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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Sublinha o facto de a Iniciativa de Cidadania ser o primeiro instrumento da democracia 
participativa que confere aos cidadãos da UE o direito de, com base em, pelo menos, um 
milhão de declarações de apoio de, no mínimo, um quarto dos Estados-Membros da UE, 
tomar a iniciativa – e deste modo, apoiar a sua nova prerrogativa política – e convidar a 
Comissão a apresentar, no âmbito das suas competências, uma proposta adequada em 
matérias sobre as quais os cidadãos considerem ser necessária a adoção de um ato 
legislativo para aplicar os Tratados;

2. Saúda o relatório da Comissão sobre a Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE), de 31 de 
março de 2015, que reconhece existir ainda margem de manobra para melhorar a ICE e 
identifica várias possibilidades de melhorar este instrumento; saúda igualmente o 
inquérito de iniciativa própria da Provedora de Justiça Europeia ao funcionamento da 
Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE), que formula 11 propostas concretas para melhorar 
o processo da ICE;

3. Considera essencial que os cidadãos possam contribuir para o exercício das prerrogativas 
legislativas da União e participar diretamente no lançamento de propostas legislativas;

4. Faz notar que mais de seis milhões de cidadãos da UE participaram numa iniciativa de 
cidadania, que foram apresentados 51 pedidos de lançamento de iniciativas, entre os quais 
apenas três, nomeadamente «Right2Water» (direito à água), «One of Us» (um de nós) e 
«Stop Vivisection» (não à vivissecção), foram considerados admissíveis, e que seis 
organizadores de ICE (ou seja, 30 % de todas as rejeições) contestaram a rejeição pela 
Comissão junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, o que demonstra que ainda há 
muito a fazer para garantir que a ICE realize plenamente o seu potencial; chama a atenção 
para as múltiplas dificuldades de ordem prática com que os organizadores se depararam 
desde a entrada em vigor do regulamento, em abril de 2012, e para o facto de o número de 
iniciativas estar a diminuir;

5. Exige uma revisão do duplo papel da Comissão, que pode dar origem a um conflito de 
interesses, tendo em conta que vários organizadores de ICE reconhecem a importância e o 
valor do seu contributo; solicita, neste contexto, à Comissão que considere também o 
Parlamento como decisor, especialmente porque é a única instituição cujos membros são 
eleitos diretamente pelos cidadãos da UE;

6. Insta a Comissão a garantir um apoio global, incluindo aconselhamento jurídico não 
vinculativo, por exemplo, mediante a criação de um ponto de contacto responsável pela 
Iniciativa de Cidadania nas representações da Comissão e de centros de informação 
Europe Direct, claramente identificados, em todos os Estados-Membros, com a tarefa de 
fornecer informações e o aconselhamento e a assistência necessários às iniciativas de 
cidadania, tendo em conta a dificuldade com que se deparam os organizadores para 
identificar as disposições pertinentes do Tratado adequadas para servir de base jurídica a 
uma iniciativa válida; salienta, por conseguinte, que, em caso de rejeição, a Comissão 
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deve explicar as suas opções políticas ao público de uma forma pormenorizada, 
transparente e compreensível e, ao mesmo tempo, deve informar os organizadores a 
respeito das considerações de caráter jurídico pertinentes;

7. Apela à Comissão para que pondere a possibilidade de registar apenas parte de uma 
iniciativa, se essa iniciativa não se inserir totalmente no âmbito de competências da 
Comissão; considera que, para proceder a tal registo, seria apropriada uma consulta prévia 
do comité de cidadãos que apresenta o pedido;

8. Solicita, além disso, à Comissão que melhore o seu portal Internet, por forma a torná-lo 
mais compreensível e acessível ao utilizador, principalmente no que se refere à 
informação sobre as suas competências e sobre o apoio que um pedido bem-sucedido pode 
obter; considera que a Comissão, para além de fornecer uma lista clara das suas 
competências, deve clarificar o processo de registo, atendendo a que o registo de um 
grande número de iniciativas dos cidadãos foi rejeitado com o fundamento de que se 
encontravam manifestamente fora do âmbito de competências da Comissão; insta, neste 
contexto, a Comissão a participar ativamente, proporcionando aos organizadores das 
iniciativas de cidadania europeia diretrizes pormenorizadas sobre a interpretação das 
disposições jurídicas pertinentes;

9. Salienta a necessidade de estudar um possível procedimento harmonizado e mais eficiente 
para a apresentação das declarações de apoio, dado ser inaceitável que os cidadãos da UE 
sejam impedidos de apoiar as iniciativas de cidadania devido às diferenças nos requisitos 
para o fornecimento de dados pessoais nos Estados-Membros; exorta, por conseguinte, a 
Comissão a propor requisitos mais simples para o fornecimento de dados em todos os 
Estados-Membros, a fim de facilitar a assinatura de uma ICE, independentemente do país 
de residência; sugere que, a fim de facilitar o processo de assinatura, seja ponderada a 
criação de uma aplicação móvel, a reformulação do programa informático para a recolha 
de assinaturas em linha e, em particular, a possibilidade de utilizar assinaturas digitais 
como forma de identificação, tendo também em conta as necessidades das pessoas com 
deficiência; exorta os Estados-Membros a reverem, com caráter de urgência, o requisito 
do fornecimento obrigatório de um número de identificação pessoal para a apresentação 
de uma declaração de apoio, com vista à possível eliminação desse requisito, dado que tal 
requisito representa um encargo burocrático desnecessário para a recolha das declarações 
de apoio e constitui também um meio desnecessário de controlo da identidade de um 
signatário;

10. Solicita à Comissão que utilize todos os canais de comunicação pública para dar a 
conhecer a ICE e que tome as medidas necessárias para assegurar a transparência da 
iniciativa e facilitar a comunicação relativamente às ICE em curso, por exemplo, criando 
aplicações que disponibilizem informação, notificações e a possibilidade de assinatura em 
linha; salienta que uma participação ativa dos cidadãos da União Europeia numa iniciativa 
de cidadania europeia também depende fundamentalmente do facto de a referida iniciativa 
ser divulgada nos Estados-Membros, sugerindo, por conseguinte, que os parlamentos dos 
Estados-Membros remetam nos respetivos sítios Web oficiais para a Iniciativa de 
Cidadania Europeia;

11. Reitera a sua posição de que deve ser suprimido o vínculo automático entre o registo de 
uma iniciativa de cidadania e a data de início do período de doze meses para a recolha das 
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declarações de apoio e de que os organizadores devem poder determinar a data de 
lançamento da sua ICE nos três meses seguintes ao registo da iniciativa pela Comissão; 

12. Observa também que o período de recolha das declarações de apoio poderia passar a ser 
de 18 meses;

13. Assinala que têm surgido problemas em matéria de responsabilidade para os 
organizadores de iniciativas de cidadania pelo facto de os comités de cidadãos carecerem 
de personalidade jurídica e considera que o problema só poderá ser resolvido através da 
revisão do regulamento; convida a Comissão a estudar a possibilidade de atribuir 
personalidade jurídica aos comités de cidadãos referidos no artigo 3.º, n.º 2, do 
regulamento; apela, além disso, à adoção de medidas com vista à redução dos riscos, a fim 
de incentivar os membros dos comités das ICE a tomarem iniciativas concretas;

14. Acolhe com agrado a disponibilidade do Comité Económico e Social Europeu para prestar 
serviços de tradução gratuitos aos autores de iniciativas, facilitando assim a divulgação 
das iniciativas de cidadania em todas as línguas oficiais, especialmente na medida em que 
o uso da língua nativa é um direito civil; reconhece neste gesto um significativo contributo 
para apoiar os cidadãos, permitindo-lhes comunicar de forma mais eficaz à população da 
UE as questões que os preocupam;

15. Sublinha a importância do equilíbrio institucional no processo de avaliação dos pedidos 
após o registo, na sequência da apresentação de uma ICE à Comissão, como previsto no 
artigo 9.º do regulamento; apela, por conseguinte, à Comissão para que estude a 
possibilidade de implicar as instituições e os órgãos europeus pertinentes, como o 
Parlamento Europeu, a Provedora de Justiça Europeia, o ECOSOC e o Comité das 
Regiões;

16. Regista o importante papel da Provedora de Justiça Europeia na investigação do 
tratamento dado pela Comissão aos pedidos relativos a ICE, nomeadamente nos casos de 
rejeição do registo de uma ICE;

17. Solicita à Comissão que apresente uma proposta apropriada e em tempo útil a respeito da 
revisão do Regulamento relativo à Iniciativa de Cidadania e do Regulamento de 
Execução (UE) n.º 1179/2011 da Comissão, com vista a ir ao encontro das expetativas dos 
cidadãos europeus e a tornar a Iniciativa de Cidadania mais fácil de utilizar, para que o seu 
potencial seja plenamente realizado.
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