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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as actividades da Comissão das Petições em 2010
(2011/2295(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 (A7-0000/2011),

A. Considerando a importância do processo das petições e as suas características 
específicas, que permitem à comissão competente quanto à matéria de fundo 
procurar e dar soluções aos cidadãos da UE que submetem uma petição ao 
Parlamento,

B. Considerando que é necessária uma participação acrescida dos cidadãos no 
processo decisório da União Europeia com vista a reforçar a sua legitimidade e 
responsabilidade,

C. Considerando que os cidadãos da UE são directamente representados pelo 
Parlamento e que o direito de petição lhes propicia os meios de se dirigirem aos 
seus representantes sempre que considerem que os seus direitos foram violados,

D. Considerando que a aplicação da legislação europeia tem um impacto directo nos 
cidadãos e residentes na UE e que estes 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 uma aplicação mais adequada da legislação 
comunitária por parte dos diferentes Estados-Membros,

E. Considerando que, por intermédio da sua Comissão das Petições, o Parlamento 
tem a obrigação de investigar tais problemas e oferecer aos cidadãos as soluções 
mais adequadas, e para o efeito continua a reforçar a sua cooperação com a 
Comissão, o Provedor de Justiça Europeu, outras comissões parlamentares, 
organismos, agências e redes europeias e os Estados-Membros,

F. Considerando, no entanto, que muitos Estados-Membros continuam relutantes em 
cooperar activamente com a comissão competente, nomeadamente não se fazendo 
representar nas suas reuniões ou não respondendo às cartas que lhes são enviadas, 
e que esta atitude denota uma falta de cooperação leal com a instituição,
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G. Reconhecendo, no entanto, que muitos Estados-Membros demonstram um bom 
nível de cooperação e trabalham efectivamente com o Parlamento num esforço 
para responder às preocupações dos cidadãos, expressas por via do exercício do 
direito de petição,

H. Reconhecendo o contributo dos serviços da Comissão para o processo das 
petições, os quais fornecem periodicamente avaliações preliminares de muitas das 
petições recebidas,

I. Considerando que o grau de especialização das petições e a diversidade dos temas 
tratados exigem um reforço da colaboração com as demais comissões 
parlamentares sempre que lhes seja solicitada opinião, indispensável para o bom 
tratamento das petições,

J. Considerando que o número de petições recebidas pelo Parlamento em 2010 foi 
ligeiramente inferior ao registado em 2009 (1 655 contra 1 924, uma descida de 
14%),

K. Considerando que a boa colaboração estabelecida com os serviços competentes do 
Parlamento em 2010 permitiu que não fossem registadas 91 queixas (4,7%) 
apresentadas pelos cidadãos, verificando-se que não reuniam as condições 
mínimas para serem consideradas petições, cumprindo assim as recomendações do 
relatório anual de 2009 de não registar as petições que não cumprissem os 
requisitos mínimos, 

L. Considerando que o número de petições não admissíveis recebidas em 2010 
(40%) indica que cumpre redobrar esforços no sentido de uma melhor prestação 
de informações aos cidadãos sobre as competências da Comissão das Petições e o
papel das várias Instituições da União,

M. Considerando que o processo de petição pode complementar 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,

N. Considerando que os cidadãos têm direito a uma rápida reparação centrada na 
apresentação de soluções, 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,

O. Considerando que muitas petições continuam a suscitar preocupações relativas à 
transposição e à aplicação da legislação europeia em matéria de ambiente e de 
mercado interno, e atendendo aos precedentes apelos da Comissão das Petições à 
Comissão no intuito de assegurar o reforço e a eficiência dos controlos da 
aplicação do direito europeu nestes domínios,
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P. 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 locais, regionais e 
nacionais aplicam correctamente todas os requisitos processuais relevantes 
previstos no direito da União Europeia, incluindo o princípio da precaução,

Q. 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) e da 
Directiva Aves (79/409/CEE),

R. 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 União Europeia,

S. 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 das 
diferentes fases de tramitação dos processos de infracção cuja matéria seja objecto 
de petições,

T. Tendo em conta as recomendações formuladas pela Comissão das Petições com 
base nas missões de investigação realizadas em Huelva (Espanha), Campânia 
(Itália) e Vorarlberg (Áustria) relativas à gestão de resíduos tanto tóxicos como 
urbanos e a transposição para a legislação nacional da directiva relativa à 
avaliação do impacto ambiental,

1. Espera que o Parlamento e a Comissão das Petições se envolvam activamente no 
desenvolvimento da Iniciativa de Cidadania Europeia, a fim de que este 
instrumento possa alcançar plenamente o seu objectivo e garantir uma maior 
transparência no processo decisório da UE, permitindo aos cidadãos propor 
melhorias ou aditamentos ao direito da União Europeia;

2. Chama a atenção para a sua resolução legislativa sobre a Iniciativa de Cidadania 
Europeia, novo instrumento de participação para os cidadãos da União;

3. Salienta que o Parlamento recebe petições de tipo campanha com mais de um 
milhão de assinaturas, o que demonstra a sua experiência nas relações com os 
cidadãos, mas insiste na necessidade de informar os cidadãos da diferença 
existente entre este tipo de petição e a iniciativa de cidadãos;

4. Recorda 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 ao dar um novo impulso à actuação da 
União e dos Estados-Membros neste domínio; e acredita que irá servir para 
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reforçar a clareza e a visibilidade dos direitos fundamentais para todos os 
cidadãos;

5. Toma boa nota da comunicação da Comissão intitulada "Estratégia para a 
aplicação efectiva da Carta dos Direitos Fundamentais pela União Europeia" e 
considera que é necessário desenvolver, promover e reforçar uma verdadeira 
cultura dos direitos fundamentais, não apenas nas instituições da União, mas 
também nos Estados-Membros, nomeadamente no âmbito da aplicação e da 
implementação do direito da União;

6. Congratula-se com o facto de a União aderir à Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem, dotando assim o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem de 
competências para apreciar os actos da União;

7. Congratula-se com o facto de a Comissão ter declarado o ano de 2013 como o 
“Ano Europeu da Cidadania”, no intuito de impulsionar o debate sobre a 
cidadania europeia e de informar os cidadãos da União sobre os seus direitos;

8. Regozija-se com a criação de uma página única no portal “Os seus direitos na UE” 
destinada aos cidadãos que desejem obter informações ou apresentar uma queixa 
ou um recurso; regozija-se igualmente 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; todavia, recorda que é necessária mais 
informação e transparência da parte das instituições europeias;

9. Recorda a sua resolução sobre as actividades do Provedor de Justiça Europeu em 
2009 e encoraja o Provedor a garantir o acesso à informação e o respeito pelo 
direito a uma boa administração, requisitos prévios indispensáveis para a 
confiança depositada pelos cidadãos nas instituições;

10. Constata que as petições recebidas em 2010 continuam a centrar-se no ambiente, 
nos direitos fundamentais, no mercado interno e na justiça; verifica que, no plano 
geográfico, a maior parte das petições se reporta a um Estado-Membro: a Espanha 
(16%) e a União no seu conjunto (16%), seguida da Alemanha, de Itália e da 
Roménia;

11. Reconhece a importância de que se revestem os trabalhos realizados pelos 
peticionários com vista à protecção do ambiente na União Europeia, já que a 
maioria se referia às avaliações de impacto ambiental, à natureza, às águas 
residuais, à gestão da qualidade da água e à protecção dos recursos, à qualidade do 
ar e ao ruído, à gestão dos resíduos e às emissões industriais; 

12. Partilha a preocupação manifestada por muitos peticionários relativamente ao 
fracasso da União Europeia em garantir uma aplicação efectiva do Plano de Acção 
de 2010 sobre a biodiversidade; congratula-se com a comunicação da Comissão 
intitulada "Opções para uma visão e um objectivo pós-2010 da UE em matéria de 
biodiversidade";
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13. considera que, para assegurar a sua aplicação correcta das Directivas AIA, AEIA, 
"Aves" e "Habitats", são necessárias novas orientações mais rigorosas com base 
nas recomendações da comissão competente do Parlamento, com a qual a 
Comissão das Petições se prontifica a trabalhar de perto a fim de garantir que as 
preocupações dos cidadãos se reflictam melhor nas futuras acções a favor do 
ambiente;

14. Congratula-se com a comunicação da Comissão relativa às orientações para uma 
melhor transposição e aplicação da Directiva 2004/38/CE relativa ao direito de 
livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos membros das suas 
famílias no território dos Estados-Membros (COM(2009)313), que identifica os 
problemas frequentemente denunciados pelos peticionários de transposição da 
directiva para o direito nacional e respectiva aplicação no quotidiano dos 
cidadãos; 

15. Reconhece o papel da rede SOLVIT, que detecta com frequência os problemas de 
aplicação das normas do mercado interno, denunciados pelos peticionários, e pede 
que, nos casos de aplicação deficiente da legislação da UE, se informe a Comissão 
das Petições do Parlamento, pois o procedimento das petições pode contribuir 
positivamente para melhorar a legislação;

16. Reconhece o importante papel 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 (de 
quatro meses em média) aos pedidos de inquérito apresentados pela Comissão das 
Petições, de modo a que os casos assinalados pelos cidadãos possam ser 
solucionados o mais rapidamente possível; 

17. Congratula-se com a presença nas suas reuniões dos diferentes Comissários que 
colaboraram estreita e eficazmente com a Comissão das Petições, estabelecendo 
um importante canal de comunicação entre os cidadãos e as instituições da UE;

18. Lamenta, no entanto, que a Comissão ainda não tenha dado seguimento aos 
reiterados apelos da Comissão das Petições no sentido de a informar sobre a 
evolução dos processos por infracção relativos a petições em aberto, já 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;

19. 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;

20. Solicita à Comissão que reconheça devidamente o papel das petições no controlo 
da aplicação real do direito comunitário, pois as petições são frequentemente os 
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primeiros indícios de que os Estados-Membros estão a postergar a implementação 
de medidas jurídicas;

21. Congratula-se com a presença do Conselho nas reuniões da Comissão das 
Petições, mas lamenta que essa presença não se traduza numa colaboração mais 
activa, susceptível de desbloquear petições em que a colaboração dos 
Estados-Membros é decisiva.

22. Salienta a extrema importância de que se reveste, para o trabalho da Comissão das 
Petições, o estabelecimento de uma cooperação mais estreita com os 
Estados-Membros; exorta-os a desempenharem um papel proactivo na resposta às 
petições relativas à aplicação e ao cumprimento da legislação europeia, e atribui 
uma importância extrema à presença dos seus representantes nas reuniões da 
Comissão das Petições;

23. Considera que a Comissão das Petições deve forjar elos de cooperação mais 
estreitos com comissões homólogas dos parlamentos regionais e nacionais dos 
Estados-Membros e realizar missões de informação, a fim de promover a 
compreensão mútua das petições sobre questões europeias; 

24. Toma nota do número de peticionários que recorrem ao Parlamento em busca de 
soluções para questões que não se inserem no âmbito de competências da União 
Europeia, nomeadamente a aplicação de decisões dos tribunais nacionais e a 
passividade das diferentes administrações, e tenta remediar essa situação 
remetendo estas queixas para as autoridades nacionais competentes;

25. Sublinha a necessidade de proporcionar maior transparência no processo de gestão 
das petições: a nível interno, mediante o acesso directo dos deputados aos 
processos de petição através da aplicação de apresentação de petições em linha 
"E-Petition", e a nível externo através da criação de um portal Web interactivo  
destinado aos peticionários; 

26. Solicita a criação imediata de um portal Web dedicado às petições que contemple 
um modelo interactivo para o respectivo registo, que informe os cidadãos sobre a 
missão do Parlamento, sobre as soluções que poderão obter na sequência da 
apresentação de petições a esta instituição, que inclua ligações a outros meios de 
recurso a nível europeu e nacional, e que descreva o mais pormenorizadamente 
possível as responsabilidades da União Europeia, a fim de eliminar qualquer 
confusão entre as competências da União e as competências nacionais; 

27. Insta os serviços administrativos visados a cooperarem activamente com a 
Comissão das Petições para encontrar as soluções mais apropriadas, na medida em 
que um tal portal assumiria importância primordial para melhorar o contacto entre 
o Parlamento e os cidadãos da UE e permitiria aos cidadãos associar-se ou retirar 
o apoio a uma petição (nos termos do artigo 202.º do Regimento);

28. 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 
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e aos governos dos Estados-Membros, bem como aos parlamentos dos 
Estados-Membros, às suas comissões das petições e aos respectivos provedores de 
justiça ou órgãos homólogos competentes.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

O relatório anual de 2010 pretende oferecer uma panorâmica da actividade da 
Comissão das Petições, cujo calendário de actividades não gira em torno do programa 
legislativo da Comissão Europeia, sendo antes estabelecido pelos cidadãos, no 
exercício do seu direito de apresentar petições ao Parlamento Europeu. 

O relatório anual pretende oferecer uma imagem precisa e completa dos trabalhos da 
Comissão das Petições, apresentando uma série de estatísticas sobre o número de 
petições recebidas, encerradas ou tratadas pela comissão ou sobre os países ou 
assuntos em questão, constituindo uma ferramenta quantitativa importante na 
avaliação do trabalho da comissão. 

Esta imagem é completada com outros aspectos, 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. 

Finalmente, o relatório examina os progressos realizados na aplicação de 
recomendações anteriores que tinham por objectivo melhorar o trabalho desta 
comissão.

Direito de apresentar petições ao Parlamento Europeu: pilar da cidadania 
europeia 

A entrada em vigor do Tratado de Lisboa confirmou o direito de apresentar petições 
ao Parlamento Europeu como um dos pilares da cidadania europeia e como um direito 
fundamental previsto no artigo 227.° do novo Tratado (antigo artigo 194.º), que 
estipula que os cidadãos da União, bem como 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 e lhe diga 
directamente respeito.

Trata-se, pois, de 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 maior parte dos cidadãos recorre ao Parlamento 
para solicitar a sua ajuda em assuntos relacionados com o ambiente, os direitos 
fundamentais, a justiça e o mercado interno. Outros peticionários procuram fazer 
ouvir as suas propostas relativamente à execução das políticas da União e outros ainda 
dirigem-se ao Parlamento Europeu para contestar decisões tomadas pelas autoridades 
nacionais e reclamar contra acórdãos dos tribunais nacionais. Mas a maioria denuncia 
deficiências na aplicação da legislação europeia, seja por transposição defeituosa da 
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legislação, seja por não aplicação das normas comunitárias, seja ainda por violação 
das mesmas.

De acordo com as estatísticas, em 2010 o Parlamento Europeu recebeu 1 655 petições, 
o que representa uma diminuição de 14% em relação às 1 924 petições apresentadas 
em 2009. Pode afirmar-se que esta situação corresponde a uma inversão de tendência, 
após o constante aumento do número de petições recebidas durante os últimos anos. 
Análise estatística das petições recebidas em 2010 comparativamente com as de 
2009

Tramitação das petições Número 
de petições

% Número de 
petições

%

2009 2010
Admissíveis 688 45,9 576 46,9
Não admissíveis 812 54,1 653 53,1
Admissíveis e encerradas 420 N/A 396 N/A
Transmitidas à Comissão para 
parecer

655 N/A 562 N/A

Transmitidas a outros organismos 
para parecer

33 N/A 25 N/A

Transmitidas a outros organismos 
para informação

207 N/A 181 N/A

Não registadas 4 N/A 30 N/A

Importa referir que aproximadamente 63,3% das petições de 2010, ou seja, 1049 
petições, 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 outra comissão parlamentar 
competente na matéria. Mais uma vez, as estatísticas de 2010 e 2009 são comparáveis, 
como é visível nos dados seguintes.

2009

Tramitação Número de 
petições Percentagem

Admissíveis 1 062 56,3
Não 
admissíveis 818 43,4

Não registadas 6 0,3
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2010

Tramitação Número de 
petições Percentagem

Admissíveis 972 58.7
Não 
admissíveis 653 39.5

Não registadas 30 1.8

Em relação a 2009, registaram-se algumas mudanças no que respeita aos países a que 
se referem as petições: em 2010, o primeiro lugar é ocupado por Espanha, que 
destrona a União Europeia no seu conjunto, que deixou, assim, de ocupar o primeiro 
lugar, seguida da Alemanha, Itália, Roménia, Grécia, Reino Unido e Polónia.
O Luxemburgo surge, uma vez mais, no fundo da tabela, a seguir à Eslovénia e à 
Letónia, a exemplo do ano passado. 

2009
País: 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
Outras 764 35,3

2010
País: Número de 

petições %

Espanha 288 15,7
União 
Europeia 285 15,6

Alemanha 273 14,9
Itália 182 9,9
Roménia 102 5,6
Grécia 71 3,9
Reino Unido 67 3,7
Polónia 66 3,6
Outras 496 27,1

12,90%

6,61%
4,62%

35,23%

8,18%
13,82%

18,63% Espanha

Roménia

Polónia

Outras

Itália

Alemanha

União Europeia

15,74%

5,57%

38,25%

9,95%
14,92%

15,57% Espanha

Roménia

Outras

Itália

Alemanha

União Europeia
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Conforme já se referiu, em 2010 o ambiente continua a ser o domínio que mais 
preocupa os peticionários, tendo registado um aumento em número e em percentagem 
de petições, seguido dos direitos fundamentais, do mercado interno e da justiça. 
Importa realçar que o número de petições relativas à restituição de propriedade 
diminuiu significativamente em relação aos anos anteriores.

2009

Problemática Número de 
petições Percentagem

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

Transporte 101 4,3

Assuntos sociais 93 4,0

Educação e cultura 82 3,5

Outras 1,043 44,3

2010

Problemática Número 
de petições Percentagem

Ambiente 245 12,2
Direitos 
fundamentais 152 7,6

Mercado interno 131 6,5

Justiça 125 6,2

Transporte 101 5,0

Saúde 83 4,1

Assuntos sociais 76 3,8

Educação e cultura 72 3,6
Propriedade e 
restituição 70 3,5

Emprego 62 3,1

Outras 887 44,3

5,04%

3,79%

3,49%
44,21%

6,24%

6,54%
4,14% 7,58%

12,28%

3,09%

3,59%

Transporte

Assuntos Sociais

Propriedade e Restituição

Outras

Justiça

Mercado interno

Saúde

Direitos fundamentais

Ambiente

Emprego

Educação e cultura

4,29%

3,95%

5,65%
44,22%

6,75%
6,03% 4,42% 7,01%

9,73%

4,46%

3,48%

Transporte

Assuntos Sociais

Propriedade e Restituição

Outras

Justiça

Mercado interno

Saúde

Direitos fundamentais

Ambiente

Emprego

Educação e cultura
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Podem igualmente observar-se ligeiras mudanças na classificação das petições por 
língua: em 2010, tal como em 2009, o alemão e o inglês continuam a ser as duas 
línguas mais utilizadas pelos peticionários, enquanto o italiano e o espanhol mantêm a 
terceira e a quarta posição, respectivamente, embora aumentando em percentagem e 
em número de petições. O maltês, o estónio e o esloveno ocupam os últimos lugares.

2009

Língua Número de 
petições Percentagem

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

2010

Língua Número de 
petições Percentagem

Alemão 430 26,0

Inglês 295 17,8

Espanhol 261 15,8

Italiano 198 12,0

Francês 100 6,0

Polaco 86 5,2

Romeno 72 4,4

Grego 58 3,5

Outras 107 9,3

12,32%

5,72%
6,03%13,51%

10,55%

28,48%
5,56%

17,83% Espanhol

Romeno

Polaco

Outras

Italiano

Alemão

Francês

Inglês

15,77%

4,35%5,20%12,87%

11,96%

25,98%
6,04%

17,82% Espanholl

Romeno

Polaco

Outras

Italiano

Alemão

Francês

Inglês
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Por nacionalidade, os alemães continuam a ser os peticionários mais activos, seguidos 
dos espanhóis e dos italianos, tal como em 2009. Nos últimos lugares figuram os 
cidadãos estónios, eslovenos e eslovacos, que, conjuntamente, apresentaram apenas 
dez petições em 2010.

2009
Nacionalidade 
do principal 
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

2010
Nacionalidade 
do principal 
peticionário

Número 
de 
petições

Percentagem

Alemanha 409 24,7
Espanha 261 15,7
Itália 214 12,9
Roménia 101 6,1
Polónia 94 5,6
Reino Unido 90 5,4
França 78 4,7
Grécia 68 4,1
Outras 400 20,5

6,29%

12,31%
7,90%6,70%

21,51%

11,38%

4,05%

4,10%

25,77%
Reino Unido

Espanha

Roménia

Polónia

Ooutras

Itália

Grécia

França

Alemanha

5,44%

15,77%
6,10%5,68%

20,54%

12,93%

4,11%

4,71%

24,71%
Reino Unido

Espanha

Roménia

Polónia

Outras

Itália

Grécia

França

Alemanha
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No que respeita ao modo de apresentação das petições, consolida-se a tendência 
observada em 2009: os peticionários são mais propensos a apresentar as suas petições 
utilizando o formulário Internet e não a carta-modelo tradicional (63,2% das petições 
recebidas em 2010 foram enviados por correio electrónico, contra 62,6% em 2009).

2009
Formato da 
petição

Número de 
petições %

E-mail 1 204 62,6

Carta 720 37,4

2010
Formato da 
petição

Número de 
petições %

E-mail 1046 63,2

Carta 609 36,8

36,80%

63,20%

Carta
e-mail

37,42%

62,58%

Carta

e-mail
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Quanto à situação das petições, importa referir que a grande maioria das petições tramitadas, 
cerca de 70,8%, é encerrada durante o primeiro ano, podendo afirmar-se que apenas 
permanece em aberto um número residual de petições com mais de quatro anos. Essas 
petições dizem respeito, na sua maior parte, a processos judiciais pendentes nos 
Estados-Membros, a procedimentos por infracção no Tribunal de Justiça ou a petições dos 
membros.

Situação das petições
Ano Pendentes Encerradas
2010 453 27,4 1172 70,8
2009 270 14 % 1654 86 %
2008 195 10,3 % 1691 89,7 %
2007 140 9,3 % 1366 90,7 %
2006 55 5,4 % 966 94,6 %
2005 42 4,1 % 974 95,9 %
2004 18 1,8 % 984 98,2 %
2003 9 0,7 % 1306 99,3 %
2002 8 0,5 % 1593 99,5 %
2001 2 0,2 % 1130 99,8 %
2000 1 0,1 % 907 99,9 %
1999 1 0,1 % 933 99,9 %
1998 3 0,3 % 1124 99,7 %
1997 1 0,1 % 1305 99,9 %

Uma análise das estatísticas relativas às petições revela que a maior parte das petições 
declaradas não admissíveis o são porque os peticionários continuam a confundir as 
competências europeias com as nacionais e as competências das instituições europeias com as 
do Conselho da Europa, ou com as do Tribunal dos Direitos do Homem. Ora, esta situação 
demonstra que devem ser redobrados os esforços no sentido de informar melhor os cidadãos 
sobre o direito de petição e sobre aquilo que podem obter apresentando uma petição ao 
Parlamento.

Uma das medidas a pôr em prática é a melhoria da página Web consagrada às petições, tanto 
no portal da União Europeia como no próprio portal do Parlamento Europeu, de modo a que 
os cidadãos que apresentam petições em linha disponham de todas as informações necessárias 
sobre as competências do Parlamento, o processo de avaliação das petições, os trabalhos da 
Comissão das Petições e as possibilidades de obter uma solução mais rápida recorrendo a 
outros instrumentos disponíveis tanto a nível nacional como ao nível da União Europeia 
(SOLVIT, EU Pilot, Rede de Centros Europeus de Consumidores, Provedor de Justiça 
Europeu, provedores de justiça nacionais ou Comissões das Petições dos parlamentos 
nacionais).

O presente relatório pretende chamar a atenção para a necessidade, já sublinhada nos 
relatórios anteriores, de os cidadãos disporem, ao nível da União Europeia, de um balcão 
único que os apoie na procura de soluções para presumíveis violações dos seus direitos. Este 
continua a constituir um objectivo de extrema importância. A iniciativa da Comissão Europeia 
de agrupar os mecanismos oficiais e informais de denúncia na página “Os seus direitos na 
UE” do sítio Internet www.europa.eu pode representar um progresso importante nesta 
direcção.
No entanto, conviria explicar e esclarecer melhor a diferença existente entre os mecanismos 
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formais (denúncias à Comissão Europeia, petições ao Parlamento Europeu, queixas ao 
Provedor de Justiça Europeu) e os informais (SOLVIT, rede CEC, FIN-Net, etc.). Os cidadãos 
precisam de saber onde encontrar o tipo de informação que procuram. Neste contexto, há que 
saudar os esforços da Comissão neste sentido, ao melhorar o acesso, a informação e a ajuda 
que disponibiliza no portal “Your Europe”. Cumpre salientar que o Parlamento Europeu não 
realizou progressos comparáveis neste sentido. A página Web da Comissão das Petições 
deixou de aparecer na primeira página de apresentação do portal do Parlamento, surgindo 
apenas na segunda: "O Parlamento e os cidadãos". Os cidadãos têm, assim, de procurar para 
onde enviar as suas petições, o que não é exactamente o mais indicado quando se pretende 
fomentar uma relação fluida com os cidadãos. Aliás, esta alteração no portal do Parlamento 
poderá eventualmente explicar a quebra de 14% no número de petições registadas em 2010, 
em relação a 2009, porquanto a visibilidade da Comissão das Petições na Internet diminuiu 
em relação aos anos anteriores.

Relações com a Comissão Europeia

A Comissão Europeia continua a ser o parceiro natural da Comissão das Petições no 
tratamento das petições, já que é a Comissão que é responsável por zelar pelo cumprimento e 
respeito da legislação europeia. A relação de trabalho entre as duas instituições é, de uma 
forma geral, boa. Contudo, deveria reduzir-se tempo de resposta da Comissão aos pedidos de 
investigação (que neste momento é, em média, de quatro meses). Além disso, a Comissão 
Europeia deveria informar a Comissão das Petições sobre a evolução dos procedimentos por 
infracção directamente relacionados com as petições.
No contexto de uma boa colaboração interinstitucional, esta comissão atribui grande 
importância à adopção de medidas que permitam à Comissão Europeia notificar a Comissão 
das Petições de todos os progressos registados nos procedimentos por infracção relacionados 
com petições.
Importa destacar a presença do Vice-Presidente da Comissão Europeia Maros Sefcovic, 
responsável pelas relações interinstitucionais e pela administração, em 29 de Setembro de 
2010, ocasião em que apresentou aos membros a proposta da Comissão Europeia sobre a 
Iniciativa de Cidadania Europeia, bem como a presença da Vice-Presidente Viviane Reding, 
em 25 de Outubro de 2010, ocasião em que abordou a cidadania e os direitos da criança. 

Relações com o Conselho

A Comissão das Petições congratula-se com a presença do Conselho nas suas reuniões, mas 
lamenta que essa presença não se traduza numa colaboração mais activa, susceptível de 
desbloquear petições em que a colaboração dos Estados-Membros é decisiva.

Relações com o Provedor de Justiça Europeu – presença do Provedor de Justiça  

Os membros da comissão consideram que, durante o período abrangido pelo relatório, o 
Provedor de Justiça, Nikiforos Diamandouros, exerceu as suas competências de forma activa 
e equilibrada quer no que se refere ao exame e tratamento das queixas e à condução e 
conclusão dos inquéritos, quer à manutenção de relações construtivas com as instituições e os 
organismos da União e à sensibilização dos cidadãos para o exercício dos seus direitos 
perante essas instituições e organismos. 
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Os membros da comissão congratulam-se ainda com as excelentes relações existentes, no 
quadro institucional, entre o Provedor de Justiça e esta comissão. O Provedor de Justiça 
interveio por diversas vezes perante a Comissão das Petições do Parlamento Europeu: na 
apresentação do seu relatório de actividades relativo a 2009 à Comissão das Petições, em 4 de 
Maio de 2010, tendo ainda intervindo no âmbito do projecto de recomendação à Comissão 
Europeia sobre a queixa 676/2008/RT, em 29 de Setembro, ocasião em que centrou a sua 
intervenção na alteração do Regulamento (CE) n.º 1049/2001, relativo ao acesso do público 
aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão. 

Missões de estudo e de informação em 2010

 Visita de estudo e de informação a Huelva (Espanha), de 16 a 18 de Fevereiro de 2010, no 
contexto das petições: n.º 631/2007, n.º 1458/2007 e n.º 1682/2008, sobre a contaminação 
da ria de Huelva.
"As principais recomendações desta comissão foram as seguintes: restabelecimento da 
comunicação entre as autoridades nacionais competentes e as autoridades municipais e 
regionais, estabelecimento de um diálogo permanente com os cidadãos e 
restabelecimento do clima de confiança. As autoridades e as empresas interessadas 
deverão facilitar a inspecção in situ das instalações de gestão dos resíduos. Os membros 
da comissão consideraram ainda que deve ser realizado com a maior brevidade um 
estudo específico sobre as pessoas que trabalham na indústria local e que é conveniente 
levar a cabo e divulgar um estudo de impacto específico da contaminação do solo e da 
água, incluindo os leitos dos rios e a bacia hidrográfica, que poderá constituir um 
instrumento para a gestão dos resíduos. De qualquer modo, todo o sítio deve ser 
descontaminado, a fim de manter a região num estado compatível com a legislação 
europeia em vigor, devendo ainda ser estabelecido um objectivo específico de 
reinvestimento no sítio, tendo em vista a criação de oportunidades de emprego sustentável 
e a reconversão profissional das pessoas empregadas, agora ou no passado, no sítio."

 Missão de estudo e de informação à região italiana de Campânia, de 28 a 30 de Abril de 
2010, no contexto da petição n.º 683/2005 e de 15 outras petições relativas à gestão de 
resíduos 
"As recomendações desta comissão foram as seguintes: elaboração de um plano 
integrado de gestão integrada de resíduos: as directrizes para a gestão de resíduos 
urbanos 2010-2013 devem traduzir-se num plano de acção concreto e exaustivo, com 
objectivos a curto e a longo prazo. O plano de gestão de resíduos deve incluir o 
saneamento das zonas contaminadas e prever formação, informação e meios auxiliares 
para as autoridades locais e para outras entidades. O plano deve ser compatível com uma 
estratégia nacional para os resíduos e complementar a esta estratégia. Os cidadãos 
devem participar e ser ouvidos, devendo ser restabelecido um clima de confiança. 
Incumbe às autoridades italianas projectar e pôr em prática um ciclo de resíduos 
coerente. Não obstante, a Comissão das Petições insta a Comissão Europeia a 
supervisionar atentamente e a apoiar a Itália nos seus esforços para cumprir a legislação 
europeia." 

 Missão de estudo e de informação a Mellau e Damüls, Vorarlberg (Áustria), de 29 de 
Setembro a 1 de Outubro de 2010, no contexto da petição n.º 672/2007, relativa a quatro 
novos sistemas de elevação de esqui no âmbito da ligação das zonas de esqui.
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"As recomendações desta comissão foram as seguintes: solicitar à Comissão Europeia 
que se pronuncie sobre a transposição da directiva relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projectos públicos e privados no ambiente para a legislação austríaca, 
sobre a afirmação de que o projecto foi dividido para evitar uma avaliação do impacto 
ambiental e sobre a admissibilidade da divisão ou subdivisão de um projecto em termos 
de tempo, localização e legislação; explicar as disposições legislativas e a jurisprudência 
da UE relativas a medidas compensatórias, bem como a forma como estas foram 
transpostas para a legislação austríaca.

Principais temas em 2010

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1 de Dezembro de 2009, a Carta dos 
Direitos Fundamentais passou a ser juridicamente vinculativa. Atentas as petições recebidas, 
pode afirmar-se que os direitos fundamentais são o segundo tema mais importante invocado 
pelos peticionários. Não obstante, importa referir que a incorporação da Carta dos Direitos 
Fundamentais no direito primário da União Europeia tem por base o princípio da 
subsidiariedade, o que significa que os Estados-Membros são os garantes do respeito dos 
princípios da Carta dos Direitos Fundamentais. Esta cria novas responsabilidades para as 
instituições com poder de decisão e de execução e para os EstadosMembros no que se refere à 
aplicação da legislação da União a nível nacional, na medida em que as disposições da Carta 
passaram a ser directamente aplicáveis pelos tribunais europeus e nacionais.
A Comissão das Petições está seriamente interessada em definir com maior precisão o modo 
de aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais, tendo decidido levar a cabo uma audição de 
peritos sobre este tema em 2011.

Em 2010, a Comissão Europeia apresentou ao Parlamento Europeu e ao Conselho a sua 
proposta de regulamento relativo à Iniciativa de Cidadania Europeia, tendo a Comissão das 
Petições emitido um parecer sobre o relatório elaborado pela Comissão dos Assuntos 
Constitucionais sobre essa proposta. Esta comissão está persuadida de que a Iniciativa de 
Cidadania Europeia virá a constituir um novo instrumento para introduzir determinadas 
questões na ordem do dia dos debates públicos, por se tratar de um instrumento novo de 
democracia participativa à escala europeia. Esta iniciativa pretende, essencialmente, dar aos 
cidadãos um meio para se fazerem ouvir, permitindo-lhes apresentar às instituições europeias 
uma série de questões de interesse. Outro objectivo da Iniciativa de Cidadania Europeia 
consiste em fomentar debates transfronteiriços. A Comissão das Petições considera que o 
Parlamento Europeu poderá contribuir para a consecução destes objectivos, mobilizando 
todos os meios em apoio das iniciativas de cidadania, nomeadamente organizando audições 
públicas. A Comissão das Petições pretende apoiar este processo e colocar a sua vasta 
experiência com os cidadãos ao serviço deste objectivo.

Conclusão

A Comissão Europeia declarou o ano de 2013 como o “Ano Europeu da Cidadania”, no 
intuito de impulsionar o debate sobre a cidadania europeia e de informar os cidadãos da União 
sobre os seus direitos. A Comissão das Petições quer aliar-se a esta iniciativa e oferecer aos 
cidadãos um vínculo directo com as instituições que lhes garanta que os seus problemas 
concretos serão ouvidos.


