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SUGESTÕES

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

1. Considera que a iniciativa de cidadania europeia (ICE) é o primeiro instrumento de 
democracia direta que dá aos cidadãos a possibilidade de se envolverem ativamente na 
formulação das políticas e da legislação europeias;

2. Recorda que, nas resoluções e relatórios anuais anteriores elaborados pela Comissão das 
Petições, o Parlamento salientou as deficiências do quadro jurídico existente e os encargos 
administrativos resultantes da gestão concreta da ICE, que se ficam a dever a um apoio 
informático insuficiente e a uma utilização heterogénea desta iniciativa por parte das 
administrações nacionais; preconiza a existência de requisitos simplificados e 
harmonizados no que diz respeito aos dados pessoais;

3. Manifesta a sua preocupação com a baixa percentagem de iniciativas bem-sucedidas e a 
drástica redução do número de novas iniciativas; salienta que as instituições europeias e os 
Estados-Membros devem adotar todas as medidas necessárias para promover a ICE e 
reforçar a confiança dos cidadãos neste instrumento; considera que esta ferramenta tem 
ainda potencial para obter a participação do público e promover o diálogo entre cidadãos e 
entre os cidadãos e as instituições da UE; saúda o facto de algumas ICE terem tido um 
impacto a nível local;

4. Considera que a revisão do Regulamento ICE deve ser utilizada como uma oportunidade 
para sensibilizar os cidadãos para o processo de apresentação de petições, explicar a 
diferença entre as ICE e as petições e promover sinergias entre ambos os instrumentos, 
através de informações harmonizadas nos sítios web das instituições europeias e nas suas 
políticas de comunicação;

5. Lamenta a falta de informações claras acerca do instrumento ICE na sua fase inicial, o que 
deu origem a uma conceção errada generalizada no que respeita à sua natureza e gerou 
alguma frustração quando as primeiras ICE foram rejeitadas pela Comissão; recorda que o 
instrumento deve ser simples, claro e de fácil utilização;

6. Apela ao reforço da cooperação interinstitucional no tratamento de ICE, nomeadamente 
no âmbito da prestação de informações e do apoio aos organizadores de ICE; solicita que 
se crie no futuro um balcão único físico e em linha que disponibilize informações, 
aconselhamento jurídico, serviços de tradução e financiamento, que pudesse utilizar os 
recursos do ponto de contacto baseado no Centro de Contacto Europe Direct e os 
gabinetes de representação da Comissão, bem como os gabinetes de informação do 
Parlamento nos Estados-Membros; considera que esta estratégia aproximaria o projeto 
«ICE» dos cidadãos;

7. Exorta a Comissão a assegurar a transparência no processo de tomada de decisão e a 
clarificar o processo de admissibilidade jurídica; convida a Comissão a dar resposta às 
ICE bem-sucedidas através de ações mais concretas;
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8. Insta a Comissão a melhorar o seu software de recolha por via eletrónica, a torná-lo 
acessível às pessoas com deficiência, a aceitar assinaturas eletrónicas e a permitir a 
recolha de endereços de correio eletrónico, bem como a utilizar as funcionalidades de 
campanha em linha mais atualizadas, seguindo o exemplo de outras plataformas de 
campanha em linha bem-sucedidas; insta a Comissão a apoiar a criação de uma aplicação 
pública para dispositivos móveis dedicada à ICE;

9. Convida a Comissão a examinar as propostas relativas à criação de um bilhete de 
identidade europeu, que deve igualmente cumprir os requisitos em matéria de recolha de 
assinaturas que constam do regulamento relativo à iniciativa de cidadania;

10. Insta a Comissão a apresentar propostas relativas à criação de uma lista eleitoral completa 
dos seus cidadãos;

11. Convida a Comissão a ponderar, na futura revisão do regulamento, a aceitação de ICE que 
requeiram alterações ao Tratado nos termos do artigo 48.º do TFUE;

12. Recorda que as audições das ICE bem-sucedidas são atualmente organizadas pela 
comissão competente em função do respetivo tema, estando a Comissão das Petições 
associada; propõe que a Comissão das Petições assuma a organização das audições, na 
qualidade de instância neutra com a maior experiência no relacionamento com os 
cidadãos.


