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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a iniciativa de cidadania europeia
(2014/2257(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 11.º, n.º 4, do Tratado da União Europeia e o artigo 24.º, n.º 1, 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais sobre a proposta 
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à iniciativa de cidadania 
(COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 211/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho sobre a iniciativa de cidadania,

– Tendo em conta a audição pública de 26 de fevereiro de 2015 sobre a iniciativa de 
cidadania, organizada pela Comissão dos Assuntos Constitucionais em associação com 
a Comissão das Petições,

– Tendo em conta o estudo do Departamento Temático C do Parlamento intitulado 
«European Citizens’ Initiative – First Lessons of Implementation» [«Iniciativa de 
cidadania europeia – Primeiras lições de aplicação»], publicado em 2014,

– Tendo em conta a decisão da Provedora de Justiça Europeia de 4 de março de 2015, que 
encerra o inquérito de iniciativa própria relativo à Comissão (OI/9/2013/TN),

– Tendo em conta o estudo de fevereiro de 2015, realizado pelo Serviço de Estudos do 
Parlamento Europeu, intitulado «Implementation Of The European Citizens’ Initiative: 
The Experience Of The First Three Years» [«Aplicação da iniciativa de cidadania 
europeia: a experiência dos primeiros três anos»],

– Tendo em conta o relatório da Comissão, de 1 de abril de 2015, relativo à iniciativa de 
cidadania europeia,

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão das Petições (A8-0000/2015),

A. Considerando que a iniciativa de cidadania europeia constitui um instrumento 
extraordinário e inovador de democracia participativa na União Europeia, cujo potencial 
deve ser integralmente explorado e aperfeiçoado, a fim de obter os melhores resultados;

B. Considerando que, três anos após a entrada em vigor do Regulamento n.º 211/2011, em 
1 de abril de 2012, é preciso avaliar a sua aplicação, por forma a identificar eventuais 
lacunas e a propor soluções viáveis para a sua rápida revisão;
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C. Considerando que a maioria dos organizadores de iniciativas de cidadania europeia 
(ICE) se deparara com um conjunto de dificuldades em organizar uma ICE em relação 
tanto aos aspetos práticos, como jurídicos, e que os organizadores de várias ICE 
rejeitadas apresentaram, consequentemente, queixas ao Tribunal de Justiça contra a 
decisão da Comissão, conforme se pôde concluir através de um contacto profundo com 
a sociedade civil e de investigação sobre ICE;

D. Considerando que várias instituições, ONG, grupos de reflexão e grupos da sociedade 
civil analisaram as várias deficiências na organização de ICE e propuseram melhorias;

1. Salienta que a iniciativa de cidadania é uma oportunidade excecional para os cidadãos 
identificarem e articularem as suas aspirações, bem como para solicitarem à UE que 
tome medidas, motivo por que deve ser incentivada, melhorada e apoiada; salienta ainda 
que a utilização da língua materna constitui um direito cívico de qualquer pessoa e que 
todas as atividades relacionadas com uma ICE podem, por conseguinte, ser realizadas 
na sua língua materna;

2. Apela à Comissão para oferecer o máximo de orientação possível – especialmente de 
caráter jurídico – aos organizadores de ICE através do centro de informação «Europe 
Direct», para que estejam cientes das possibilidades que têm disponíveis e não se 
enganem ao propor uma ICE fora das competências da Comissão, ou então que atribua a 
tarefa de prestar aconselhamento a outra empresa ou organismo independente, por 
forma a evitar um possível conflito de interesses dentro da própria Comissão; observa, 
porém, que nos termos do Tratado de Lisboa as questões levantadas por ICE podem não 
se inserir totalmente na jurisdição da Comissão; além disso, considera que a Comissão 
deve ponderar criar um gabinete dedicado a ICE em cada Estado-Membro;

3. Sublinha a necessidade de fornecer orientações pormenorizadas sobre a interpretação de 
bases jurídicas e mais informação sobre as obrigações de proteção de dados em todos os 
Estados-Membros nos quais os organizadores realizam as suas campanhas, bem como 
sobre a possibilidade de os organizadores subscreverem um seguro;

4. Realça que, ao abrigo do artigo 4.º do Regulamento n.º 211/2011, na eventualidade de a 
Comissão recusar registar uma ICE, «a Comissão informa os organizadores dos 
fundamentos dessa recusa e de todas as vias de recurso judiciais e extrajudiciais de que 
dispõem»; reconhece, a este respeito, as muitas queixas dos organizadores sobre não 
receberem fundamentos pormenorizados e exaustivos para a rejeição das suas ICE e 
convida a Comissão a fornecer o máximo possível de elementos, a fim de explicar os 
motivos e orientar os organizadores para uma possível solução;

5. Convida a Comissão a considerar a possibilidade de registar apenas parte de uma 
iniciativa, no caso de a totalidade da ICE não se enquadrar nas competências da 
Comissão, bem como a fornecer aos organizadores, no momento do registo, uma 
indicação sobre que parte poderiam registar;

6. Insta a Comissão a melhorar a componente de fácil utilização do seu software para 
recolha de assinaturas em linha, bem como a disponibilizar os seus servidores para 
armazenar gratuitamente as assinaturas em linha de forma permanente;
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7. Convida a Comissão a reconsiderar o início automático do período de recolha de 
assinaturas após o registo de uma ICE e a permitir aos organizadores decidir quando 
deve começar;

8. Saúda a proposta do Comité Económico e Social Europeu de fornecer gratuitamente 
traduções dos textos das ICE, por forma a reduzir os custos de organizar uma ICE, e 
exorta-o a estabelecer o necessário quadro operacional;

9. Considera ser demasiado complicado os organizadores fornecerem diferentes dados 
pessoais de apoio a ICE nos 28 Estados-Membros, conforme previsto no Regulamento 
n.º 211/2011, com base nas várias disposições nacionais e sugere que seja ponderada a 
hipótese de criar uma cidadania digital da UE; por conseguinte, insta a Comissão a 
explorar este assunto na sua agenda digital;

10. Reconhece o problema delicado relacionado com a responsabilidade pessoal dos 
organizadores pela proteção de dados quando recolhem os dados pessoais dos 
signatários e propõe que a quantidade de dados necessários seja reduzida, ou que a 
responsabilidade seja estendida aos ativistas voluntários, bem como que a redação do 
artigo 13.º do Regulamento n.º 211/2011, relativo a responsabilidade, seja alterada de 
modo a que fique claro que a responsabilidade pessoal não é ilimitada; propõe, para o 
efeito, que seja retirada inspiração do artigo 3.º da Diretiva 2008/99/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa à proteção do ambiente 
através do direito penal, tendo em vista definir que os organizadores são responsáveis 
por atos que sejam «ilícitos e cometidos com dolo ou, pelo menos, com negligência 
grave»;

11. Propõe que o período para os Estados-Membros certificarem o sistema de recolha em 
linha seja alargado para dois meses (em vez de um mês) e o período de recolha de 
declarações de apoio aos organizadores para 18 meses (em vez de 12 meses);

12. Convida os Estados-Membros a serem flexíveis na sua verificação quando receberem 
declarações de apoio para uma ICE que se encontra ligeiramente acima do limiar de um 
milhão de assinaturas, tendo em vista permitir a sua apresentação;

13. Insta a Comissão a rever a redação do artigo 10.º, alínea c), do Regulamento n.º 
211/2011, a fim de permitir o acompanhamento adequado para uma ICE com êxito, 
incluindo um debate parlamentar em plenário seguido de uma votação sobre a ICE; 
exorta a Comissão a dar início à preparação de um ato jurídico sobre ICE bem sucedidas 
no prazo de 12 meses após a sua aceitação;

14. Entende que, a fim de destacar a dimensão política das ICE, uma audição pública 
realizada nos termos do artigo 11.º do Regulamento n.º 211/2011 deve ser estruturada 
em termos tais que permitam aos organizadores encetar um diálogo com os deputados 
ao Parlamento Europeu; salienta que as audições sobre ICE devem ser organizadas por 
uma comissão neutra, que não seja a principal responsável pelas matérias em apreço;

15. Convida a Comissão a explorar a possibilidade de financiar ICE através do orçamento 
da UE, mediante programas europeus como o «Europa para os cidadãos» e o «Direitos, 
igualdade e cidadania», visto existir uma verdadeira necessidade de apoio financeiro 
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para a organização de ICE e que foram apresentadas inúmeras alterações ao orçamento 
da UE para esse efeito;

16. Acolhe favoravelmente o relatório da Comissão sobre a ICE, de 1 de abril de 2015, e 
apela à Comissão para assegurar que, na revisão que efetuar deste instrumento, sejam 
aplicadas todas as medidas jurídicas adequadas, sempre que uma ICE seja considerada 
como tendo sido concluída com êxito;

17. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


