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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, tomar a iniciativa e convidar a Comissão a apresentar, no 
âmbito das suas atribuições, uma proposta adequada em matérias sobre as quais os 
cidadãos considerem ser necessária a adoção de um ato legislativo para aplicar os 
Tratados;

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

3. Observa que mais de seis milhões de cidadãos da UE participaram numa iniciativa de 
cidadania e que três iniciativas, a saber, «Right 2Water», «Um de Nós» e «Stop 
Vivisection», foram bem sucedidas; chama a atenção, contudo, para as múltiplas 
dificuldades de ordem prática com que os organizadores se depararam desde a entrada em 
vigor do regulamento em abril de 2012;

4. 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 em todos os Estados-Membros, 
tendo em conta a dificuldade com que se deparam os organizadores para identificar as 
disposições relevantes do Tratado adequadas para servir de base jurídica a uma iniciativa 
válida;

5. Solicita, além disso, à Comissão que reveja a lista das suas competências no seu portal 
Internet e a torne mais compreensível e acessível ao utilizador, 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;

6. Salienta a necessidade de um procedimento harmonizado 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 os Estados-Membros a eliminarem, com 
caráter de urgência, o requisito do fornecimento obrigatório de um número de 
identificação pessoal para a apresentação de uma declaração de apoio, dado que tal 
requisito representa um encargo burocrático desnecessário para a recolha das declarações 
de apoio e constitui, além disso, um meio desnecessário de controlo da identidade de um 
signatário;

7. 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 
declarações de apoio, a fim de que os organizadores de uma iniciativa de cidadania sejam 
incentivados a decidir eles próprios o momento de iniciar a recolha das declarações de 
apoio;
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8. Observa 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;

9. Solicita uma abordagem uniforme a nível da UE para a fixação da idade mínima para a 
apresentação de uma declaração de apoio; defende a redução para os 16 anos de idade, 
tendo em conta a necessidade de reforçar o sentido de responsabilidade dos jovens no que 
respeita à UE e de lhes dar a oportunidade de desempenhar um papel na configuração do 
desenvolvimento futuro do projeto europeu;

10. 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; reconhece neste gesto um 
significativo contributo para apoiar os cidadãos e lhes permitir promover as questões que 
os preocupam entre a população da UE;

11. Solicita à Comissão que apresente, o mais rapidamente possível, uma proposta de revisão 
do regulamento sobre a iniciativa de cidadania europeia, a fim de tornar a iniciativa de 
cidadania europeia mais fácil de utilizar e mais convivial para os cidadãos e de permitir o 
pleno desenvolvimento do seu potencial.


