, por um 
lado, as petições que referem erros judiciais, o incumprimento das decisões dos 
tribunais nacionais ou as violações do direito à justiça e a um processo equitativo a 
nível nacional e, por outro lado, as petições que reclamam a protecção dos direitos 
garantidos pela legislação e pela jurisprudência europeia sobre o mercado interno. 

Assim, em 2009, a Comissão das Petições aprovou o documento de trabalho de Diana 
Wallis sobre a Comunicação da Comissão Europeia intitulada "Um espaço de 
liberdade, de segurança e de justiça ao serviço dos cidadãos" – o chamado "Programa 
de Estocolmo".  O documento aborda diversos problemas revelados pelos 
peticionários, entre os quais as dificuldades encontradas pelos membros da família 
originários de países terceiros para obter documentos de estada no seu país de 
residência (nomeadamente no Reino Unido), interpretações diferentes da Directiva 
CE 2004/38 no que diz respeito aos critérios que dão direito à estada permanente, os 
problemas encontrados pelos requerentes para exercer os seus direitos de voto ou 
fazer reconhecer as suas qualificações.  Em várias ocasiões, a Comissão das Petições 
recomendou aos peticionários que utilizassem SOLVIT, um mecanismo informal que 
pode fornecer soluções eficazes dentro de prazos estritos. Convém sublinhar que as 
restrições ligadas à protecção de dados impedem a Comissão das Petições de 
reencaminhar ela própria as petições para SOLVIT, o que significa que apenas pode 
aconselhar o peticionário na matéria. Cabe, por conseguinte, ao peticionário decidir 
utilizar, ou não, SOLVIT e comunicar, ou não, à Comissão das Petições os resultados 
das suas eventuais diligências. 

Podem igualmente observar-se ligeiras mudanças na classificação das petições por 
língua:  se, em 2009, tal como em 2008, o alemão e o inglês continuam a ser as duas 
principais línguas utilizadas pelos peticionários, o italiano e o espanhol trocaram de 
posição.  O espanhol, o esloveno, o maltês e o estónio ocupam os últimos lugares.

                                               
7 Parecer da Comissão das Petições sobre o controlo da aplicação do direito comunitário em 2007 
(2008/2337(INI) - Relatora de parecer Diana Wallis (31.03.2009)
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2009

 Língua Número de 
petições

Percentage
m

Alemão 548 28.5
Inglês 343 17.8
Espanhol 237 12.3
Italiano 203 10.6
Polaco 116 6.0
Romeno 110 5.7
Francês 107 5.6
Outras 260 13.5

2008

 Língua Número de 
petições

Percentage
m

Alemão 437 23.2
Inglês 395 20.9
Italiano 222 11.8
Espanhol 193 10.2
Romeno 155 8.2
Francês 131 6.9
Polaco 101 5.4
Grego 87 4.6
Outras 165 8.7

Por nacionalidade, os Alemães continuam a ser os peticionários mais activos, 
seguidos pelos Espanhóis e pelos Italianos (nestas estatísticas igualmente, os 
Espanhóis e os Italianos trocaram as respectivas posições em relação a 2008).  Os 
peticionários romenos, polacos e britânicos ocupam os lugares seguintes. Nos últimos 
lugares figuram os cidadãos checos, estónios e luxemburgueses, que, juntos, 
apresentaram onze petições em 2009. 
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2009
Nacionalidade 
do primeiro 
peticionário

Número 
de 
petições

Percentagem

Alemanha 496 25.8
Espanha 237 12.3
Itália 219 11.4
Roménia 150 7.8
Polónia 131 6.8
Reino Unido 121 6.3
França 79 4.1
Grécia 78 4.1
Outras 414 21.5

2008
Nacionalidade 
do primeiro 
peticionário

Número 
de 
petições

Percentagem

Alemanha 412 21.8
Itália 245 12.9
Espanha 197 10.4
Roménia 189 10.0
Reino Unido 144 7.6
Polónia 112 5.9
Grécia 102 5.4
França 91 4.8
Outras 400 21.1

No que respeita à forma de apresentar as petições, pode-se falar de uma confirmação:  
os peticionários são mais propensos a apresentar as suas petições utilizando o 
formulário Internet e não a carta-modelo tradicional (62,6% das petições recebidas em 
2009 foram enviados por correio electrónico, contra 59,2% em 2008).
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2009

Formato Número de 
petições %

E-mail 1,204 62.6
Carta 720 37.4

2008

Formato Número de 
petições %

E-mail 1,117 59.2
Carta 769 40.8
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Embora representem um instrumento útil, que permite à Comissão das Petições 
avaliar a sua actividade anual, é conveniente ler as estatísticas com prudência, já que 
vários elementos são susceptíveis de influenciar os resultados globais, ou seja: as 
petições podem referir-se a um ou vários domínios, a um ou vários países; podem ser 
apresentadas por particulares ou por associações e, em certos casos, podem tomar a 
forma de campanhas, acompanhadas de um grande número de assinaturas; além disso, 
os peticionários podem escolher apresentar documentos na sua língua materna ou em 
qualquer outra língua oficial da União.

Todavia, as estatísticas provam que as conclusões dos relatórios anuais precedentes 
continuam válidas. É assim que, como já mencionado, a maior parte das petições 
declaradas não admissíveis revela que persiste uma confusão relativamente às 
competências europeias e nacionais, às competências das instituições europeias e às 
do Conselho da Europa, em especial do Tribunal dos Direitos do Homem. Portanto, os 
precedentes apelos ao redobrar de esforços para informar melhor o cidadão do que é o 
processo de petição e do que é possível obter apresentando uma petição ao 
Parlamento são mais actuais que nunca.  

Uma pista a explorar poderia ser a melhoria da página Internet consagrada às Petições
no portal do Parlamento Europeu, de modo que os cidadãos que apresentam petições 
em linha recebam todas as informações necessárias sobre as competências do 
Parlamento, a avaliação das petições, os trabalhos da Comissão das Petições e as 
possibilidades de obter reparação mais rapidamente utilizando outras redes que estão 
à sua disposição à nível da União Europeia ou a nível nacional (SOLVIT, Rede de 
Centros Europeus de Consumidores, Provedor de Justiça Europeu, mediadores 
nacionais ou Comissões das Petições dos Parlamentos nacionais). 

Relatórios anteriores solicitavam uma identificação clara dos diferentes mecanismos 
de queixa que estão à disposição dos cidadãos a nível da União Europeia, com a 
criação de um balcão único que poderia orientar os cidadãos quando procuram 
soluções para presumíveis violações dos seus direitos. Continua a ser um objectivo 
muito importante a atingir. A iniciativa da Comissão Europeia de agrupar os 
mecanismos de queixa oficiais e informais na página Os seus direitos na UE do sítio 
Internet europa.eu representa um progresso importante. No entanto, conviria fazer 
uma distinção clara entre os mecanismos oficiais (queixas à Comissão Europeia, 
petições ao Parlamento, queixas ao Provedor de Justiça Europeu) e os mecanismos 
informais (SOLVIT, rede CEC, etc.). Poderia ser desenvolvido um sítio Internet mais 
interactivo para permitir aos cidadãos obter as informações de que necessitam antes 
de tomarem a decisão de se dirigirem a uma instituição ou a outra, de utilizarem um 
ou outro mecanismo.

Relações com a Comissão

A Comissão Europeia continua a ser o parceiro natural da Comissão das Petições para 
o tratamento das petições, já que os deputados continuam a depender da peritagem 
dos seus serviços para investigar as questões levantadas nas petições. A relação de 
trabalho entre as duas instituições tem melhorado constantemente e a Comissão das 
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Petições continua a incentivar a Comissão Europeia a melhorar os seus tempos de 
resposta aos pedidos de investigações. Um aspecto particular sobre o qual ambas as 
partes devem ainda debruçar-se refere-se à forma como a Comissão Europeia informa 
a Comissão das Petições dos progressos registados nos processos de infracção 
directamente ligados às petições.

A Comissão argumenta que as suas decisões relativas aos processos de infracção são 
publicadas todos os meses, mas convém notar que são publicadas a partir da fase do 
parecer fundamentado, com excepção dos casos de incumprimento dos acórdãos do 
Tribunal, para os quais a publicação é autorizada a partir da fase da notificação, a 
menos que a Comissão decida diferentemente. Tendo em conta o número de 
processos, a dificuldade de prever o ritmo de progressão de um dado dossiê e a 
ausência de uma ferramenta de busca que permita encontrar um processo de infracção 
específico, a consulta mensal desta base de dados seria uma perda de tempo e de 
recursos humanos.  É por isso que deveriam ser tomadas medidas suplementares de 
modo que a Comissão assinale automaticamente à Comissão das Petições qualquer 
progresso nos processos de infracção relacionados com petições. 

Relações com o Provedor de Justiça Europeu - audições dos candidatos a este 
cargo 

Uma das grandes prioridades da Comissão das Petições em 2009 foi a organização 
das audições dos candidatos ao cargo de Provedor de Justiça Europeu. Os membros da 
Comissão das Petições, que frequentemente eram recém-chegados à comissão e 
mesmo ao Parlamento, levaram esta tarefa a bom termo.

Vale a pena mencionar que o primeiro relatório adoptado pela nova Comissão das 
Petições se referia à actividade do Provedor de Justiça Europeu8 em 2008. Sublinhava 
que o papel do Provedor de Justiça na protecção dos cidadãos da UE face às 
instituições e aos organismos da UE tem evoluído nos 14 anos que decorreram desde 
a criação do cargo, nomeadamente graças à independência do Provedor de Justiça e ao 
controlo democrático do Parlamento relativamente à transparência das suas 
actividades.

Os deputados sublinharam a sua convicção de que o papel do Mediador consiste em 
reforçar a transparência e a responsabilidade dos processos decisórios e da 
administração da União Europeia, dando, portanto, uma contribuição essencial para 
uma União em que as decisões são tomadas "de uma forma tão aberta quanto possível 
e ao nível mais próximo possível dos cidadãos9". Exortaram o Provedor de Justiça a 
prosseguir os seus esforços de sensibilização à sua acção e a promover eficazmente as 
suas actividades. 

                                               
8 Relatório sobre o Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2008 (2009/2088(INI)) 
por Chrysoula Paliadeli (A7/0020/2009).
9 Título I, artigo 1.º, parágrafo segundo, do Tratado de Funcionamento da União Europeia (JO C 115 de 
9.5.2008, p. 16).
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Conclusões

Se 2009 foi um ano de transição, 2010 anuncia-se um ano exigente para a Comissão 
das Petições.  A Comissão Europeia deverá apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho o seu projecto de regulamento relativo à iniciativa cidadã e a Comissão das 
Petições dará um parecer sobre o relatório que for redigido pela Comissão dos 
Assuntos Constitucionais. Além disso, a entrada em vigor do Tratado de Lisboa deu 
um carácter juridicamente vinculativo à Carta dos Direitos Fundamentais.  Nesta fase, 
é difícil dizer qual será o impacto desta inovação na actividade da Comissão das 
Petições mas os direitos fundamentais constituem efectivamente um dos temas 
constantemente invocados pelos peticionários. Será, sem dúvida, necessário num 
futuro próximo definir com maior precisão o modo de aplicação da Carta. 
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ANEXOS:

Número de petições
País em causa

2009 2008
União Europeia 403 330
Membros da UE 1,630 1,647

Alemanha 298 265
Espanha 279 226

Itália 176 184

Roménia 143 207

Polónia 100 105

Reino Unido 83 99

Grécia 74 97

França 73 86

Bulgária 56 65

Irlanda 37 58

Portugal 37 24

Países Baixos 35 24

Áustria 34 20

Bélgica 30 32

Hungria 25 18

Finlândia 20 36

Eslováquia 19 9

Suécia 17 12

Dinamarca 14 6

Lituânia 14 7

Chipre 13 9

República Checa 13 15

Eslovénia 12 7

Letónia 11 7

Malta 9 21

Estónia 4 2

Luxemburgo 4 6
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Número de petiçõesLíngua das 
petições 2009 2008

Alemão 548 437

Inglês 343 395

Espanhol 237 193

Italiano 203 222

Polaco 116 101

Romeno 110 155

Francês 107 131

Grego 61 87

Neerlandês 46 33

Búlgaro 37 31

Português 27 26

Finlandês 19 35

Húngaro 16 15

Eslovaco 11 5

Dinamarquês 9 4

Sueco 8 6

Letão 7 2

Lituano 7 2

Checa 4 3

Esloveno 4 2

Maltês 2 0

Estónio 1 1
Texto 
multilingue 1 0

Indefinida 0 0

Total 1,924 1,886
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Número de petiçõesNacionalidade do 
primeiro peticionário

2009 2008

Membros da UE 1 879 1 845

Alemanha 496 412

Espanha 237 197

Itália 219 245

Roménia 150 189

Polónia 131 112

Reino Unido 121 144

França 79 91

Grécia 78 102

Bulgária 54 60

Países Baixos 44 33

Áustria 38 21

Portugal 32 25

Irlanda 31 59

Bélgica 27 31

Finlândia 26 40

Hungria 17 20

Eslováquia 14 8

Dinamarca 13 5

Suécia 13 10

Letónia 11 5

Malta 11 16

Eslovénia 10 5

Chipre 8 1

Lituânia 8 5

República Checa 6 6

Estónia 3 1

Luxemburgo 2 2


