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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as atividades da Comissão das Petições 2012 

(2013/2013(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas resoluções precedentes sobre o resultado das deliberações da 
Comissão das Petições,

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

– Tendo em conta os artigos 24.°, 227.º, 228.º, 258.º e 260.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Petições (A7-xxxx/2013),

A. Considerando que, sob reserva do Protocolo n.º 30 do Tratado, a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia se tornou juridicamente vinculativa desde a entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa1; considerando que o Parlamento se opõe à interpretação 
restritiva da Comissão Europeia no que se refere ao âmbito de aplicação da Carta; 
considerando que o mesmo Tratado estabelece igualmente a base jurídica para a adesão da 
UE à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, bem como para a Iniciativa de 
Cidadania Europeia;

B. Considerando que, em 2012, a Comissão das Petições registou 1 984 petições, na sua 
maioria referentes a direitos fundamentais, ao ambiente e ao mercado interno; 

C. Considerando que, no domínio dos direitos fundamentais, a Comissão consagrou, em 
2012, uma atenção considerável aos direitos das pessoas com deficiência, aos direitos das 
crianças, aos direitos de propriedade, aos direitos de livre circulação sem discriminação de 
qualquer natureza, à proteção da liberdade de expressão e da privacidade e ao direito de 
acesso a documentos e a informação; 

D. Considerando que as petições apresentadas pelos cidadãos demonstram que persiste a 
discriminação contra cidadãos devido à sua religião ou crença, deficiência, pertença a 
determinado grupo minoritário, idade ou orientação sexual;

E. Considerando que as iniciativas da UE destinadas a combater a discriminação, 
nomeadamente o Quadro da UE para as Estratégias Nacionais de Integração dos Ciganos, 
de 2011, deverão ser imediatamente transpostas para as estratégias nacionais e 
continuamente revistas e acompanhadas tendo em conta a evolução das situações 
económicas e sociais;

                                               
1 JO C 306 de 17.12.2007.
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F. Considerando que, no que se refere à proteção do ambiente, a participação da ameaça 
colocada pela poluição e pelas práticas ambientais irregulares nunca é exagerada, dados os 
riscos daí decorrentes para a biodiversidade e os ecossistemas, bem como os riscos para a 
saúde pública, ambos passíveis de expor a doenças prolongadas e, muitas vezes, fatais; 
considerando que, em 2012, a comissão consagrou uma atenção notável à aplicação da 
legislação relativa aos resíduos e à água, assim como à avaliação do impacto de projetos e 
de atividades em matéria de ambiente e de saúde pública; 

G. Considerando que, apesar do Acordo Interinstitucional entre o Parlamento e a Comissão, 
esta manifesta relutância em fornecer informação oportuna sobre a natureza das suas 
deliberações e sobre as decisões tomadas no que respeita aos processos de infração 
decorrentes do incumprimento da legislação ambiental;  considerando que esta é uma 
questão que suscita grande preocupação, tendo em conta os danos e a destruição que 
podem ser infligidos aos nossos ecossistemas e à nossa saúde; 

H. Considerando que 2013 foi declarado Ano Europeu dos Cidadãos e que são precisamente 
os cidadãos e os residentes na UE, a título individual ou associativo, quem mais bem 
posicionado está para avaliar a eficácia da legislação europeia, tal como está a ser 
aplicada, e para assinalar eventuais lacunas que afetem a correta aplicação da legislação e 
o pleno exercício de direitos;  

I. Considerando que, por essa razão, a Comissão das Petições consagrou, em 2012, muito 
tempo e esforço ao debate da noção de cidadania, que está estreitamente associado à 
liberdade de circulação na UE; considerando que as petições testemunham que os 
cidadãos da União continuam a ter de enfrentar obstáculos concretos e generalizados ao 
exercício dos seus direitos transfronteiriços, uma situação que tem impacto direto e diário 
na vida e no bem-estar de milhares de famílias; 

J. Considerando que o processo de petição pode, e deve, continuar a complementar outros 
mecanismos de reparação à disposição dos cidadãos, nomeadamente a apresentação de 
queixas junto da Comissão Europeia e do Provedor de Justiça Europeu; considerando que 
a rede SOLVIT, em particular, é um instrumento importante a que os cidadãos podem 
recorrer para encontrar soluções rápidas para problemas causados pela má aplicação da 
legislação relativa ao mercado interno por parte das autoridades públicas; considerando 
que o portal Web "Exerça os seus direitos" contém, por si só, informação importante para 
os cidadãos que desejem apresentar queixas relativamente à legítima aplicação do direito 
da UE;

K. Considerando que, em 1 de abril de 2012, entrou em vigor um novo instrumento para a 
democracia participativa, a "Iniciativa de Cidadania Europeia", e que durante o ano foram 
registadas dezasseis (16) iniciativas; considerando que a Comissão das Petições 
desempenhará um papel crucial na organização de audições públicas sobre iniciativas 
bem-sucedidas;

L. Considerando que a petição n.º 630/2006 sobre o sistema de duas sedes para o Parlamento 
Europeu, que contou com um milhão de assinaturas de cidadãos europeus, se encontra 
pendente;
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M. Considerando que continua a ser evidente que há, por um lado, falta de informação 
claramente estruturada e amplamente divulgada e, por outro, falta de conhecimento por 
parte dos cidadãos no que diz respeito aos seus direitos;  considerando que tal levanta 
obstáculos determinantes ao exercício ativo de uma cidadania da UE;

N. Considerando que os cidadãos e os residentes europeus têm expectativas legítimas de que 
seja encontrada, no quadro legal da União Europeia, uma solução sem demora 
injustificada para as questões por si levantadas junto da Comissão das Petições e, em 
particular, expectativas de que os membros da comissão defendam o ambiente natural, a 
saúde, a livre circulação, a dignidade e os direitos e liberdades fundamentais dos 
peticionários;

O. Considerando que certas petições, nomeadamente uma das mais antigas petições 
pendentes sobre o tratamento discriminatório dado aos leitores de língua estrangeira 
("lettori") em Itália, transita entre a Comissão, o Parlamento e as autoridades nacionais 
sem que nenhuma solução seja encontrada, o que deixa os peticionários na dúvida e não 
lhes permite antever o desfecho; 

* * *

1. Toma nota de que as petições apresentadas em 2012 pelos cidadãos e residentes na União 
Europeia se centraram em alegadas lacunas no direito da UE nos domínios dos direitos 
fundamentais, do ambiente, do mercado interno e dos direitos de propriedade;  considera 
que as petições testemunham que continuam a existir casos frequentes e generalizados de 
transposição incompleta ou de má aplicação do direito da UE; por conseguinte, entende 
que, em última análise, o acervo legislativo da União Europeia não permite atingir 
totalmente os resultados esperados;

2. Observa que os direitos fundamentais continuam a ser um tema central das petições 
apresentadas, levantando questões relativas, nomeadamente, aos direitos das pessoas com 
deficiência, aos direitos das crianças, aos direitos de propriedade, ao direito de livre 
circulação sem discriminação de qualquer natureza, à proteção da liberdade de expressão e 
da privacidade e ao direito de acesso a documentos e a informação;  insta os 
Estados-Membros a respeitarem esses direitos como estabelecido no Tratado e exorta a 
Comissão Europeia a tomar as medidas necessárias para obrigar os Estados-Membros não 
cumpridores a colmatar as brechas existentes entre as leis nacionais e os direitos 
fundamentais dos cidadãos da UE;

3. Chama a atenção para a discriminação persistente contra alguns cidadãos devido à sua 
religião ou crença, deficiência, pertença a um grupo minoritário, idade ou orientação 
sexual; alerta, em particular, para o facto de a população roma continuar a deparar-se com 
obstáculos à sua inclusão no território da UE; insta, por conseguinte, a Comissão a 
facilitar a cooperação intergovernamental nesta área, a prever um financiamento adequado 
para a aplicação de estratégias nacionais de integração dos ciganos e a verificar 
ativamente se estas estratégias estão de facto a ser aplicadas nos Estados-Membros; 

4. Exorta a Comissão a apresentar uma proposta de legislação que resolva finalmente os 
problemas relacionados com o reconhecimento mútuo pelos Estados-Membros de atos de 
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estado civil e efeitos associados;

5. Repete os seus apelos precedentes aos Estados-Membros de que assegurem a liberdade de 
circulação a todos os cidadãos da UE e suas famílias, sem discriminações com base na 
orientação sexual ou na nacionalidade; renova o apelo aos Estados-Membros para que 
apliquem na íntegra os direitos concedidos ao abrigo dos artigos 2.º e 3.º da Diretiva 
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; solicita, para esse efeito, à Comissão que 
assegure a aplicação estrita da diretiva;

6. Observa que o ambiente continua a ser um dos principais assuntos de petição, o que prova 
que, repetidamente, as autoridades públicas não asseguram a preservação da 
biodiversidade e dos ecossistemas e que os mais elevados níveis de saúde pública estão 
garantidos; refere, em particular, as inúmeras petições apresentadas sobre gestão de 
resíduos, água e avaliação do impacto de projetos e atividades sobre o ambiente e a saúde 
pública; insta a Comissão a reforçar o quadro regulamentar da UE em matéria de ambiente 
e, mais especificamente, a sua correta aplicação; lamenta que alguns Estados-Membros 
não tenham conseguido, apesar dos seus esforços, encontrar soluções sustentáveis para 
problemas relacionados com a gestão de resíduos;

7. Observa, ademais, que os cidadãos da União Europeia continuam a enfrentar obstáculos 
no mercado interno, nomeadamente no que se refere ao exercício do seu direito à 
liberdade de circulação a título individual, enquanto trabalhadores e fornecedores ou 
consumidores de bens e serviços; assinala, em particular, que a cooperação e a eficácia 
judiciária transfronteiriça continuam a ser uma das áreas que mais suscitam preocupações;  
conclui, de modo geral, que o reforço da cooperação e da harmonização transfronteiriças 
proporciona benefícios notórios em matéria de proteção dos direitos dos cidadãos e de 
incentivo económico;

8. Refere os esforços da comissão no sentido de transmitir o pedido, expresso por muitos 
cidadãos, de um quadro jurídico da UE que proporcione maior proteção e melhore o 
bem-estar animal, nomeadamente aos animais de companhia e animais vadios;

9. Salienta a importância da criação do grupo de trabalho sobre a Lei Costeira espanhola, que 
analisou minuciosamente as petições associadas e a modificação da lei; reitera a 
importância do contacto direto com as autoridades nacionais espanholas a este respeito e 
acolhe favoravelmente o aumento da cooperação com vista a encontrar um melhor 
equilíbrio entre os direitos de propriedade e a proteção do ambiente;  

10. Congratula-se com as conclusões da comissão a propósito da missão de investigação em 
Berlim, que incidiu sobre questões relacionadas com a juventude e a família, 
designadamente em casos transfronteiriços de guarda de crianças; observa, no entanto, 
tendo por base o contínuo fluxo de petições desta natureza, que este é um processo em 
desenvolvimento, e que a atenção da comissão tem sido solicitada para casos idênticos por 
cidadãos de outros Estados-Membros, nomeadamente da Dinamarca;
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11. Considera que existe uma ligação direta entre, por um lado, uma governação e 
mecanismos de reparação mais eficazes e, por outro, uma maior transparência e um 
melhor acesso à informação;

12. Chama a atenção, a este respeito, para o Eurobarómetro da opinião pública, que indica que 
apenas 36% dos cidadãos da UE consideram estar bem informados acerca dos seus 
direitos e que só 24% sentem estar bem informados acerca do que podem fazer em caso de 
violação dos seus direitos; sublinha, por conseguinte, a necessidade urgente de melhorar o 
acesso à informação e de distinguir de forma mais clara as funções das várias instituições 
nacionais e europeias, para que as petições e queixas possam ser remetidas aos 
organismos competentes; 

13. Insta especificamente a Comissão Europeia a tornar o portal Web "Exerça os seus 
direitos" mais acessível ao utilizador e a sensibilizar os cidadãos da UE para a sua 
existência;  

14. Está decidido a criar, até ao final de 2013, um portal Web para entrega de petições mais 
prático e visível, por forma a facilitar o acesso ao processo de petição e a facultar 
informações valiosas sobre petições e outros mecanismos de reparação; pede que seja 
dada maior visibilidade ao direito de petição na página de Internet do Parlamento; 

15. Salienta que a Comissão das Petições, a par de outras instituições, organismos e 
instrumentos, como sendo a Iniciativa de Cidadania Europeia, o Provedor de Justiça 
Europeu, a Comissão Europeia e as comissões de inquérito, tem um papel autónomo e 
claramente definido como ponto de contacto de cada cidadão; sublinha ainda que a 
Comissão das Petições deve continuar a ser um ponto de referência para cidadãos cujos 
direitos estiverem a ser violados;

16. Congratula-se com a cooperação construtiva estabelecida entre a comissão e o Provedor 
de Justiça Europeu; apoia as ações do Provedor de Justiça Europeu relativas a casos de má 
administração no âmbito de atividades das instituições, órgãos e organismos da UE; 

17. Saúda a permanente cooperação com a Comissão Europeia;  sublinha, não obstante, que a 
comissão espera ser bem e oportunamente informada do desenrolar dos casos de processo 
de infração; solicita à Comissão que dê igual atenção às petições e às queixas no que diz 
respeito ao funcionamento dos processos de infração; insta, além disso, a Comissão a 
fornecer também à Comissão das Petições informações pormenorizadas e uma análise 
estatística de todas as queixas que investiga;

18. Destaca que o acesso à informação detida pelas instituições da UE constitui o principal 
interesse dos cidadãos que pretendem entender as deliberações políticas e económicas 
subjacentes ao processo decisório; considera que a Comissão poderia facultar um acesso 
mais amplo às informações sobre investigações ou aos dossiês de infrações sem pôr em 
risco o alvo das investigações, e que o superior interesse público pode justificar 
plenamente o acesso aos referidos dossiês, em particular nos processos em que possam 
estar em causa os direitos fundamentais, a saúde humana ou animal e a proteção do 
ambiente contra danos irreversíveis, ou ainda sempre que estejam em curso procedimentos 
relativos à discriminação de uma minoria ou a violações da dignidade humana, desde que 
a proteção dos segredos comerciais e das informações sensíveis relativas aos processos 
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judiciais, processos da concorrência e dossiês pessoais esteja salvaguardada; 

19. Toma nota, em particular, do importante contributo da rede SOLVIT para a deteção e 
resolução de questões relacionadas com a aplicação da legislação do mercado interno; 
incentiva ao aperfeiçoamento deste instrumento da UE, assegurando que os 
Estados-Membros prevejam um quadro de pessoal com formação apropriada para os 
centros nacionais da SOLVIT;

20. Sublinha que, tal como confirmado pelo Serviço Jurídico, os domínios de atividade das 
instituições da União Europeia previstos no Tratado são mais vastos do que a mera soma 
das competências exercidas pela União; insta a Comissão Europeia a interpretar as 
petições à luz desta base fundamental;

21. Deplora a negligência de muitos Estados-Membros na transposição e na aplicação da 
legislação europeia, uma falha sistemática que continua a atribuir relevância ao trabalho 
desta comissão;  insta, por conseguinte, os Estados-Membros a transporem e a aplicarem a 
legislação de uma forma plenamente transparente e, tendo presente esse objetivo, 
considera indispensável melhorar a cooperação com os parlamentos e os governos dos 
Estados-Membros, numa base recíproca; 

22. Congratula-se com o Ano Europeu dos Cidadãos, que terá lugar em 2013;  exorta todas as 
instituições e organismos da União Europeia e dos Estados-Membros a melhorarem os 
serviços disponibilizados aos cidadãos e residentes na UE durante este ano, tendo em 
conta os princípios consagrados nos tratados e os factos revelados neste relatório;

23. Observa que o mecanismo de petição não é meramente um serviço, mas um direito de 
todos os cidadãos e residentes europeus; compromete-se a tornar o processo de petição 
mais eficaz, transparente e imparcial, salvaguardando simultaneamente os direitos de 
participação dos membros da Comissão das Petições, de modo a que o tratamento de 
petições possa suportar exames judiciais, incluindo em termos processuais; 

24. Destaca o papel essencial das missões de informação no processo de petição, não apenas 
como direito de participação parlamentar, mas também como uma obrigação perante os 
peticionários; reafirma, tal como declarado no anterior relatório desta comissão, a 
necessidade de criar regras processuais mais precisas, por escrito, em matéria de 
preparação, aplicação e avaliação das missões, que garantam, por um lado, que todos os 
membros da missão de informação tenham o direito de apresentar a sua perspetiva dos 
factos e, por outro, que todos os membros da comissão tenham a oportunidade de 
participar no processo decisório relativo às conclusões e recomendações a elaborar pela 
Comissão das Petições;

25. Insta a Conferência dos Presidentes a reforçar as funções de investigação da comissão e a 
ter em consideração a sua natureza específica, apoiando plena e expeditamente as missões 
de investigação propostas;

26. Considera a organização de audições públicas uma forma útil de estudar em profundidade 
questões levantadas pelos peticionários; pretende chamar a atenção, nomeadamente, para 
a audição pública sobre a prospeção e a exploração de fontes de energia não 
convencionais, em que se registaram as preocupações manifestadas a este respeito pelos 
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cidadãos da UE através das suas petições; assinala que, desde que a legislação da UE seja 
plenamente respeitada, as decisões são, em última análise, prerrogativa dos 
Estados-Membros; 

27. Aguarda com expectativa pela organização de audições públicas sobre iniciativas de 
cidadania europeias bem-sucedidas, em articulação com a comissão competente; reitera a 
sua convicção de que este novo instrumento reforçará as instituições democráticas da 
União e atribuirá um significado concreto à noção de cidadania europeia;

28. Considera que a Comissão das Petições desempenharia melhor o seu papel e as suas 
atribuições e que a sua responsabilidade, a sua visibilidade e a sua transparência seriam 
mais bem asseguradas se os meios que lhe permitem levantar, em plenário, questões 
importantes para os cidadãos da UE fossem reforçados e se a possibilidade de convocar 
testemunhas, de realizar inquéritos e de organizar audições no terreno fosse melhorada;

29. Insta a Conferência dos Presidentes a analisar em que medida será adequado alterar o 
Regimento para transpor os requisitos formais supramencionados relativos às missões de 
investigação e às sessões plenárias;

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

O direito de petição

O direito de petição ao Parlamento Europeu dos cidadãos e residentes na União Europeia, a 
título individual ou em nome de associações, é um direito antigo, conferido pelo Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia (art.º 227) e pela Carta dos Direitos Fundamentais 
da UE (art.º 44). O direito de petição é um instrumento democrático essencial, dado que 
providencia aos deputados do Parlamento Europeu uma avaliação realista de questões que 
preocupam os cidadãos e demonstra ainda que o Parlamento Europeu está preparado para
intervir diretamente a fim de promover e proteger os direitos dos cidadãos.

Os membros da Comissão das Petições verificam a admissibilidade, analisam os conteúdos e 
tomam medidas relativamente a todas as petições apresentadas. Estas medidas incluem 
frequentemente o diálogo direto com outras comissões do Parlamento Europeu e com outras 
instituições da UE, nomeadamente com a Comissão Europeia, que são convidadas a investigar 
ou a emitir o seu parecer. A comissão poderá ainda consultar administrações nacionais ou 
representações permanentes, organizar missões de investigação e elaborar relatórios de 
iniciativa. Os membros têm por objetivo dar aos peticionários uma resposta de que constem 
conclusões, recomendações ou remissões para outras instituições ou organismos. 

A noção de Cidadania

Durante todo o ano de 2012, os membros da Comissão das Petições (PETI) consagraram 
muito tempo e esforço ao debate da noção de cidadania e dos obstáculos que os cidadãos da 
União Europeia continuam a ter de enfrentar para exercerem os seus direitos. 

A Comissão das Petições congratulou-se especialmente com a aplicação da Iniciativa de 
Cidadania Europeia (ICE), em 1 de abril de 2012. A ICE constitui o primeiro instrumento de 
democracia participativa transnacional e proporcionará aos cidadãos a possibilidade de se 
envolverem ativamente na formulação das políticas e da legislação europeias. A Comissão 
PETI desempenhará um papel crucial no processo enquanto organizadora independente de 
audições públicas sobre ICE bem-sucedidas, em articulação com a comissão legislativa 
competente. Em maio, os membros procederam a uma troca de pontos de vista com o 
Vice-Presidente da Comissão Europeia Maroš Šefčovič, durante a qual este anunciou o registo 
simbólico da primeira ICE, consagrada às políticas para a Juventude europeia - Fraternidade 
2020.

A Comissão das Petições lançou um debate fundamental, na sessão plenária de março, em 
Bruxelas, no decorrer do qual o Parlamento Europeu aprovou o seu relatório de iniciativa 
"Relatório de 2010 sobre a cidadania da União" (relatora: Adina-Ioana Vălean). No relatório, 
que recebeu pareceres das comissões da Cultura, do Mercado Interno e da Proteção do 
Consumidor, e dos Assuntos Constitucionais, destacaram-se questões relacionadas com a 
liberdade de circulação de cidadãos da UE e com a proteção dos direitos fundamentais, e 
frisaram-se os obstáculos ao exercício de direitos com que se deparam os parceiros do mesmo 
sexo e a população roma. A comissão espera, com este relatório, contribuir para a 
sensibilização e para a promoção do debate sobre a noção de cidadania na União Europeia.

No início do ano, a Comissão PETI contribuiu ainda para as atividades da Comissão das 
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Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, emitindo pareceres para dois 
relatórios decisivos. No âmbito da designação de 2013 como o Ano Europeu dos Cidadãos, a 
Comissão PETI instou à adoção de medidas que facultem aos cidadãos da União informações
sobre o seu trabalho e o trabalho do Provedor de Justiça Europeu, por forma a permitir-lhes o 
exercício e uma defesa mais eficazes dos seus direitos ao abrigo do direito da União (relator: 
Nikolaos Salavrakos). Relativamente ao Programa Direitos Fundamentais e Cidadania para o 
período 2014-2020, a Comissão PETI apelou à inclusão de referências explícitas aos direitos 
de pessoas com deficiência e à necessidade de uma afetação de fundos judiciosa, acessível e 
transparente no quadro do programa, duas questões que tinham sido alvo de inúmeras petições 
(relatora: Adina-Ioana Vălean).

Para continuar a deliberar sobre a noção de cidadania na União Europeia, a Comissão PETI 
decidiu realizar, em 19 de fevereiro de 2013, uma audição conjunta com a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos e com a Comissão Europeia.

o O impacto da crise económica na noção de cidadania

Em 2012, a crise económica continuou a ter profunda incidência na maioria das regiões da 
União Europeia, deteriorando rapidamente o bem-estar de centenas de milhares de famílias. 
Esta realidade aumentou o ceticismo dos cidadãos da União Europeia relativamente à saúde 
das instituições democráticas tanto a nível dos Estados-Membros como a nível europeu, 
nomeadamente no que se refere ao processo de tomada de decisão no Parlamento Europeu.

Em setembro, a Comissão das Petições realizou um longo debate sobre uma petição que 
aborda precisamente esta questão. A petição, que conta com mais de 10 000 assinaturas, 
defende a formação de um governo federal económico na União Europeia: uma união fiscal 
que seja democraticamente responsável perante o Parlamento Europeu e que implique 
reformas estruturais destinadas a aumentar a competitividade e o emprego. Os peticionários 
defendem igualmente a criação de uma Convenção Constitucional no seguimento das eleições 
de 2014 para o Parlamento Europeu.

Durante o debate, alguns membros da Comissão PETI partilharam a opinião de que a atual 
crise económica viola os direitos dos cidadãos, não apenas os seus direitos económicos, mas 
também os direitos sociais e políticos consagrados no Tratado e na Carta dos Direitos 
Fundamentais. A erosão da democracia está, sem dúvida, a fazer-se amplamente sentir em 
toda a União, sendo necessário e urgente um debate público mais extenso.

Assim, a Comissão PETI decidiu propor a organização, em 2013, de uma audição pública 
sobre os direitos dos cidadãos e a crise económica. A audição, a realizar em colaboração com 
a Comissão dos Assuntos Constitucionais, implicará cidadãos de todos os Estados-Membros e 
debaterá formas e instrumentos destinados a aumentar a responsabilização e o compromisso 
democrático.

o O imperativo da boa administração e da devida aplicação da legislação da UE  

O direito à boa administração é um direito fundamental que garante que as questões, 
problemas e outros assuntos dos cidadãos são tratados de modo imparcial, justo e dentro de 
um prazo razoável. Nos últimos anos, inúmeras petições demonstraram que os cidadãos são 
cada vez mais diretamente confrontados com a administração da União e que casos de 
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arbitrariedade, incerteza jurídica e falta de transparência podem reduzir a confiança dos 
cidadãos da União Europeia nas instituições europeias. Por conseguinte, em abril, a Comissão 
PETI aprovou um parecer dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos, no qual manifestou 
preocupação quanto à possibilidade de o direito à boa administração não estar a ser 
devidamente assegurado. O parecer acolheu favoravelmente a proposta de uma Lei sobre o 
Processo Administrativo, destacando a necessidade do estabelecimento de disposições 
específicas em matéria de processos de infração e de conflitos de interesse (relatora: Margrete 
Auken).

A devida aplicação do direito da União Europeia é também uma condição essencial para a 
legitimidade da governação democrática e uma garantia de que os cidadãos podem exercer 
plenamente os seus direitos. Noutro parecer, elaborado para a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, os membros da Comissão PETI referiram que as organizações da sociedade civil 
continuam a recorrer ao mecanismo das petições para denunciar ou protestar contra o 
incumprimento do direito da UE por parte das autoridades dos Estados-Membros em 
diferentes níveis. Os membros da Comissão PETI alertaram, nomeadamente, para o facto de 
os cidadãos continuarem mal-informados relativamente aos processos de infração e de, muitas 
vezes, se sentirem ludibriados no que se refere à aplicabilidade do direito da UE a casos de 
transposição tardia e ao verdadeiro âmbito de aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais. 
Assim, a Comissão PETI apelou a progressos substanciais e concretos no sentido de uma 
maior transparência através de um acesso facilitado a informação sobre queixas, processos de 
infração e outros mecanismos de controlo da aplicação (relatora: Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg).

A defesa dos direitos fundamentais

Tal como em anos anteriores, os direitos fundamentais continuam a ser um dos principais 
objetos das petições recebidas pela Comissão das Petições. Em 2012, xx petições entregues 
denunciavam, em certa medida, violações de direitos fundamentais e apelavam, deste modo, a 
uma proteção mais eficaz dos valores europeus consagrados na Carta e nos Tratados. Este 
número representa xx% das petições apresentadas em 2012, sendo que em 2011, 2010 e 2009 
a percentagem era de xx%.  

A UE e as suas instituições têm o dever de respeitar, assegurar, proteger e promover os 
direitos fundamentais dos cidadãos europeus. A Comissão das Petições desempenha um papel 
central no cumprimento deste dever, na medida em que está especificamente incumbida de 
procurar meios de recurso não judiciais em nome dos peticionários para assistir os cidadãos 
no exercício dos seus direitos fundamentais e na correta aplicação dos valores e dos princípios 
constantes na Carta e nos Tratados.

A Comissão das Petições contribuiu, neste domínio, com um parecer sobre a situação dos 
direitos fundamentais na União Europeia (2010-2011) (relatora: Adina-Ioana Vălean) dirigido 
à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos. No parecer alerta-se 
para a discriminação persistente contra alguns cidadãos devido à sua religião ou crença, 
deficiência, pertença a um grupo minoritário, idade ou orientação sexual. Deploram-se ainda 
as restrições à liberdade dos meios de comunicação social, que frequentemente entravam o 
pluralismo mediático, relembra-se que os cidadãos têm o direito de circularem e de residirem 
livremente na União Europeia e sublinha-se que a portabilidade das prestações da segurança 
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social, das pensões, dos cuidados de saúde, o reconhecimento das qualificações profissionais e 
de atos de estado civil e efeitos associados são direitos importantes.

o Os direitos das pessoas com deficiência

Em 5 de dezembro de 2012, a Comissão das Petições participou ativamente no 3.º Parlamento 
Europeu de Pessoas com Deficiência. São muitas as petições que testemunham as dificuldades 
com que se deparam as pessoas com deficiência e o facto de não serem capazes de exercer as 
liberdades e os direitos fundamentais consagrados na Convenção da ONU sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência. Por conseguinte, os membros da Comissão PETI assumem 
seriamente a sua responsabilidade de estabelecer um quadro para a aplicação da Convenção e 
referem-na sistematicamente durante os trabalhos da comissão.

Durante o referido evento, os membros da Comissão PETI alertaram para o facto de os 
cidadãos em causa chamarem regularmente a atenção para as lacunas existentes em matéria de 
aplicação do princípio de igual tratamento de pessoas com deficiência. Esta situação cria 
obstáculos que os impede de exercerem os seus direitos enquanto cidadãos da UE, 
nomeadamente o direito a uma integração normal no sistema educativo, ao acesso ao 
emprego, à cobertura de seguro, ao financiamento e aos serviços de transportes públicos. 

Os membros da Comissão PETI recordaram aos participantes que, já em 2009, a comissão 
recebera uma petição com mais de 1 milhão de assinaturas que apelava a uma proteção 
abrangente das pessoas com deficiência em todas as políticas da União Europeia. Uma petição 
mais recente denunciava o uso indevido de fundos estruturais da UE por parte de alguns 
Estados-Membros, uma prática que interfere com os objetivos da Estratégia em matéria de 
Deficiência. A Comissão PETI insta a Comissão Europeia a tornar a deficiência uma condição 
ex ante de todos os projetos financiados pela UE.  

o A proteção da liberdade de expressão e da privacidade

Um dos temas que mais controvérsia suscitaram no Parlamento Europeu durante o primeiro 
semestre de 2012 foi o debate sobre o Acordo Comercial Internacional em matéria de 
Anticontrafação (ACTA). Em fevereiro, a presidente da Comissão PETI, Erminia Mazzoni, e 
o relator do Parlamento Europeu para o Tratado ACTA, David Martin, membro da Comissão 
do Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, receberam formalmente 
uma petição que continha mais de dois milhões e meio de assinaturas. Os peticionários 
levantavam objeção ao ACTA, com o fundamento de que viola os direitos fundamentais dos 
cidadãos no que toca à liberdade de expressão e à privacidade. No dia da entrega da petição, 
as declarações à imprensa foram amplamente transmitidas e distribuídas.

Em junho, no decorrer da reunião mensal da Comissão PETI, o debate prosseguiu. Os 
peticionários estiveram presentes e preveniram os deputados ao Parlamento Europeu de que o 
ano de 2012 marcava um ponto de rutura no que toca à capacidade de resposta e à 
responsabilidade institucionais da União Europeia. Lamentou-se que os membros da 
Comissão do Comércio Internacional, nomeadamente o relator David Martin, não tivessem 
conseguido levar a Comissão Europeia a reconsiderar a substância do Acordo ACTA com 
base nas preocupações e na crítica generalizada manifestadas pelos cidadãos. Os membros da 
Comissão PETI concluíram que uma clara maioria era favorável à rejeição do ACTA e 
concordaram em transmitir essa posição às comissões legislativas competentes do Parlamento 
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Europeu.

As cinco comissões envolvidas (Desenvolvimento, Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos 
Internos, Assuntos Jurídicos e Comércio Internacional) rejeitaram o acordo nas respetivas 
reuniões. No decorrer da sessão plenária de julho, o Parlamento Europeu, na íntegra, votou 
esmagadoramente a favor da rejeição do ACTA, com 478 votos contra e apenas 39 a favor 
(146 abstenções).

o O acesso a documentos e a informação

Em novembro, a Comissão das Petições tratou uma petição relativa ao direito fundamental de 
acesso a documentos, que está protegido pela Carta dos Direitos Fundamentais. Este caso 
específico diz respeito a uma cidadã espanhola, cujo pai fora detido e executado durante a 
Guerra Civil Espanhola (1936-1939), que explicou aos membros da Comissão PETI que os 
tribunais e a administração nacionais lhe negaram o acesso a documentos que alega existirem.

Embora a Comissão Europeia lamentasse o facto de o caso estar fora do domínio de 
competência da União Europeia, a Comissão PETI evocou a Carta e a resolução de 14 de 
setembro de 2011 do Parlamento Europeu relativa ao acesso público a documentos, que já 
então sublinhava que o direito dos cidadãos à informação não é geralmente observado pelas 
autoridades dos Estados-Membros e instava a uma maior transparência a nível nacional. No 
final do debate, a Comissão PETI decidiu contactar as autoridades nacionais a nível local, 
regional e nacional, apelando a que facilitassem a investigação da peticionária e que 
assegurassem que a Espanha assinasse e ratificasse a Convenção do Conselho da Europa 
sobre o Acesso aos Documentos Oficiais (CETS n.º 205).

o O respeito das opções no âmbito do direito à liberdade de associação

Tanto a Carta dos Direitos Fundamentais como a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem contemplam o direito dos cidadãos à liberdade de associação. Todavia, 
ocasionalmente, a Comissão das Petições vê-se confrontada com petições em que se pede 
respeito pelas "liberdades negativas". Em 2012, a Comissão PETI continuou a debruçar-se 
sobre uma petição antiga que serve de exemplo ao que aqui é referido. 

Em 2008, na Suécia, um sindicato cristão de pequenos empresários indicou que os seus 
membros tinham sido ameaçados e intimidados porque se recusaram, por motivos religiosos, 
a subscrever acordos coletivos concluídos pelos sindicatos suecos. Defendiam que a liberdade 
de não-associação é um direito individual tão importante como o direito de associação e, por 
conseguinte, exigiam respeito pelo seu direito à "liberdade negativa" de associação. Embora a 
Comissão Europeia sustente que a questão levantada é um problema de foro interno na Suécia 
sem ligação ao direito da UE, os membros da Comissão PETI continuam preocupados com 
uma eventual violação dos direitos fundamentais e, por conseguinte, em 2012, deram 
seguimento à petição, apresentando uma pergunta oral à Comissão e comprometendo-se a 
debater o seu conteúdo no início de 2013.

Esta petição permite lembrar que o trabalho da Comissão das Petições em muito difere do 
trabalho da Comissão e do sistema judiciário. No que respeita, nomeadamente, à proteção dos 
direitos fundamentais e por forma a atribuir um significado concreto à noção de cidadania, os 
membros da Comissão PETI têm, antes de mais, o dever de investigar as queixas dos 
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peticionários e de assegurar que as deliberações e interpretações do direito da UE a nível 
institucional não se tornem recalcitrantes, estagnadas ou desligadas da vida quotidiana dos 
cidadãos. 

o Direitos de propriedade

No início de 2012, a Comissão das Petições criou um grupo de trabalho informal, constituído 
por membros de todos os grupos políticos, para debater a antiga questão do respeito pelos 
direitos de propriedade em Espanha e, em particular, a Lei Costeira deste país. 

Entre março e novembro, realizaram-se seis reuniões, no decorrer das quais os membros 
analisaram o conteúdo das 74 petições relativas a esta matéria que suscitaram um vasto leque 
de questões, sobretudo no que respeita à situação de incerteza jurídica com que se deparam os 
proprietários confrontados com uma lei que alegam ter sido implementada retroativamente e, 
em muitos casos descritos por peticionários, arbitrariamente.

Em abril, o grupo de trabalho procedeu a uma troca de pontos de vista com dois 
representantes do Ministério espanhol da Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente. Tal 
como anunciado pelo Diretor-Geral dos Assuntos Costeiros ao grupo de trabalho, o governo 
introduziu alterações à Lei Costeira em outubro. No final de 2012, o projeto de lei 
encontrava-se na fase das alterações no processo legislativo nacional. 

O diálogo com as autoridades espanholas revelou-se, de modo geral, positivo. Por forma a 
prosseguir a troca de pontos de vista e a assegurar que os direitos fundamentais dos 
peticionários fossem respeitados, o grupo de trabalho decidiu, no final do ano, acompanhar o 
processo, realizando uma missão de investigação a Madrid no início de 2013. Durante esta 
missão, uma delegação da Comissão PETI reunir-se-á com os peticionários, com as 
autoridades e com outros representantes da sociedade civil

O imperativo da proteção do ambiente e da saúde pública

A Comissão das Petições está firmemente convicta de que é da responsabilidade das 
autoridades públicas, do nível local até ao nível europeu, garantir que a biodiversidade e os 
nossos ecossistemas sejam preservados e reforçados, tanto nas áreas designadas como Zonas 
de Proteção Especial como nas restantes.

A proteção do ambiente não pode, decerto, ser dissociada da proteção da saúde pública. A 
poluição e as práticas ambientais irregulares ameaçam a saúde dos cidadãos, expondo-os a 
doenças prolongadas e, muitas vezes, fatais. A Comissão das Petições tem seriamente em 
conta o direito dos cidadãos a usufruírem de um ambiente saudável e, por conseguinte, 
considera que uma correta avaliação de impacto ambiental de projetos e atividades 
compreende a consideração dos seus riscos para a saúde.

Assim, é inegável que a vida quotidiana e a subsistência dos cidadãos europeus estão 
profundamente dependentes do estado do seu ambiente e que cabe às autoridades públicas a 
nível dos Estados-Membros a responsabilidade de garantir elevados níveis de proteção. O 
facto de a vasta maioria das petições apresentadas à Comissão das Petições se referir ao 
ambiente é um reflexo desta realidade. Em 2012, foi apresentado um total de xx petições 
sobre este tema abrangente, o que representa xx % do número de petições. 
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Comparativamente, em 2011, 2010 e 2009, o valor fora de xx%. Muitas petições referem-se 
especificamente a questões relacionadas com a poluição (xx), os resíduos (xx), a proteção e a 
preservação (xx), as avaliações de impacto (xx) e a água (xx).

Em 5 de dezembro, a presidente da Comissão PETI, Erminia Mazzoni, interveio numa 
conferência do Comité das Regiões em que se debatiam o Sétimo Programa de Ação em 
matéria de Ambiente e formas de aplicar mais eficazmente o direito ambiental da UE. Em 
nome da Comissão PETI, a presidente destacou sobretudo o direito dos cidadãos a serem 
consultados relativamente a uma vasta série de projetos com potencial impacto no ambiente, 
no âmbito da Diretiva relativa à Avaliação dos Impactos Ambientais. A Comissão PETI 
recebe, com demasiada frequência, petições dos cidadãos que denunciam o facto de nenhuma 
consulta em matéria de grandes obras públicas e privadas ter sido realizada. Seguidamente, 
Erminia Mazzoni exortou a Comissão Europeia a conduzir de forma mais exaustiva um 
acompanhamento dos planos de gestão de resíduos na Europa, dado que em muitas petições se 
referem violações sistemáticas das diretivas relativas a resíduos. Por último, a presidente 
relembrou à Comissão o Acordo Interinstitucional, onde se encontram detalhadas as razões e 
as situações em que os processos de infração devem ser comunicados atempadamente e de 
forma exaustiva ao Parlamento. 

Ao longo de 2012, os membros da Comissão PETI consideraram que existe inequivocamente 
uma ligação direta entre, por um lado, uma governação ambiental e mecanismos de reparação 
mais eficazes e, por outro, uma maior transparência e um melhor acesso à informação. O 
parecer da Comissão PETI sobre o modo de tirar melhor partido das medidas ambientais da 
UE, que contribuiu para o trabalho da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, realçou que a existência de elevados níveis de informação e de 
transparência é essencial para assegurar que a política ambiental da UE reúna o consenso dos 
cidadãos (relator: Giles Chichester).

o As práticas de gestão dos resíduos em Itália - a missão de informação da Comissão 
PETI em 2012

A gestão de resíduos tem sido, nos últimos anos, um assunto cada vez mais recorrente nas 
petições, passando de xx petições em 2009, 2010 e 2011, para xx em 2012.  Já em 2011, a 
Comissão PETI consagrara muito tempo e recursos a esta questão, com um trabalho que 
culminou na adoção na íntegra pelo Parlamento Europeu, em fevereiro de 2012, do seu 
relatório de iniciativa sobre as questões levantadas pelos peticionários relacionadas com a 
aplicação da diretiva relativa aos resíduos e diretivas conexas nos Estados-Membros da União 
Europeia (relator: Carlos José Iturgaiz Angulo).

Não obstante, as práticas de gestão de resíduos predominantemente deficientes em Itália 
impeliram a Comissão das Petições a prosseguir a investigação de petições neste domínio ao 
longo de 2012. No início do ano, os membros debateram novas petições sobre a gestão de 
resíduos e os aterros ilegais existentes nas regiões da Campânia e do Lácio. Os peticionários e 
os representantes das autoridades italianas estiveram presentes nestes debates em que a 
Comissão Europeia manifestou descontentamento relativamente aos progressos registados em 
Itália desde a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) que, em 2007, 
intimou a Itália a agir em conformidade com a Diretiva relativa aos Resíduos. Em outubro de 
2012, a Comissão Europeia decidiu remeter o caso italiano ao TJUE, visando a aplicação 
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punitiva de uma coima por incumprimento do anterior acórdão por parte das autoridades 
italianas.

Consequentemente, a Comissão PETI decidiu conduzir uma missão de investigação nas
regiões da Campânia e do Lácio. A delegação deslocou-se a estes locais de 29 a 31 de outubro 
de 2012, sendo composta por três membros (Judith Merkies enquanto chefe da delegação, 
Margrete Auken e Erminia Mazzoni, presidente da Comissão PETI), e por sete membros 
acompanhantes oriundos do Estado-Membro em causa (Roberta Angelilli, Alfredo 
Antoniozzi, Clemente Mastella, Roberto Gualtieri, Guido Milana, David-Maria Sassoli e 
Niccolò Rinaldi). A delegação visitou os aterros de Malagrotta, de Monti dell'Ortaccio, de 
Riano Pian dell'Olmo e de A.M.A. Via Salaria, nos arredores de Roma, e reuniu-se com os 
peticionários e com as autoridades públicas em Roma e em Nápoles.

No regresso, a delegação reprovou as políticas em matéria de gestão de resíduos seguidas na 
região do Lácio, nomeadamente a dependência excessiva dos aterros. A delegação manifestou 
uma profunda preocupação com a aparente incapacidade das autoridades regionais e 
provinciais em colaborarem de uma forma mais transparente e coerente com os municípios e a
sociedade civil para estabelecer uma estratégia viável para os resíduos, baseada na redução do 
volume de resíduos, na sua triagem e reciclagem, incluindo a compostagem e o tratamento 
biomecânico. Não obstante, os membros reconheceram que a abordagem do atual Ministro do 
Ambiente é positiva e construtiva, merecendo o apoio da Comissão Europeia e do Parlamento 
Europeu.

A delegação concluiu igualmente que o papel e a autoridade do Comissário Especial no Lácio 
são desadequados para os problemas reais da população, dado o longo período de má gestão e 
visto que os poderes conferidos pela decretação do estado de emergência são 
contraproducentes e constituem flagrantes violações de muitos aspetos da legislação da UE 
em matéria de resíduos. Ademais, os membros observaram que a privatização contribuiu para 
a formação de uma espiral descendente em matéria de gestão dos resíduos, com 
consequências desastrosas para a população local, e que apenas veio beneficiar os grupos de 
crime organizado, geralmente designados por máfia. 

Entre outras recomendações, a delegação instou as autoridades italianas a iniciarem um 
diálogo construtivo com os peticionários e a sociedade civil, relembrando o direito dos 
cidadãos a serem publicamente consultados. A delegação exortou a Comissão Europeia a 
libertar o financiamento necessário para apoiar os esforços das autoridades municipais de 
Nápoles, a realizar regularmente auditorias às despesas incorridas e a publicar essas auditorias 
anuais de uma forma transparente, aberta ao escrutínio público. A delegação recomendou 
ainda a retirada do apoio militar a todos os aspetos da política relativa aos resíduos e a 
revogação imediata dos poderes atribuídos ao Comissário Especial com base na aplicação da 
legislação de emergência.

o A avaliação de impacto de projetos e atividades em matéria de ambiente e de saúde 
pública

Em 2012, a Comissão das Petições tratou, uma vez mais, inúmeras petições apresentadas por 
cidadãos afetados ou preocupados com o impacto de determinados projetos ou atividades no 
ambiente e na sua saúde. Cerca de xx% das petições recebidas em 2012 inserem-se nesta 
categoria, comparativamente a xx nos anos anteriores.
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A título de exemplo, os membros receberam, na reunião da comissão realizada em março, um 
agricultor irlandês que apresentara uma petição em 2006. A Comissão PETI visitou a 
exploração agrícola em 2007 e, desde então, os seus membros têm vindo a apoiar os esforços 
envidados pelo peticionário para obter o reconhecimento da culpa e um pedido de desculpas 
por parte de uma fábrica vizinha pelo impacto devastador de emissões tóxicas na sua saúde e 
na da sua família. As autoridades irlandesas e o antigo presidente do sindicato dos agricultores 
irlandeses estiveram também presentes nesse debate e, no final, os membros da Comissão 
PETI decidiram requerer uma avaliação independente com base nos dados e informações até 
ao momento disponíveis.

Peticionários de Taranto, em Itália, estão igualmente preocupados com o impacto da poluição 
industrial excessiva na saúde e no bem-estar da população local. Na sua petição, referem a 
emissão, por parte de uma siderurgia, de níveis extremamente elevados de dioxinas, que 
colocam em risco de doença crónica mais de 20 000 famílias. O Comissário Europeu 
responsável pela Indústria e Empreendedorismo, Antonio Tajani, e a presidente da Comissão 
da Indústria, da Investigação e da Energia, Amalia Sartori, estiveram presentes no debate da 
petição no mês de outubro. A petição motivou a apresentação, em sessão plenária, de uma 
proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre uma nova indústria siderúrgica 
sustentável e competitiva.

De modo geral, as autorizações para atividades extrativas não têm sido bem recebidas pelas 
populações locais, que tendem a preocupar-se, desde a fase inicial, com o impacto deste setor 
no ambiente. Além disso, a Comissão PETI assinala que, frequentemente, os autores das 
petições relativas a esta questão se queixam das avaliações de impacto ambiental, que 
consideram imprecisas e tendenciosas, quando existentes, e referem muitas vezes uma falha 
sistemática no que toca à consulta da população local e à garantia do acesso à informação. Em 
2012, a Comissão PETI debruçou-se sobre várias petições relacionadas com atividades 
extrativas, nomeadamente em Angoulême, França, e em Oencia, Espanha. 

Numa petição que, em novembro, suscitou um amplo debate abordava-se a concessão de uma 
autorização para a acumulação de 120 000 toneladas de CO2 a uma empresa energética 
francesa, em Jurançon, França. Os peticionários alertaram para o facto de o local designado 
estar situado numa zona sísmica, no centro de uma região vitícola.
 Segundo os peticionários, na Alemanha, nos Países Baixos e nos Estados Unidos, projetos 
idênticos foram suspensos devido aos riscos significativos que comportavam para o ambiente 
e para a saúde humana. Os membros da Comissão PETI insistiram no aprofundamento da 
investigação deste caso por parte da Comissão Europeia.
No quadro do setor energético, a prospeção e a exploração de óleo e de gás de xisto com 
recurso à técnica da fraturação hidráulica suscita sérias preocupações e grande rejeição em 
toda a União Europeia. Nos últimos anos, foram apresentadas petições quanto a esta matéria 
por cidadãos da França, Roménia, Polónia, Reino Unido, Alemanha e Espanha. Os 
peticionários consideram que o atual quadro jurídico da UE para a fraturação hidráulica é 
inadequado e contém brechas e lacunas. Os peticionários referem, sobretudo, o facto de atos 
importantes da legislação ambiental da UE, como a Diretiva-Quadro “Água” e a Diretiva 
relativa à Avaliação dos Impactos Ambientais, não terem sido alterados por forma a 
abrangerem e a terem em conta os impactos e riscos desta nova técnica. Além disso, os 
peticionários afirmam que a prospeção e a exploração de óleo e de gás de xisto se opõem à 
transição energética rumo a uma sociedade sem recurso a combustíveis fósseis, única opção 
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por eles considerada viável para mitigar as alterações climáticas. Os peticionários apelaram à 
Comissão das Petições para que inste à adoção urgente de uma moratória sobre a prospeção e 
a exploração de óleo e de gás de xisto e, posteriormente, de uma legislação que a proíba. 

Dada a natureza urgente deste assunto e o número de cidadãos e Estados-Membros 
envolvidos, a Comissão PETI organizou um seminário sobre gás de xisto em 9 de outubro de 
2012, em colaboração com o Departamento Temático do PE para os Direitos dos Cidadãos e 
Assuntos Constitucionais. Os relatores da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar e da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia estiveram 
presentes no seminário, bem como os peticionários, peritos desse domínio, representantes do 
setor e funcionários dos Estados-Membros. A Comissão PETI disponibilizou, a todos os 
participantes, uma plataforma que lhes permitiu comparar, contrastar e confrontar os seus 
pontos de vista e saudou o subsequente relatório apresentado pelo Departamento Temático.

Finalmente, importa assinalar que, no segundo semestre do ano, a Comissão das Petições 
analisou duas petições apresentadas por cidadãos irlandeses, que serão seguidas por uma 
missão de informação em 2013. Uma destas petições é antiga, datando de 2006, e refere-se à 
lama tóxica acumulada no estuário do Shannon na sequência da exploração de uma fábrica de 
alumínio situada nas imediações. Os peticionários alertam para o facto de a lama estar a 
contaminar séria e irremediavelmente as águas subterrâneas e o rio Shannon. A outra petição 
refere-se a um projeto de construção de alta densidade que deverá ser edificado numa zona 
considerada passível de inundação. Por conseguinte, os residentes locais receiam que as suas 
casas estejam sob ameaça de inundação. Antes de fixarem as datas para a missão de inquérito 
de 2013, os membros da Comissão PETI decidiram pedir um parecer sobre estas questões à 
Representação Permanente da Irlanda e à Comissão das Investigações, da Supervisão e das 
Petições do Oireachtas. 

o A aplicação da legislação em matéria de água

No início do ano, a Comissão das Petições deu o seu contributo ao trabalho da Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar com a elaboração de um parecer sobre 
a aplicação da legislação da UE no domínio da água (relator: Nikolaos Chountis). No parecer, 
considera-se que a água é um recurso comum da Humanidade e um bem público e que, por 
conseguinte, não deve ser uma fonte de lucro. Além disso, os membros da Comissão PETI 
partilharam a opinião de que a água deve constituir um direito fundamental e universal e que 
o consumo sustentável de água é, em termos ambientais e de saúde, imperativo, dado o papel 
que desempenha no ciclo da regulação climática. 

Tendo em conta que os cidadãos fornecem recorrentemente provas de uma aplicação e de uma 
execução deficientes e generalizadas, a imediata e correta implementação da Diretiva-Quadro 
“Água” é uma preocupação maior dos membros da Comissão PETI. Já em janeiro, na 
sequência de uma petição procedente do Reino Unido, a Comissão PETI decidiu contactar o 
executivo escocês e o conselho distrital em causa para pedir esclarecimentos quanto à 
não-aplicação da Diretiva relativa à Água Potável e da Diretiva-Quadro "Água". Em maio, a 
Comissão PETI ouviu peticionários espanhóis que denunciaram a extração de água de poços 
ilegais junto a Jaén, que alegadamente não terá sido autorizada e poderá ter um sério impacto 
numa área "Natura 2000".

O parecer da Comissão PETI exige, concretamente, o abandono, por parte da Comissão 
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Europeia, de regimes de subvenções que minam os incentivos a uma gestão eficaz da água, 
com o objetivo de libertar fundos para subvenções especificamente orientadas para o acesso 
universal à água - nomeadamente de populações pobres e rurais. Simultaneamente, a 
Comissão PETI instou a Comissão e os Estados-Membros a aperfeiçoarem a monitorização e 
a prestação de contas no que respeita a poluentes químicos presentes na água e solicitou à 
Comissão a criação de um roteiro para uma gestão da água mais eficaz e um "plano de 
proteção dos recursos hídricos da Europa". As estratégias deverão basear-se numa revisão 
aprofundada da aplicação da DQA, na revisão da política em matéria de escassez da água e 
seca da UE, bem como na revisão da política de adaptação da UE relativa à gestão da água. 

Finalmente, a Comissão das Petições decidiu realizar, em 2013, uma missão de investigação à 
região da Galiza, em Espanha, a fim de investigar uma série de denúncias de elevados níveis 
de contaminação das águas em várias zonas costeiras, nomeadamente em muitos estuários de 
grande biodiversidade, incluindo numa área "Natura 2000".

Cidadãos no mercado interno

o As deslocações transfronteiriças

As petições testemunham que os cidadãos da União Europeia continuam a enfrentar 
obstáculos ao exercício do seu direito à liberdade de circulação a título individual, enquanto 
trabalhadores e fornecedores ou consumidores de bens e serviços. Em 2012, as petições que 
tinham por tema o mercado interno perfaziam um total de xx, representando cerca de xx% das 
petições apresentadas. Comparativamente, nos últimos anos, esse valor fora de xx.

As petições relacionadas com o mercado interno podem ser divididas em três grupos: as que 
se referem à livre circulação de pessoas (xx% de todas as petições em matéria de mercado 
interno), as que dizem respeito à livre circulação de bens e serviços (xx%) e as relativas ao 
reconhecimento de qualificações (xx%). Por exemplo, os membros da Comissão PETI deram 
seguimento a uma petição vinda de Espanha, em que se protestava contra o facto de a 
existência de distintos sistemas de portagens eletrónicas levantarem obstáculos à livre 
circulação de pessoas, bens e serviços. A Comissão Europeia informou os peticionários e a 
Comissão PETI de que, com vista à promoção e à harmonização das políticas de tarifação das 
infraestruturas rodoviárias, acompanha esta questão em permanência. 

Em março, num parecer dirigido à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores sobre as 20 principais preocupações dos cidadãos e das empresas europeus em 
relação ao funcionamento do mercado único, a Comissão PETI sublinhou que, de forma 
recorrente, os Estados-Membros não transpõem nem aplicam corretamente o direito da UE 
nesta matéria e instou a Comissão a tomar medidas oportunas e adequadas quando tal ocorrer 
(relator: Simon Busuttil).  

À Comissão das Petições chegam também queixas da ineficácia da cooperação judiciária 
transfronteiriça. Num caso ouvido em novembro, um cidadão português declarou que, durante 
16 anos, trabalhou para uma companhia holandesa numa plataforma no Mar do Norte e que a 
entidade empregadora não o inscreveu na segurança social, privando-o dos seus direitos. A 
Comissão Europeia observou que se tratava de um processo de infração e o Tribunal de 
Justiça Europeu proferiu um acórdão que decretou a aplicação de sanções em favor do 
peticionário. 
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o A proteção dos direitos dos consumidores

O melhoramento e a proteção dos direitos do consumidor são de extrema importância para o 
dia-a-dia dos cidadãos. Em 2012, as petições relacionadas com esta questão perfaziam um 
total de xx, representando cerca de xx% das petições apresentadas. Comparativamente, nos 
últimos anos, esse valor fora de xx.

Os cidadãos esperam maior certeza no que respeita à qualidade e à segurança dos produtos e 
serviços que adquirem na União Europeia, mas continuam a registar-se com demasiada 
frequência casos de rotulagem fraudulenta, práticas de venda discriminatórias, níveis de 
segurança abaixo dos padrões, atrasos e não informação no quadro do serviço ao cliente e 
práticas empresariais totalmente irregulares. Em julho, por exemplo, os membros da 
Comissão PETI debateram um conjunto de cinco petições apresentadas por cidadãos italianos 
que denunciavam o facto de os prémios de seguro automóvel serem consideravelmente mais 
altos numas regiões de Itália do que noutras. Os membros da Comissão PETI temem que esta 
prática seja discriminatória e constitua uma lacuna na proteção do consumidor e, por 
conseguinte, permanecem em diálogo com as autoridades nacionais e com a Comissão 
Europeia, para averiguar a essência das petições. 

Além disso, as petições apresentadas demonstram que um reforço da cooperação 
transfronteiriça e da harmonização beneficia significativamente a proteção dos direitos do 
consumidor. Em novembro, a Comissão PETI congratulou-se com as sugestões feitas por um 
peticionário que protestava contra a forma como as companhias aéreas lidam com a bagagem 
perdida e contra o facto de, aparentemente, ser cada vez mais frequente o extravio de 
bagagem nos aeroportos da UE. As questões relacionadas com a bagagem motivaram a 
realização de uma consulta pública sobre uma eventual revisão da regulamentação da UE 
nesta matéria. Por conseguinte, os membros da Comissão PETI exortaram a Comissão a 
continuar a sensibilizar os passageiros para as normas existentes neste domínio e a 
acompanhar as ações dos Estados-Membros, para garantir a sua aplicação.

O bem-estar dos animais na União Europeia

Em 2012, a Comissão das Petições consagrou uma atenção considerável ao bem-estar dos 
animais. No início do ano, a PETI deu o seu contributo ao trabalho da Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural com a elaboração de um parecer para o Relatório 
sobre a estratégia da União Europeia para a proteção e o bem-estar dos animais 2012-2015 
(relator: Victor Boştinaru). 

No parecer chama-se a atenção para o número crescente de petições apresentadas por 
cidadãos europeus de todos os Estados-Membros em que é solicitado o reforço dos 
regulamentos relativos à proteção e ao bem-estar dos animais, de modo a preencher as lacunas 
existentes. A Comissão PETI não se referiu apenas aos constantes espetáculos que provocam 
stress ou ferimentos nos animais e/ou provocam a sua morte, como as touradas, mas também 
ao grande número de cães e gatos abandonados, que, evidentemente, não são abrangidos pela 
Lei-Quadro Europeia relativa ao Bem-Estar Animal.

Em junho, tendo em conta o grande número de petições de cidadãos da UE que solicitavam a 
criação de um quadro jurídico da UE para a proteção de animais de companhia e animais 
vadios, a Comissão PETI apresentou uma proposta de resolução para a sessão plenária sobre a 
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criação de um quadro jurídico da UE para a proteção de animais de companhia e animais 
vadios, que foi aprovada pelo Parlamento em julho. A resolução insta a União Europeia e os 
Estados-Membros a ratificarem a Convenção Europeia sobre a Proteção dos Animais de 
Companhia, e a Comissão a apresentar um quadro jurídico da UE para a proteção de animais 
de companhia e animais vadios.

Abordagem

É com grande veemência que a Comissão das Petições sublinha a necessidade de aumentar a 
visibilidade do processo de petição junto dos cidadãos da União Europeia. Através do seu 
trabalho, os membros da Comissão PETI não consideram apenas o objeto da petição, 
contribuindo também para sensibilizar para os direitos dos cidadãos e residentes da União 
Europeia. A este respeito, importa mencionar que, segundo o Flash Eurobarómetro 365 sobre 
a "Cidadania da União Europeia", em 2012, pouco mais de um terço dos cidadãos (36%) se 
consideravam bem informados acerca dos seus direitos. O Eurobarómetro revelou ainda que 
aproximadamente nove em cada dez cidadãos (89%) tinham conhecimento do direito de 
apresentar queixa à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu ou ao Provedor de Justiça 
Europeu.

Em 2012, a Comissão PETI continuou a corresponder-se com cidadãos e peticionários com 
recurso a vários meios, concentrando os seus esforços em vários aspetos centrais:

o Receção dos peticionários nas reuniões da comissão

A presença de peticionários nas reuniões da comissão não é obrigatória, mas traz seguramente 
dinamismo ao debate. A presença de autoridades públicas do Estado-Membro em causa, bem 
como de outras partes interessadas, é igualmente bem-vinda. Importa salientar que a PETI é a 
única comissão que propicia, de modo sistemático, aos cidadãos uma plataforma para 
expressarem as suas preocupações diretamente aos deputados do Parlamento Europeu e que 
torna possível um diálogo multipartidário entre as instituições da UE, as autoridades nacionais 
e os peticionários, num ambiente de total transparência.  

Número de participantes, comparativamente aos anos anteriores...

2009 2010 2011 2012

Total de participantes 245 243 242

Principais peticionários 
que participaram

86 89 148

Participantes 
reembolsados

24 12 12

Montante global do 
reembolso 

€10.665 €5.710 €6.513
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o Organização das missões de informação

O envio de delegações de membros da Comissão PETI às áreas a que dizem respeito as 
petições ocorre, aproximadamente, uma a quatro vezes por ano e constitui uma componente 
fundamental do trabalho da comissão. A decisão de enviar uma delegação vem, de modo 
geral, dar resposta à necessidade de averiguar factos relativos às petições que foram discutidas 
nas reuniões da comissão. As visitas exigem muitas semanas de preparação, a fim de 
assegurar que os membros e funcionários da Comissão PETI tenham a possibilidade de visitar 
os locais afetados e de se reunir com os peticionários, as autoridades nacionais e também 
outros representantes da sociedade civil. As visitas são curtas e intensivas, sendo seguidas de 
um aprofundamento do debate nas reuniões da comissão e da elaboração de um documento de 
trabalho em que se apresentam conclusões e recomendações. 

Em 2012, a Comissão das Petições enviou uma delegação de dois dias às regiões da 
Campânia e do Lácio, em Itália, para examinar questões relacionadas com a gestão de 
resíduos (ver a secção especificamente consagrada ao Ambiente - petições sobre resíduos).

Em termos de previsões para 2013, a Comissão PETI decidiu enviar delegações à Galiza, em 
Espanha, para observar alguns rios e analisar questões relacionadas com a contaminação da 
água, a Madrid, em Espanha, para aprofundar o diálogo sobre a Lei Costeira com as 
autoridades espanholas, à Grécia, onde serão examinadas petições sobre a gestão de resíduos, 
à Polónia, uma visita que deveria ter tido lugar em 2012, para considerar uma série de 
projetos de minas a céu aberto no distrito da baixa Silésia e, finalmente, à Irlanda, onde serão 
igualmente estudadas questões em matéria de contaminação da água nas imediações de Cork e 
Kilkennya, a convite da Comissão das Petições do Oireachtas.

o Melhoramento do acesso eletrónico à informação

O sítio Web da Comissão das Petições contém um amplo leque de informação sobre o direito 
de petição e o processo de admissibilidade e de apreciação. Permite igualmente aos cidadãos a 
entrega eletrónica de petições, através do preenchimento de um formulário sucinto e claro. 
Em 2012, xx% das petições foram enviadas em linha, sendo as restantes recebidas por correio. 
Comparativamente, nos últimos anos, esse valor fora de xx.

A fim de melhorar o acesso dos cidadãos ao processo de petição, a Comissão PETI continua a 
tratar da conceção e do lançamento de um novo portal Web. Este novo sítio Web prestará 
informação atualizada e, sobretudo, permitirá a realização de outras operações, como a 
consulta de informação sobre as petições existentes e a possibilidade de as subscrever. O valor 
deste portal Web será não apenas participativo, mas também educativo, uma vez que oferece 
um retrato transparente de problemas que preocupam os cidadãos e do trabalho desenvolvido 
pela Comissão PETI para os solucionar.
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o Publicação do boletim informativo da Comissão das Petições 

Seis edições do boletim informativo da Comissão das Petições foram publicadas e distribuídas 
para cerca de 1 000 pessoas. O boletim informativo da Comissão PETI está disponível no sítio 
Web da comissão, é distribuído nas suas reuniões e noutros eventos e ainda difundido através 
do Facebook. Cerca de metade dos destinatários são membros ou funcionários do Parlamento 
Europeu, sendo a segunda metade composta, de forma igual, por funcionários de outras 
instituições da UE e por elementos do grande público. 

o Introdução de interatividade

A transmissão das reuniões da comissão via Internet é extremamente importante para a 
Comissão das Petições. Muitas petições são subscritas por múltiplos peticionários que, 
frequentemente, não se podem deslocar a Bruxelas para assistirem às reuniões. Por 
conseguinte, a transmissão via Internet permite que um elevado número de cidadãos siga o 
debate em direto.

A fim de aumentar a visibilidade e a interatividade, a Comissão PETI também divulga e reage 
a informações através de redes sociais como o Facebook e o Twitter. As publicações são 
seguidas, apreciadas, partilhadas e comentadas por cerca de 1 500 utilizadores, na sua maioria 
grande público.

Finalmente, a Comissão PETI empenha-se o mais possível para assegurar a sua presença na 
jornada anual "Portas Abertas".  No sábado, 12 de maio de 2012, os membros e os 
funcionários do Secretariado receberam centenas de visitantes que se deslocaram ao balcão de 
informações da DG IPOL para conhecerem o trabalho do Parlamento Europeu.

o Colaboração com os gabinetes de informação do PE nos Estados-Membros

O papel desempenhado pelos gabinetes de informação do Parlamento Europeu nos 
Estados-Membros é crucial, visto que descentraliza os pontos de acesso a todos os serviços 
parlamentares e os aproxima da sociedade civil e dos órgãos oficiais. A Comissão PETI 
colabora com os gabinetes de informação em causa sobretudo no decorrer das missões de 
investigação, para transmitir informações aos cidadãos e para organizar conferências de 
imprensa. Por outro lado, ocasionalmente também os cidadãos entregam as suas petições 
através do gabinete de informação do PE do seu país, que as submete depois à Comissão 
PETI. 
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ANEXO ESTATÍSTICO


