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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Relatório de 2010 sobre a cidadania da União: Eliminar os obstáculos ao 
exercício dos direitos dos cidadãos da UE
(2011/2182(INI))

O Parlamento Europeu,

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

– Tendo em conta o direito de petição previsto pelo artigo 227.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta a Parte II do TFUE, 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 a Comunicação da Comissão, de 27 de Outubro de 2010, intitulada 
“Relatório de 2010 sobre a cidadania da União – Eliminar os obstáculos ao exercício dos 
direitos dos cidadãos da UE" (COM(2010) 603),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de Outubro de 2010, intitulada "Um 
Acto para o Mercado Único – Para uma economia social de mercado altamente 
competitiva" (COM(2010)0608),

– Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.º 1612/68 do Conselho relativo à livre circulação 
dos trabalhadores na Comunidade1,

– Tendo em conta a Directiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 
direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos membros das suas 
famílias no território dos Estados-Membros2 (a seguir designada Directiva relativa à livre 
circulação),

– Tendo em conta a Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
Setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais3  (a seguir 
designada Directiva relativa às qualificações),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 987/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de Setembro de 2009 que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento
(CE) n.º 883/2004 relativo à coordenação dos sistemas de segurança social4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 2 de Abril de 2009, sobre problemas e perspectivas 

                                               
1 JO L 257 de 19.10.1968, p. 2 
2 JO L 158 de 30.4.2004, p. 77
3 JO L 255 de 30.9.2005, p. 22
4 JO L 284 de 30.10.2009, p. 1
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da cidadania europeia1,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Petições e os pareceres da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos, bem como da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores e 
da Comissão da Cultura e da Educação (A7-0000/2011),

A. Considerando que os cidadãos da União têm, entre outros, o direito de circular e 
permanecer livremente no território dos Estados-Membros, o direito de eleger e ser eleitos 
nas eleições para o Parlamento Europeu, bem como nas eleições municipais do Estado-
Membro de residência, o direito de beneficiar da protecção das autoridades diplomáticas e 
consulares de outro Estado-Membro em países terceiros, o direito de dirigir petições ao 
Parlamento Europeu, o direito de recorrer ao Provedor de Justiça Europeu e o direito de se 
dirigir às instituições e aos órgãos consultivos da União numa das línguas dos Tratados2;

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

C. Considerando que, sete anos depois da entrada em vigor da Directiva relativa à livre 
circulação, subsistem ainda demasiados problemas relacionados com a sua aplicação; 
considerando que a maioria das queixas incide sobre o direito de entrar, o direito de residir 
por um período superior a três meses, a validade das autorizações de residência, a 
manutenção do direito de residência e o direito de residência permanente, bem como os 
direitos dos membros da família;

D. Considerando que muitos cidadãos sobrestimam o âmbito da Directiva relativa à livre 
circulação, nomeadamente quando solicitam direitos para os membros da sua família 
nacionais de países terceiros, e têm dificuldade em compreender que a directiva não se 
aplica quando residem no seu próprio Estado-Membro, o que constitui aparentemente uma 
anomalia;

E. Considerando que os cidadãos da UE, habitualmente residentes no Reino Unido, que se 
candidatam a determinados benefícios da segurança social, são obrigados a submeter-se 
ao chamado "teste do direito de residência", que impõe condições acrescidas aos cidadãos 
não nacionais do Reino Unido;

F. Considerando que a questão da deportação de ciganos, em 2010, pela França, foi 
controversa não só da perspectiva dos direitos fundamentais mas também do ponto de 
vista do direito à livre circulação e da discriminação com base na nacionalidade e na 
origem racial e étnica;

G. Considerando que vários Estados-Membros decidiram introduzir ou continuar a aplicar 
disposições transitórias que limitam o acesso aos respectivos mercados de trabalho dos 
cidadãos romenos e búlgaros; considerando que as referidas medidas podem conduzir à 

                                               
1 JO C 137E de 27.5.2010, p. 14
2 N.º 2 do Artigo 20.° do TFUE
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exploração dos trabalhadores, ao trabalho ilegal e à ausência de acesso às prestações da 
segurança social;

H. Considerando que os casais do mesmo sexo confrontam-se com numerosas dificuldades 
quando se deslocam entre Estados-Membros da UE devido à falta de reconhecimento 
mútuo do estatuto das uniões de facto entre pessoas do mesmo sexo, na UE;

I. Considerando que um grande número de petições revelaram problemas no domínio do 
acesso às prestações da segurança social, envolvendo sobretudo a falta de cooperação por 
parte das autoridades nacionais, a aplicação incorrecta do princípio da totalização, o não 
fornecimento de informação correcta sobre as regras aplicáveis ou a gestão complexa dos 
processos;

J. Considerando os problemas relacionados com a aplicação incorrecta da Directiva 
2005/36/CE relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais (medidas 
compensatórias, pedidos de documentos adicionais, decisões negativas não 
fundamentadas pelo Estado-Membro de acolhimento, atrasos indevidos no processamento 
das candidaturas, imposição sistemática de testes linguísticos específicos), que constituem 
um obstáculo relevante ao exercício dos direitos dos cidadãos na UE;

K. Considerando que a discriminação com base na nacionalidade foi vigorosamente 
denunciada pelos peticionários no processo relativo aos serviços alemães de protecção da 
juventude ("Jugendämter"), que – segundo as petições recebidas –, nos casamentos mistos, 
discrimina em detrimento dos cônjuges não alemães; 

1. Acolhe favoravelmente o Relatório de 2010 sobre a cidadania da União, que estabelece o 
objectivo de eliminar os obstáculos aos direitos dos cidadãos, e as propostas nele contidas;
insta a Comissão a assegurar que as disposições legislativas e não legislativas previstas no 
relatório são apresentadas o mais cedo possível e aprovadas, a fim de garantir que os 
direitos dos cidadãos da UE se tornam eficazes e que os Estados-Membros eliminem os 
obstáculos ao exercício dos referidos direitos;

2. Toma nota que, apesar do direito de petição ao Parlamento Europeu estar expressamente 
previsto nos Tratados, ainda não é conhecido ou utilizado de forma suficiente e, por 
conseguinte, exorta a que seja proporcionada aos cidadãos uma melhor informação sobre 
o direito de petição, em particular através dos gabinetes do Parlamento Europeu nos 
Estados-Membros;

3. Considera que a Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE), aplicável a partir de Abril de 
2012, constitui o primeiro instrumento de democracia participativa transnacional e 
permitirá aos cidadãos envolverem-se de maneira mais activa na formulação da legislação 
e das políticas europeias; insta a uma aplicação eficaz do Regulamento ICE e, em 
particular, exorta as instituições da UE e os Estados-Membros a desempenharem um papel 
activo, informando os cidadãos sobre este novo instrumento;

4. Solicita à Comissão que, ao preparar o seu relatório anual sobre a aplicação da Carta dos 
Direitos Fundamentais da UE, se foque não apenas na aplicação da Carta mas também em 
todos os artigos do Tratado da UE relativos aos direitos fundamentais e na situação dos 
direitos fundamentais na União Europeia; insta a Comissão a incluir no referido relatório 
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informações mais pormenorizadas sobre os problemas apresentados pelos cidadãos, a 
forma como a Comissão abordou esses problemas e as medidas concretas de 
acompanhamento que tomou;

5. Exorta todas as instituições, órgãos, gabinetes e agências da União a assegurarem que o 
direito de acesso aos documentos proporcionado pelo Regulamento 1049/20111, um 
direito relevante dos cidadãos da UE, está acautelado por uma transparência reforçada e 
por um acesso fácil e convivial aos documentos, a fim de que os cidadãos possam 
participar de forma mais estreita no processo de tomada de decisões;

6. Considera que, reconhecendo o direito à informação como um princípio básico da 
democracia, a Comissão poderia facultar um acesso mais amplo às informações sobre 
dossiers de investigação ou de infracções sem pôr em risco o objectivo das investigações, 
e que um interesse público superior pode justificar plenamente o acesso aos referidos 
dossiers, em particular nos processos em que possam estar em causa direitos 
fundamentais, a saúde humana e a protecção do ambiente contra danos irreversíveis;

7. Insta a Comissão a garantir a transposição e a aplicação correctas da Directiva relativa à 
livre circulação pelos Estados-Membros, utilizando plenamente o seu poder de instaurar 
processos de infracção; exorta os Estados-Membros a eliminarem os actuais obstáculos 
legais e práticos à livre circulação dos cidadãos e a não introduzirem procedimentos 
complexos e injustificados que limitem a aplicação do referido direito; solicita à Comissão 
que reforce ainda mais os seus esforços no sentido de sensibilizar sobre o direito à livre 
circulação dos cidadãos e de os auxiliar no respectivo exercício, em particular quando este 
é negado ou limitado;

8. Solicita aos Estados-Membros que decidiram introduzir ou continuar a aplicar disposições 
transitórias limitadoras do acesso dos cidadãos romenos e búlgaros aos respectivos 
mercados de trabalho2,  a revisão das referidas decisões até ao final de 2011;

9. Repete os seus apelos anteriores aos Estados-Membros no sentido de assegurar a liberdade 
de circulação para todos os cidadãos da UE e suas famílias, sem discriminação com base 
na orientação sexual ou na nacionalidade3; renova o apelo aos Estados-Membros para que 
apliquem na íntegra os direitos concedidos ao abrigo dos artigos 2.º e 3.º da Directiva 
2004/38/CE, não apenas a cônjuges de sexo diferente, mas também ao parceiro registado, 
membro do agregado familiar ou ao parceiro com quem um cidadão da UE mantém uma 
relação estável e devidamente comprovada, incluindo os membros de casais do mesmo 
sexo, com base nos princípios de reconhecimento mútuo, igualdade, não discriminação, 
dignidade e respeito pela vida privada e familiar; nesse sentido, solicita à Comissão que 
assegure a aplicação estrita da directiva, com base na análise e nas conclusões contidas 
nos relatórios da Agência dos Direitos Fundamentais e que acompanhe estas 

                                               

1 Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 2001, relativo ao 
acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão (JO L 145 de 31.5.2001, 
p. 43).

2 Cf., inter alia, as petições 0810/2011e 0900/2011
3 Cf., inter alia, as petições  0155/2011 e 0381/2011
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problemáticas;  

10. Insta a Comissão a atribuir maior importância e a dar resposta de forma mais precisa às 
numerosas petições recebidas, relativas ao reconhecimento mútuo das certidões de estado 
civil e dos respectivos efeitos1, e, por conseguinte, destaca a importância avançar, o mais 
depressa possível, no sentido de assegurar o reconhecimento mútuo dos casamentos e das 
uniões de facto de casais do mesmo sexo e de sexos diferentes por toda a UE, e de 
ultrapassar a discriminação com base na orientação sexual ou no tipo de relação (união de 
facto ou casamento); convida a Comissão a apresentar propostas legislativas adequadas 
com carácter de urgência;

11. Realça o facto de as expulsões colectivas representarem uma violação da Directiva 
relativa à livre circulação, além de serem contrárias aos valores e princípios fundamentais 
que sustentam a União Europeia; recorda que, ao abrigo da Directiva relativa à livre 
circulação, só podem ser impostas restrições à liberdade de circulação e de residência por 
razões de ordem pública ou de segurança pública, tendo exclusivamente por base a 
conduta pessoal e sem qualquer discriminação quanto à origem étnica ou nacional, e que a 
ausência de meios económicos não pode ser utilizada como justificação para a expulsão 
automática de cidadãos da UE (considerando 16, artigo 14.º);

12. Insta os Estados-Membros a abolirem as políticas directa ou indirectamente 
discriminatórias contra os ciganos e outros grupos minoritários, com base na raça e etnia, 
e solicita-lhes que ponham termo a todas as formas de perseguição, despejo e expulsão;
apela a todos os Estados-Membros e à UE que assumam a responsabilidade conjunta pelo 
incentivo à integração dos ciganos, em conformidade com a Resolução do Parlamento 
Europeu, de 9 de Março de 2011, sobre a estratégia da UE a favor da integração dos 
ciganos 2,  e com o quadro europeu para as estratégias nacionais de integração dos ciganos 
até 20203, e que promovam e respeitem os respectivos direitos fundamentais;

13. Solicita à Comissão que estabeleça a ligação entre as prioridades de inclusão social e um 
conjunto claro de objectivos que inclua a protecção dos cidadãos contra a discriminação 
em todos os domínios da vida, bem como a promoção do diálogo social entre pessoas 
ciganas e não ciganas, a fim de combater o racismo e a xenofobia; insta a Comissão, 
enquanto guardiã dos Tratados, a assegurar a plena aplicação da legislação relevante e a 
imposição de sanções adequadas para crimes de natureza racial4;

14. Exorta a Comissão a acompanhar a aplicação correcta pelos Estados-Membros dos 
regulamentos relativos à coordenação dos regimes de segurança social, com destaque para 
os novos aspectos introduzidos pelos Regulamentos 883/2004 e 987/2009, em vigor desde 
1 de Maio de 2010;

15. Manifesta a sua preocupação pelo facto de as autoridades do Reino Unido terem solicitado 
a muitos peticionários que se submetessem ao "teste do direito de residência", a fim de 
poderem ter acesso à habitação social e a outros benefícios, como seja o subsídio de 

                                               
1 Cf., inter alia, a petição 0632/2008
2 P7_TA(2011)0092
3 COM(2011)0173
4 Cf., inter alia, as petições 1351/2008, 0945/2010 e 1300/2010
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desemprego1; chama a atenção, em particular, para o facto de este requisito introduzir uma 
discriminação indirecta com base na nacionalidade, infringindo o artigo 4.º do 
Regulamento 883/2004; insta o Reino Unido a harmonizar a sua legislação com a 
legislação da UE;

16. Exorta o Reino Unido a respeitar os acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia, 
relativos à exportabilidade das prestações pecuniárias por doença2 e a não aplicar o 
chamado "teste de verificação de presença anterior", quando podem ser utilizados outros 
elementos representativos para estabelecer uma ligação genuína com o sistema de 
segurança social do Reino Unido;

17. Considera que a Directiva relativa às qualificações modernizada deve incidir sobre a 
racionalização das fontes de informação actualmente disponíveis para profissionais e 
assegurar a coordenação com o portal "A sua Europa";

18. Apela aos Estados-Membros que ainda não o fizeram para que criem o sistema de 
medidas compensatórias exigido ao abrigo do artigo 10.º da Directiva relativa às 
qualificações, no âmbito do sistema geral, uma vez o seu incumprimento parece criar 
discriminação com base na nacionalidade; neste contexto, salienta que cidadãos dos 
Estados-Membros que aderiram à UE em 2004 e em 2007, em particular os profissionais 
da área da saúde (médicos, parteiras e enfermeiros), comunicaram ter sido confrontados 
com problemas relativamente ao reconhecimento das respectivas qualificações e dos 
direitos adquiridos num Estado-Membro que não o seu3;

19. Recorda que uma das mais antigas petições pendentes refere-se ao tratamento 
discriminatório a que estão sujeitos os professores de língua estrangeira (lettori) em várias 
universidades italianas4; solicita à Comissão que examine mais aprofundadamente a 
chamada "reforma de Gelmini", que entrou em vigor em Dezembro de 2010; insta as 
autoridades italianas e as respectivas universidades a resolverem este problema, com 
carácter de urgência;

20. Recorda que o Regulamento (CE) n.º 2201/20035 estabelece o princípio de que as crianças 
devem poder manter uma relação com ambos os progenitores na eventualidade da 
separação destes, mesmo que residam em diferentes Estados-Membros; salienta que, 
apesar de a introdução e aplicação de normas substantivas relativamente aos direitos de 
visita serem da competência dos Estados-Membros, estes têm que respeitar o direito da 
UE quando exercem os respectivos poderes, em particular as disposições do Tratado 
relativas à liberdade de viajar e residir noutro Estado Membro, de todos os cidadãos da 
UE6;

21. Chama a atenção, de novo, para os problemas com que se deparam os cidadãos da UE 
                                               
1 Cf., inter alia, as petições 0401/2009 e 1119/2009
2 Processo C-299/05 de 18 de Outubro de 2007 e, mais recentemente, processo C-503/09 de 21 de Julho de 2011
3 Cf., inter alia, a petição 112/2009
4 Cf., inter alia, as petições 511/1998 e 689/1998
5 Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho relativo à competência, ao reconhecimento e à execução de 
decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental e que revoga o Regulamento (CE) 
n.° 1347/2000 (JO L 338 de 23.12.2003, p. 1)
6 Cf., inter alia, a petição 1614/2009 
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que, decidindo exercer o direito de estabelecimento ao abrigo do artigo 49.º do TFUE, 
compraram legalmente propriedades em Espanha, tendo estas sido posteriormente 
tornadas ilegais, sem um processo regular prévio e sem uma indemnização adequada; insta 
as autoridades espanholas a reverem cuidadosamente a forma como a Ley de Costas (Lei 
da Costa) é aplicada, a fim de evitar afectar os direitos dos proprietários particulares; 

22. Recorda a prioridade chave da Comissão das Petições: encontrar uma solução para os 
problemas de longa data relativos à propriedade em países como Espanha, Chipre e 
Bulgária; destaca que os cidadãos da UE, sejam eles nacionais ou não nacionais, têm tido 
alguns problemas graves relacionados com a transacção de propriedades e com as 
garantias bancárias, bem como com a violação de direitos de propriedade, o que 
contribuiu para a falta de confiança no mercado transfronteiras de propriedades e para os 
problemas económicos da Europa; baseando-se nas conclusões de peritos em direito de 
propriedade e de membros da Comissão das Petições, exorta à ampliação dos princípios 
da protecção dos consumidores e da livre circulação de forma a contemplar a propriedade, 
e reitera o seu apelo em favor do pleno respeito do direito à propriedade legitimamente 
adquirida; 

23. Considera que a criação de um "balcão único" para os cidadãos, "A sua Europa", é muito 
importante para os que procuram conselhos ou a possibilidade de recurso; reconhece que 
as redes de resolução de problemas criadas pela Comissão são parceiros importantes no 
tratamento de queixas relativas a anomalias no mercado interno; solicita à Comissão que 
promova, de forma mais activa, estes serviços acessíveis e em linha através do 
envolvimento dos actuais serviços de apoio e de resolução de problemas, a nível da UE;

24. Encoraja a Comissão a colaborar com a Comissão das Petições na redacção de um novo 
relatório sobre cidadania, em 2013;

25. Congratula-se com a proposta da Comissão de considerar 2013 como o Ano Europeu dos 
Cidadãos, assinalando 20 anos desde a introdução do conceito de cidadania europeia e 
reforçando a sensibilização para os direitos ligados à cidadania europeia; solicita à 
Comissão que utilize esta oportunidade para reforçar o seu trabalho na protecção e na 
promoção dos direitos dos cidadãos;

26. 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.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Relatório de 2010 sobre a cidadania da União, Eliminar os obstáculos ao exercício dos 
direitos dos cidadãos da UE, 1 foi publicado pela Comissão Europeia em Outubro de 2010.
Partindo da sugestão apresentada pelo relatório do Parlamento Europeu sobre os problemas e 
as perspectivas da cidadania europeia de 20 de Março de 20092 , a Comissão consultou a 
sociedade civil e elaborou um painel de avaliação para os mais importantes obstáculos que os 
cidadãos enfrentam para exercer os seus direitos noutro Estado-Membro. 

O Relatório de 2010 sobre a cidadania da União é também mais abrangente do que os 
anteriores relatórios, que essencialmente consistiam num sumário descritivo, exigido pelo 
artigo 25.º do TFUE, sobre os maiores desenvolvimentos em matéria de cidadania da UE, 
durante o triénio em apreço. O referido relatório identifica 25 obstáculos com que se deparam 
os cidadãos em diferentes aspectos das suas vidas (como particulares, consumidores, 
residentes, estudantes, turistas, profissionais ou como intervenientes na vida política) e propõe 
soluções para os ultrapassar.

Este projecto de relatório analisa as iniciativas propostas pela Comissão Europeia, tendo em 
conta as petições recebidas pela Comissão das Petições, durante o período de 2008 a 2011 em 
análise, que permitem tomar em consideração os mais recentes desenvolvimentos. Com este 
objectivo, foram analisadas mais de 300 petições pertinentes.

As petições são um meio para perceber, de imediato, a reacção dos cidadãos à aplicação das 
várias políticas e permitem medir o grau de satisfação com a União Europeia. Os peticionários 
estão presentes nas reuniões da comissão, tendo a oportunidade de encetar um diálogo directo 
e transparente com os deputados europeus.

Nos últimos anos, registou-se um número crescente de petições relativas aos problemas com 
que se deparam os cidadãos da UE no exercício do direito de livre circulação. As estatísticas 
publicadas nos relatórios anuais da Comissão de Petições mostram que os referidos problemas 
estão na origem de cerca de 25% do total das petições recebidas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia tem atribuído uma crescente 
substância à cidadania europeia e colocado a liberdade de circulação em primeiro plano, como 
o direito fundamental de onde deriva um vasto conjunto de outros direitos essenciais. A 
liberdade de circulação é uma das conquistas mais importantes da UE. Um Eurobarómetro 
recente demonstra que "a liberdade de circulação e de residência continua a ser o direito com 
o qual os cidadãos da UE estão mais familiarizados", com cerca de 88% dos inquiridos a 
reconhecerem o direito.3.

No entanto, a liberdade de circulação de pessoas é a menos desenvolvida das quatro 

                                               
1 COM (2010) 0603 final
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0204+0+DOC+XML+V0//PT
3 Eurobarómetro, Cidadania da União Europeia - relatório analítico (Flash EB Series 294, Outubro de 2010)
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liberdades estabelecidas nos Tratados (livre circulação de bens, capitais, serviços e pessoas). 
Apesar de se ter logrado uma considerável evolução a este respeito depois da entrada em 
vigor da Directiva da Cidadania1, as numerosas petições recebidas testemunham o facto de 
persistirem muitos problemas relativos à aplicação da directiva. 

Alguns Estados-Membros não reconhecem plenamente os direitos dos familiares de países 
terceiros. Por exemplo, várias petições revelaram que o Reino Unido não autorizava a entrada 
sem visto no país a familiares que não tivessem nacionalidade de um Estado-Membro, apesar 
de serem detentores de cartões de residência emitidos por outro Estado-Membro. As 
autoridades do Reino Unido pediam um número excessivo de documentos, o prazo para 
verificação dos pedidos era demasiado longo e retinham os documentos originais. No 
seguimento da intervenção da Comissão Europeia, baseada nas muitas queixas e petições 
recebidas, registaram-se algumas melhorias nas práticas administrativas. 

Alguns países emitiam autorizações de residência com uma validade limitada (em violação do 
n.º 1 do artigo 11.º) ou em infracção ao princípio da "igualdade de tratamento" (consagrado no 
artigo 4.º), tratando os cidadãos europeus residentes no respectivo território, no âmbito da 
Directiva, de forma menos favorável do que os respectivos cidadãos nacionais.

Na Suécia, as decisões que rejeitem um pedido de autorização de residência não são passíveis 
de reavaliação, ficando os cidadãos, por conseguinte, privados dos direitos básicos de recurso.
Os nacionais dos Países Baixos que vivem no estrangeiro sentem dificuldades para renovarem 
os seus documentos de viagem. 

Os cidadãos têm dificuldades em exercer os direitos de segurança social, em particular porque 
a legislação sobre esta matéria é complexa, difícil de entender e às vezes é incorrectamente 
aplicada pelas autoridades competentes. Frequentemente, os cidadãos não preenchem os 
formulários correctos ou não cumprem os prazos para apresentarem os documentos adequados 
porque não foram devidamente informados ou porque não encontraram as instruções 
necessárias antes de deixarem os seus países de origem. 

Foram recebidas várias petições de cidadãos do Reino Unido residentes noutro Estado-
Membro da UE relativas à recusa do Governo do Reino Unido em conceder-lhes prestações 
como o subsídio de subsistência para deficientes, o subsídio por cuidados permanentes e o 
subsídio por assistência a inválidos, apesar de o Tribunal de Justiça da União Europeia as ter 
classificado como prestações de doença pecuniárias, passíveis de serem recebidas noutro 
país.2. 

Um caso apresentado por uma peticionária3 foi também objecto de um pedido de decisão 
prejudicial, que resultou num acórdão de referência do Tribunal de Justiça da União Europeia 
(C-503/09), apresentado em Julho de 2011. O acórdão defendeu que uma tal verificação de 
presença anterior apenas pode ser imposta na ausência de outras ligações apropriadas ao 

                                               
1 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, JO L 2004 de 30.4.2004, p. 77
2 Processo C-299/05 de 18.10.2007
3 Petição 0876/2008 apresentada por Lucy Jane Marie Stewart (britânica), sobre o direito de beneficiar de uma 
pensão por invalidez, enquanto residente noutro Estado-Membro da UE que não o da respectiva nacionalidade
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sistema de segurança social do Reino Unido. 

O Tribunal de Justiça colocou uma grande ênfase no conceito de cidadania e nos direitos a 
este associados. Sublinhou que é incompatível com os direitos dos cidadãos a eventualidade 
de estes receberem do Estado-Membro de onde são nacionais um tratamento menos favorável 
do que aquele a que teriam acesso se não tivessem beneficiado das oportunidades oferecidas 
pelos Tratados.

A Comissão das Petições apoiou fortemente a petição desde que esta foi recebida em 2008 e 
encetou um diálogo construtivo com as autoridades britânicas competentes e com a Comissão 
Europeia sobre esta matéria. Em Novembro de 2009, a peticionária e a respectiva família 
tiveram a oportunidade de estarem presentes numa reunião da comissão e de explicarem 
amplamente o caso perante os membros da comissão e os funcionários representando a 
Comissão Europeia. 

As regras no Reino Unido não fazem qualquer referência ao facto de um ex-trabalhador, que 
tenha uma criança em idade escolar, ter o direito de residir no Reino Unido de acordo com a 
legislação da UE. Consequentemente, este grupo de pessoas verá, com grande probabilidade, 
serem-lhe negados erradamente benefícios com o argumento de que não têm direito de 
residência.  As regras também não abordam os direitos ao abrigo do artigo 18.º do TFUE. Este 
domínio é complicado, mas os acórdãos do Tribunal Europeu de Justiça clarificaram que uma 
pessoa que teve o direito de residência num Estado-Membro no passado deve receber um 
tratamento igual ao dos nacionais desse Estado-Membro no que respeita ao acesso a 
benefícios.

Os peticionários têm também revelado problemas relativos ao reconhecimento de diplomas ou 
de qualificações e, por vezes, relativos a uma transposição ou aplicação deficientes da 
Directiva 2005/36/CE1.

Aparentemente, o código de conduta criado para a aplicação da Directiva 2005/36/CE não é 
suficientemente conhecido ou devidamente respeitado pelas autoridades competentes. Em 
certos casos, as autoridades solicitaram aos requerentes que apresentassem documentos 
adicionais além dos mencionados nos anexos ou impuseram testes linguísticos 
desproporcionados. Foram apontados atrasos na transposição da Directiva em vários países.
Farmacêuticos, com qualificações obtidas noutro Estado-Membro, apresentaram queixa por 
lhes ter sido negado o acesso à gestão de novas farmácias no Reino Unido, devido a uma 
interpretação restritiva do n.º 4 do artigo 21.º da Directiva. Este caso foi resolvido com 
sucesso no segundo semestre de 2011.

A diversidade de autoridades competentes, a nível nacional ou a nível local, gera confusão 
sobre a entidade indicada à qual os peticionários se devem dirigir. Os procedimentos 
demorados e a burocracia podem também constituir impedimentos.

Em várias circunstâncias, foi revelada uma nítida discriminação, com base na nacionalidade, 
dos professores de língua estrangeira (lettori) em Itália, onde lutam há décadas contra um 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao reconhecimento das qualificações 
profissionais
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tratamento discriminatório no que respeita à segurança do emprego, à evolução da carreira, às 
reformas e à segurança social.

Os peticionários expressaram a sua preocupação acerca dos obstáculos que as pessoas com 
deficiências enfrentam quando exercem o direito de liberdade de circulação, como por 
exemplo a falta de transportes adequados.

Foram referidos problemas em matéria de direito de família, principalmente relacionados com 
a custódia de crianças em casos de divórcio ou com o reconhecimento de relações registadas 
noutro Estado-Membro.

Em relação aos divórcios transfronteiriços, os peticionários queixaram-se sobretudo dos 
substanciais custos envolvidos, da excessiva duração dos processos e da falta de informação 
adequada sobre as leis e jurisdições aplicáveis. 

Várias petições ilustram os problemas relacionados com o não reconhecimento de 
documentação relativa ao estado civil. Os procedimentos destinados ao reconhecimento de 
documentos podem ser extremamente demorados e implicar custos elevados, em particular os 
que estão relacionados com a tradução e a autenticação. Alguns peticionários relataram 
problemas relativos à transposição linguística dos respectivos nomes no contexto da cultura 
do Estado-Membro para onde se mudaram. Outros apresentaram queixa sobre as dificuldades 
com que se depararam quando tentaram registar crianças recém-nascidas no novo Estado de 
residência. Foi revelado que as autoridades polacas recusaram emitir certificados de estado 
civil a pessoas que pretendem contrair uma união civil ou um casamento homossexual noutro 
Estado-Membro.

Existem várias petições pendentes há anos que exigem uma solução para problemas 
relacionados com o reconhecimento mútuo de casamentos e de uniões de facto de casais do 
mesmo sexo, conduzindo à discriminação em relação a vários direitos fundamentais dos 
cidadãos da UE, com base na orientação sexual. 

As expulsões em massa, baseadas na origem nacional ou étnica, foram fortemente criticadas 
e, em particular, a ausência de estratégias nacionais de integração dos ciganos tem sido 
apontada como uma das causas do problema.  

Finalmente, a relatora sublinha a importância das redes informais de resolução de problemas 
(Solvit, o sítio web "A sua Europa") e de uma política de comunicação reforçada que deve ter 
como objectivo assegurar que os cidadãos exerçam plenamente os direitos estabelecidos nos 
Tratados.

Apesar de os direitos dos cidadãos estarem claramente consagrados nos instrumentos jurídicos 
da UE, nem sempre são postos em prática. Por conseguinte, muitas pessoas sentem-se 
desencantadas com o projecto europeu. A Comissão de Petições tenta rectificar estas lacunas 
colocando os cidadãos no cerne das suas actividades. Fazendo bom uso da sua influência 
política, entra em diálogo directo com as autoridades nacionais ou regionais nos 
Estados-Membros em causa e procura encontrar soluções rápidas e extra-judiciais para os 
problemas apresentados. Por vezes apresentando alegações de graves infracções à legislação 
europeia, que merecem uma reflexão posterior do Tribunal de Justiça da União Europeia, a 
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Comissão PETI colabora estreitamente com a Comissão Europeia na abertura de processos de 
infracção. Por conseguinte, os direitos dos cidadãos são constantemente promovidos e 
defendidos através da apresentação de petições.


