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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as deliberações da Comissão das Petições em 2021 (2022/2024/(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas resoluções anteriores sobre as 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 20.º, 24.º e 227.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), que refletem a importância que o Tratado confere ao direito 
de os cidadãos e os residentes da UE apresentarem as suas preocupações ao Parlamento 
Europeu,

– Tendo em conta o artigo 228.º do TFUE no que toca ao papel e às funções do Provedor 
de Justiça Europeu,

– Tendo em conta o artigo 44.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
sobre o direito de petição ao Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as disposições do TFUE relativas ao procedimento de infração, 
nomeadamente os artigos 258.º e 260.º,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de março de 2022, sobre interagir com os 
cidadãos: o direito de petição, o direito de recorrer ao Provedor de Justiça Europeu e a 
Iniciativa de Cidadania Europeia1,

– Tendo em conta o artigo 54.º e o artigo 227.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Petições (A9-0271/2022),

A. Considerando que o relatório anual sobre o resultado das deliberações da Comissão das 
Petições tem como objetivo apresentar uma análise das petições recebidas em 2021 e 
das relações com outras instituições e uma imagem fiel dos objetivos alcançados 
durante o ano de 2021;

B. Considerando que, em 2021, o Parlamento recebeu 1 392 petições, o que representa 
cerca de metade das petições recebidas em 2013 (2 891) e 2014 (2 715), quando o 
número total de petições recebidas atingiu o pico; que o número de petições 
apresentadas em 2021 também representa uma diminuição de 11,5 % em comparação 
com as 1 573 petições apresentadas em 2020 e um aumento de 2,5 % em comparação 
com as 1 357 petições apresentadas em 2019;

C. Considerando que, em 2021, o número de utilizadores que apoiaram uma ou mais 

1 JO C 347 de 9.9.2022, p. 110.
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petições no Portal das Petições do Parlamento ascendeu a 209 272, o que representa um 
aumento muito significativo em comparação com os 48 882 utilizadores registados em 
2020; que o número de cliques de apoio a petições também aumentou em 2021, 
atingindo um total de 217 876 (contra 55 129 em 2020); que a petição n.º 0549/2021, 
apresentada por Adriana Muresan, subscrita por 22 735 signatários, sobre as alegadas 
más condições de segurança nas áreas de estacionamento para camiões e veículos 
comerciais na rede rodoviária europeia, representa um número recorde de 
cossignatários para uma petição em 2021;

D. Considerando que o elevado número de petições que expressam preocupações dos 
cidadãos com as emergências de saúde pública e socioeconómicas, a vacinação e a 
aplicação do Certificado Digital COVID da UE, em virtude da persistência da 
pandemia de COVID-19, contribuiu significativamente para o aumento do número de 
petições registado em 2021 sobre este tema em comparação com o ano anterior; que 
17,3 % das petições recebidas em 2021 dizem respeito à pandemia de COVID-19;

E. Considerando que o número de petições recebidas em 2021 que solicitam o pleno 
cumprimento da legislação ambiental da UE, bem como medidas eficazes e rápidas, em 
conformidade com o princípio da precaução, a fim de proteger os ecossistemas e 
habitats que suscitam preocupação na União aumentou significativamente, perfazendo 
um total de 327 (23,5 %);

F. Considerando que o elevado número de petições apresentadas em 2021 revela, também 
no segundo ano da pandemia, um grau de confiança significativo dos cidadãos no 
Parlamento, tendo estes optado por endereçar diretamente as suas preocupações e 
queixas aos seus representantes eleitos, que consideraram estar na origem das decisões; 
que o Parlamento deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para honrar esta 
confiança;

G. Considerando, no entanto, que o número total de petições continua a ser modesto em 
relação à população total da UE, o que revela que ainda é necessário intensificar os 
esforços para aumentar a sensibilização dos cidadãos para o seu direito de petição, 
promover ainda mais este instrumento e aumentar a representação geográfica das 
petições apresentadas por Estado-Membro, ou aumentar a sensibilização para a possível 
utilidade das petições como forma de chamar a atenção das instituições da UE e dos 
Estados-Membros para assuntos que afetam os cidadãos e lhes dizem diretamente 
respeito; que, ao exercerem o direito de petição, os cidadãos esperam das instituições da 
UE uma resposta atempada e um valor acrescentado para a solução dos seus problemas; 
que a ausência de medidas ao nível da União para assegurar a plena proteção dos 
direitos dos cidadãos decorrentes do direito da UE pode resultar num descontentamento 
em relação à União;

H. Considerando que os critérios de admissibilidade das petições estão estabelecidos no 
artigo 227.º do TFUE e no artigo 226.º do Regimento do Parlamento, que exigem que 
as petições sejam apresentadas por um cidadão da UE ou por uma pessoa singular ou 
coletiva residente ou com sede social num Estado-Membro, a título individual ou em 
associação com outros, sobre assuntos que se enquadrem nos domínios de atividade da 
UE e que afetem diretamente os peticionários, sendo esta última condição de 
interpretação muito ampla;
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I. Considerando que, das 1 392 petições apresentadas em 2021, 368 foram declaradas não 
admissíveis e 17 foram retiradas; que a percentagem relativamente elevada (26,5 %) de 
petições não admissíveis em 2021 demonstra que a falta de clareza sobre os domínios 
de competência da UE é ainda corrente; que, para resolver esta situação, é necessário 
incentivar e melhorar a comunicação com os cidadãos;

J. Considerando que cada petição é ponderada e analisada de forma cuidadosa, eficaz e 
transparente;

K. Considerando que os peticionários tendem a ser cidadãos empenhados na defesa dos 
direitos fundamentais e na melhoria e no bem-estar futuro das nossas sociedades; que a 
experiência destes cidadãos relativamente ao tratamento das suas petições exerce uma 
grande influência na determinação da sua perceção sobre as instituições europeias e o 
direito de petição consagrado na legislação da União Europeia;

L. Considerando que o direito de petição ao Parlamento Europeu é um dos direitos 
fundamentais dos cidadãos da UE, consagrado nos Tratados e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia; que o direito de petição fornece aos cidadãos da UE 
e aos residentes na UE um mecanismo aberto, democrático e transparente para se 
dirigirem diretamente aos seus representantes eleitos; que, por conseguinte, é essencial 
reforçar o respeito por este direito e a sua aplicação em tempo útil, a fim de permitir 
que os cidadãos participem de forma mais ativa e eficaz na vida da União; que, através 
das petições, os cidadãos da UE podem denunciar as lacunas na aplicação do direito da 
União e participar na deteção de infrações ao direito da União Europeia;

M. Considerando que o Parlamento Europeu é a única instituição da UE diretamente eleita 
pelos cidadãos da UE; que o direito de petição permite ao Parlamento, bem como a 
outras instituições da UE, em particular à Comissão, dado o seu papel de assegurar a 
correta aplicação da legislação da UE na União, responder melhor às queixas e 
preocupações relacionadas com o respeito pelos direitos fundamentais da UE e com o 
cumprimento da legislação da União nos Estados-Membros; que as petições 
constituem, portanto, uma fonte de informação útil sobre os casos de má aplicação ou 
de violação do direito da UE e permitem assim ao Parlamento e a outras instituições da 
UE avaliar a transposição e a aplicação do direito da UE, bem como deficiências e 
lacunas no direito da União em vigor, e o seu impacto nos direitos dos cidadãos da UE 
e dos residentes na UE; que as petições apresentadas devem indicar às instituições da 
UE os domínios em que são necessários esforços importantes e ações ao nível da UE 
para a transposição e aplicação do direito da UE;

N. Considerando que o Parlamento há muito se posiciona na primeira linha do 
desenvolvimento do processo de petição a nível internacional e dispõe do processo de 
petição mais aberto e transparente na Europa, permitindo a plena participação de um 
número significativo de peticionários nas suas atividades;

O. Considerando que a Comissão das Petições é a que melhor pode mostrar aos cidadãos o 
que a União Europeia faz por eles e que soluções podem ser obtidas a nível europeu, 
nacional ou local;

P. Considerando que a Comissão das Petições procede ao exame e ao tratamento 
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cuidadosos de cada petição apresentada ao Parlamento; que cada peticionário tem o 
direito a que a sua petição seja tratada de forma imparcial e equitativa, em plena 
conformidade com o direito a uma boa administração consagrado no artigo 41.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia; que cada peticionário tem o 
direito de receber uma resposta que o informe da decisão sobre a admissibilidade e o 
seguimento dado pela comissão num prazo razoável, na sua própria língua ou na língua 
utilizada na petição; que qualquer peticionário tem o direito de solicitar que a sua 
petição seja reaberta com base em novos elementos pertinentes; que o Parlamento 
já reconheceu que a recusa da Comissão em tomar medidas sobre questões suscitadas 
em petições individuais constitui uma violação das atuais disposições dos Tratados da 
UE relativas ao direito de petição, uma vez que não se limita a questões de importância 
estratégica ou que refletem problemas estruturais; que a Comissão continua a aplicar a 
sua abordagem estratégica de tratar as petições com base na sua comunicação de 2017 
intitulada «Direito da UE: Melhores resultados através de uma melhor aplicação»2, 
apesar do pedido do Parlamento para que a Comissão a revisse em tempo útil;

R. Considerando que a Comissão não fornece informações exaustivas à Comissão das 
Petições sobre as medidas legislativas e não legislativas tomadas na sequência das 
petições recebidas nem sobre os processos por infração relacionados com petições; que 
não existe um registo público que associe as petições a todas as medidas de seguimento 
tomadas em relação a elas;

S. Considerando que as atividades da Comissão das Petições se baseiam nos contributos 
dos peticionários; que as informações apresentadas pelos peticionários nas suas 
petições e nas reuniões da comissão, juntamente com a avaliação da Comissão e as 
respostas dos Estados-Membros e de outros organismos, são cruciais para o trabalho da 
comissão; que as petições admissíveis também dão um contributo valioso para o 
trabalho das outras comissões parlamentares, uma vez que são transmitidas pela 
Comissão das Petições a outras comissões para emissão de parecer ou para informação; 
que, por conseguinte, as petições têm uma grande importância no processo legislativo, 
ao disponibilizarem a outras comissões parlamentares informações úteis e diretas para a 
elaboração de legislação nos seus respetivos domínios de competência;

T. Considerando que a Comissão das Petições atribui uma importância primordial ao 
exame e ao debate público das petições nas suas reuniões; que os peticionários têm o 
direito de apresentar as suas petições e tomam frequentemente a palavra no debate, 
contribuindo assim ativamente para o trabalho da comissão; que, em 2021, a Comissão 
das Petições realizou 12 reuniões, em que foram debatidas 159 petições, com a 
participação à distância de 113 dos peticionários, tendo a maioria intervindo ativamente 
usando da palavra; que o ligeiro aumento do número de petições debatidas nas reuniões 
em 2021, em comparação com 2020, pode ser explicado pelo aumento das faixas 
horárias concedidas para as reuniões das comissões, embora ainda com limitações nos 
serviços de interpretação, em consequência das medidas de precaução tomadas pelo 
Parlamento no contexto da persistência da pandemia;

U. Considerando que as principais questões levantadas nas petições apresentadas em 2021 
estão relacionadas com os direitos fundamentais (em especial, o impacto das medidas 

2 JO C 18 de 19.1.2017, p. 10.
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de emergência relacionadas com a COVID-19 no Estado de direito e na democracia, no 
acesso à educação durante o confinamento, na liberdade de circulação e no direito ao 
trabalho, bem como nos direitos das pessoas LGBTIQ+ na União), a saúde 
(nomeadamente questões relativas ao acesso à saúde, à crise de saúde pública 
decorrente da pandemia, que vão desde a proteção da saúde dos cidadãos, incluindo a 
política de vacinação, até à utilização e aplicação do Certificado Digital COVID da UE 
nos Estados-Membros e à alegada discriminação entre as pessoas vacinadas e as não 
vacinadas), o ambiente (principalmente questões relativas às atividades mineiras e ao 
seu impacto no ambiente, à exploração madeireira ilegal, à violência contra 
denunciantes ambientais, à possível melhoria da coexistência entre humanos e grandes 
carnívoros, à eliminação ilícita de resíduos, à segurança nuclear, à poluição 
atmosférica, aos parques eólicos, aos blocos de mica defeituosos e à deterioração dos 
ecossistemas naturais), os direitos das minorias e a discriminação (nomeadamente os 
direitos de minorias nacionais ou linguísticas), a educação (em especial questões 
relacionadas com a discriminação no acesso à educação ou com reformas nacionais da 
legislação sobre educação contestadas), a falta de segurança nas áreas de 
estacionamento dos camiões, a situação dos estudantes da UE no Reino Unido após a 
saída deste país do programa Erasmus+, e o emprego (nomeadamente questões 
relacionadas com o tratamento a nível nacional dos contratos de trabalho), além de 
muitos outros domínios de atividade;

V. Considerando que, ao adotar a ordem do dia das suas reuniões, a Comissão das Petições 
presta atenção às petições e aos temas com grande relevância para o debate ao nível da 
UE e à necessidade de manter uma abordagem dos temas geograficamente equitativa 
em função das petições recebidas;

W. Considerando que 78,6 % (1 094) das petições recebidas em 2021 foram apresentadas 
através do Portal das Petições do Parlamento, em comparação com 79,7 % (1 254 
petições) em 2020, confirmando assim que o Portal das Petições do Parlamento se 
tornou, de longe, o canal mais utilizado para a apresentação pelos cidadãos de petições 
ao Parlamento;

X. Considerando que, em 2021, o objetivo mais importante do Portal das Petições foi 
plenamente atingido, uma vez que o portal esteve em linha e operacional durante mais 
de 99,9 % do tempo; que todas as petições foram preparadas e publicadas de forma 
atempada, poucos dias depois da sua aprovação, e que foi dada resposta, em tempo útil 
e em todas as línguas, a todos os pedidos de assistência, a nível interno e externo, 
relativamente à utilização e ao conteúdo do Portal das Petições; que a versão 2.4 do 
Portal das Petições foi implementada e que foi apresentado um pedido para a 
introdução de um robô de conversação no Portal das Petições;

Y. Considerando que, em 2021, a Comissão das Petições realizou uma visita para recolha 
de informações; que a segunda visita para recolha de informações, que estava prevista 
para dezembro, foi adiada, como consequência da decisão tomada face ao aumento da 
propagação da COVID-19 para minimizar os riscos para a saúde dos deputados e dos 
funcionários do Parlamento;

Z. Considerando que, ao abrigo do Regimento, a Comissão das Petições é responsável 
pelas relações com o Provedor de Justiça Europeu, que investiga as queixas sobre má 
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administração nas instituições e nos organismos da UE; que a atual Provedora de 
Justiça Europeia, Emily O’Reilly, apresentou o seu relatório anual relativo a 2020 à 
Comissão das Petições na sua reunião de 14 de julho de 2021;

AA. Considerando que a Comissão, enquanto guardiã dos Tratados, desempenha um papel 
essencial na Comissão das Petições e que as informações prestadas pelos peticionários 
são úteis para descobrir eventuais violações ou aplicações incorretas da legislação 
europeia;

AB. Considerando que a Comissão das Petições é membro da Rede Europeia de Provedores 
de Justiça, que inclui também o Provedor de Justiça Europeu, os provedores de justiça 
nacionais e regionais e os organismos análogos dos Estados-Membros, dos países 
candidatos e de outros países do Espaço Económico Europeu, e tem por objetivo 
promover a troca de informações sobre a política e a legislação da UE e partilhar boas 
práticas;

AC. Considerando que a melhoria da participação dos cidadãos e a garantia da plena 
proteção dos direitos dos cidadãos decorrentes do direito da UE são elementos 
fundamentais para aproximar a UE dos seus cidadãos; que a Comissão das Petições 
aprovou o Relatório sobre interagir com os cidadãos: o direito de petição, o direito de 
recorrer ao Provedor de Justiça Europeu e a Iniciativa de Cidadania Europeia 
(2020/2275 (INI))3, centrando-se em formas de sensibilizar os cidadãos para os seus 
direitos, em campanhas de comunicação para chamar a atenção para os canais de 
participação existentes, numa cooperação mais estreita com outras instituições e 
comissões parlamentares e na participação cívica dos jovens, concluindo que a 
Comissão deve rever a sua atual abordagem estratégica ao tratamento das petições, uma 
vez que esta resultou na ausência de tratamento, entre outros, de questões relativas a 
violações graves do direito da UE lesivas da proteção dos direitos dos cidadãos; que a 
Comissão das Petições considera que a Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE) constitui 
um importante instrumento de democracia participativa, que deveria ser melhorado para 
que os cidadãos se envolvam de forma mais ativa e direta na formulação da legislação e 
das políticas da União;

1. Destaca o papel fundamental da Comissão das Petições na proteção e promoção dos 
direitos dos cidadãos da UE e dos residentes na UE, ao garantir que as preocupações e 
as queixas dos peticionários sejam examinadas de forma atempada, efetiva, apropriada 
e não discriminatória, que os peticionários sejam informados sobre as ações levadas a 
cabo e os progressos realizados em relação às suas petições e que estas sejam resolvidas 
através de um processo de petição aberto, democrático e transparente;

2. Recorda que, em 2021, houve diferenças consideráveis no número de petições 
apresentadas à Comissão das Petições oriundas dos 27 Estados-Membros, dizendo a 
maioria delas respeito a Espanha (17 %), seguida da Alemanha (9,7 %), de Itália 
(9,2 %), da Grécia (5,9 %), da Roménia (4,1 %), da Polónia (4 %) e de França (2,6 %); 
precisa que o número de petições relativas aos restantes Estados-Membros foi inferior a 
2 % por Estado-Membro;

3 Aprovado pelo Parlamento, como resolução, em 9 de março de 2022. JO C 347 de 9.9.2022, p. 110.
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3. Salienta que os peticionários se dirigem frequentemente à Comissão das Petições sobre 
temas que consideram urgentes; sublinha que, nessas situações, o atraso no tratamento 
das petições é de pouca utilidade para os peticionários; considera que a Comissão das 
Petições deve tomar medidas para eliminar o atraso das petições em aberto; convida a 
Comissão das Petições a rever os seus métodos de trabalho, a fim de assegurar que 
todas as petições sejam tratadas com um conjunto coerente e transparente de critérios 
que garantam um processo atempado e eficaz;

4. Defende que a Comissão das Petições está igualmente disponível para os cidadãos e 
residentes nos 27 Estados-Membros e que o tratamento das petições deve ser 
geograficamente equilibrado; considera, a este respeito, que o Parlamento deve 
intensificar os seus esforços para promover o papel e o trabalho da sua Comissão das 
Petições e sensibilizar todos os cidadãos da UE para a possibilidade de apresentar uma 
petição ao Parlamento; frisa que, ao adotar a sua ordem de trabalhos para reuniões, 
audições e missões, a Comissão das Petições deve seguir as suas orientações e critérios 
objetivos, como o contributo das petições selecionadas para o debate em curso na UE e 
o seu tratamento geograficamente equilibrado em função das petições recebidas; 
salienta que a atividade da Comissão das Petições deve ter sempre por objetivo dar 
resposta à questão que afeta diretamente o peticionário; relembra, neste contexto, a 
dimensão muito europeia da Comissão das Petições, cujo papel consiste em tratar 
petições sobre assuntos que se inserem no âmbito de atividades da União Europeia, tal 
como consagrado no TFUE; para o efeito, considera que a Comissão das Petições tem 
uma responsabilidade especial de defender esta dimensão europeia em relação aos 
peticionários e ao mundo exterior, e que todos os seus membros nas suas ações e 
considerações devem guiar-se sempre pela responsabilidade institucional europeia e 
não por interesses políticos nacionais; recorda que os acordos entre os grupos políticos 
representados na Comissão das Petições são essenciais para dar uma resposta 
equilibrada e compreensível aos peticionários;

5. Reitera a importância de um debate público contínuo sobre os domínios de atividade da 
União para assegurar que os cidadãos sejam corretamente informados sobre o âmbito 
de competências da União e os diferentes níveis de tomada de decisões; preconiza, a 
este respeito, campanhas de sensibilização mais amplas, através da participação ativa 
dos serviços de comunicação, tanto a nível europeu como a nível nacional, para ajudar 
a aumentar o conhecimento dos cidadãos sobre o seu direito de petição, bem como 
sobre o âmbito das responsabilidades da União e competências da Comissão das 
Petições, de modo a reduzir o número de petições não admissíveis e a dar uma melhor 
resposta às preocupações dos cidadãos; sublinha que é necessário um esforço adicional 
para aumentar a sensibilização para o direito às petições nos Estados-Membros da UE 
que apresentam proporcionalmente menos petições;

6. Considera ser de suma importância que a Comissão reveja a sua abordagem estratégica 
ao tratamento das petições, que se baseia atualmente na sua comunicação de 2017 
intitulada «Direito da UE: Melhores resultados através de uma melhor aplicação», a fim 
de adotar regras claras e estabelecer um procedimento administrativo para tratar as 
petições admissíveis, assegurando um seguimento adequado, nomeadamente sobre 
questões suscitadas em petições a título individual, que denunciam frequentemente 
violações do direito da UE, que afetam um grande número de cidadãos ou destacam 
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outras alegadas violações do direito da UE sobre o mesmo tema que os processos por 
infração em curso;

7. Faz notar que as petições constituem uma oportunidade única para o Parlamento e as 
outras instituições da UE entrarem em contacto direto e manterem um diálogo regular 
com os cidadãos da UE, em particular quando estes são afetados pela má aplicação ou 
pela violação do direito da UE, assim como por lacunas e deficiências no atual direito 
da UE; frisa a necessidade de uma cooperação reforçada entre as instituições, 
organismos e agências da UE e as autoridades nacionais, regionais e locais a respeito 
dos pedidos de informações sobre o impacto, a execução e o cumprimento do direito da 
UE; considera que esta cooperação é crucial para tratar das preocupações dos cidadãos 
quanto à aplicação e eficácia do direito da UE e para a sua resolução e contribui para 
reforçar a legitimidade democrática e a responsabilização da União; solicita uma 
participação mais ativa dos representantes dos Estados-Membros nas reuniões da 
comissão e uma resposta atempada e pormenorizada aos pedidos de esclarecimento ou 
de informação enviados pela Comissão das Petições às autoridades nacionais;

8. Solicita o desenvolvimento de uma ferramenta informática interinstitucional única entre 
a Comissão e o Parlamento para partilhar com os cidadãos todas as informações 
disponíveis sobre todas as medidas de seguimento adotadas em relação às petições, 
nomeadamente informações sobre os processos EU Pilot e os processos por infração, 
propostas legislativas, gravações de reuniões da comissão em que seja debatida uma 
petição, respostas das autoridades nacionais e das comissões permanentes do 
Parlamento, e sobre qualquer outra medida não legislativa conexa;

9. Recorda que as petições contribuem consideravelmente para o papel da Comissão 
enquanto guardiã dos Tratados, ao proporcionar aos cidadãos uma oportunidade 
adicional para comunicarem alegadas violações do direito da UE; frisa que uma 
colaboração mais estruturada e uma cooperação reforçada entre a Comissão das 
Petições e a Comissão, através do fornecimento atempado pela Comissão de respostas 
detalhadas baseadas num exame exaustivo das questões levantadas nas petições, são 
essenciais para assegurar o bom tratamento das petições; realça que a Comissão deve 
ser envolvida de forma mais ativa, a fim de dar uma resposta precisa aos pedidos e 
queixas das petições; reitera o seu apelo à Comissão para que forneça à Comissão das 
Petições informações periódicas e atualizadas sobre a evolução e a situação dos 
processos por infração iniciados com base nas petições recebidas, e para que assegure 
que a Comissão das Petições obtenha acesso aos documentos pertinentes da Comissão 
sobre infrações e processos EU Pilot; lamenta, neste contexto, a inexistência de 
seguimento sistemático nas comunicações com a Comissão das Petições; considera que 
um acordo interinstitucional entre o Parlamento e a Comissão sobre o tratamento das 
petições poderia ser uma solução para assegurar o tratamento transparente e eficiente 
das petições; 

10. Relembra que a base de dados e-Peti é um instrumento interno importante que permite 
aos membros da Comissão das Petições aceder a todas as informações necessárias para 
acompanharem o ponto da situação de cada petição e tomarem decisões informadas no 
que diz respeito ao tratamento em curso das petições ou ao seu eventual encerramento; 
para o efeito, a base de dados e-Peti deve ser regularmente atualizada e, se possível, 
associada à lista de infrações da Comissão;
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11. Sublinha que deve ser dada mais atenção à adoção de um ato legislativo europeu que 
consagre o reconhecimento dos direitos das pessoas LGBTIQ+;

12. Insta a Comissão a avaliar, de forma mais atempada, se as autoridades nacionais estão a 
tomar as medidas necessárias, caso ainda não o tenham feito, para responder de forma 
eficaz às preocupações dos cidadãos expressas nas suas petições em que ocorram casos 
de incumprimento do direito da UE, o que é prejudicial para a plena proteção dos 
direitos dos cidadãos e residentes na UE, e a instaurar processos por infração sempre 
que necessário; está firmemente convicto de que uma ação rápida por parte da 
Comissão contra as violações do direito da UE é crucial para evitar que estas violações 
se tornem sistémicas;

13. Exorta a Comissão a melhorar o seu sistema de recolha de informações sobre petições e 
a incluir no seu relatório anual sobre o acompanhamento da aplicação do direito da UE 
uma referência direta às petições, com uma ênfase clara, nomeadamente, na ligação 
entre petições, processos por infração, atos legislativos da UE ou qualquer outro ato 
jurídico da UE;

14. Frisa a necessidade de evitar qualquer incoerência ou falta de homogeneidade no 
tratamento das petições, a fim de garantir a correta aplicação do direito de petição;

15. Sublinha que as petições também podem ser consideradas uma ferramenta estratégica 
para desencadear iniciativas legislativas do Parlamento Europeu nos termos do 
artigo 225.º do TFUE, contribuindo assim para colmatar eventuais lacunas na atual 
legislação da UE lesivas dos direitos dos cidadãos;

16. Recorda que a cooperação com outras comissões do Parlamento é essencial para um 
tratamento rigoroso e abrangente das petições; observa que em 2021 foram enviadas a 
outras comissões 82 petições para parecer e 548 para informação; congratula-se com o 
facto de as outras comissões terem remetido 46 pareceres e em 176 casos terem dado 
nota de que uma petição foi tida em consideração no seu trabalho; refere que as 
audições públicas organizadas em conjunto com outras comissões parlamentares 
facilitam a análise exaustiva das petições; relembra que os peticionários são informados 
das decisões de solicitar pareceres a outras comissões para o tratamento das suas 
petições; solicita às comissões parlamentares que redobrem esforços para contribuir 
ativamente para a análise das petições – proporcionando o seu know-how – e permitir 
assim que o Parlamento responda de forma mais rápida e exaustiva às preocupações dos 
cidadãos;

17. Entende que a rede de petições é um instrumento útil para facilitar o seguimento das 
petições no âmbito dos trabalhos parlamentares e legislativos; defende que esta rede 
deve reforçar o diálogo e a cooperação com a Comissão e com outras instituições da 
UE; considera que as reuniões regulares da rede de petições são cruciais para garantir 
uma maior visibilidade das atividades da Comissão das Petições e reforçar a 
cooperação com as outras comissões parlamentares através da troca de informações e 
da partilha de boas práticas entre os membros da rede;

18. Sublinha que, nas suas reuniões de 2021, que beneficiaram de um aumento das faixas 
horárias atribuídas, em adaptação à situação causada pela pandemia de COVID-19, a 
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Comissão das Petições expressou a sua posição sobre questões importantes levantadas 
nas petições, aprovando, entre outros, o seu relatório, de 9 de novembro de 2021, sobre 
as deliberações da Comissão das Petições em 2020 (2021/2019(INI))4, os seus dois 
relatórios, de 26 de janeiro de 2021, sobre as atividades do Provedor de Justiça Europeu 
em 2019 (2020/2125(INI))5 e, de 2 de dezembro de 2021, sobre as atividades do 
Provedor de Justiça Europeu em 2020 (2021/2167(INI))6, o seu relatório, de 27 de 
janeiro de 2021, sobre interagir com os cidadãos: o direito de petição, o direito de 
recorrer ao Provedor de Justiça Europeu e a Iniciativa de Cidadania Europeia 
(2020/2275(INI))7, e o seu parecer, de 27 de maio de 2021, sobre o Relatório de 2020, 
da Comissão, sobre o Estado de Direito (2021/2025(INI))8; expressa o seu apreço pelo 
excelente trabalho realizado pelo secretariado da Comissão das Petições num período 
marcado ainda por condições de trabalho complexas;

19. Chama a atenção para o elevado número de petições sobre a COVID-19 que a 
Comissão das Petições examinou e a que respondeu em 2021; sublinha que a maioria 
dessas petições solicitava a proteção da saúde dos cidadãos das consequências do vírus, 
incluindo questões sobre a política de vacinação e a alegada discriminação entre as 
pessoas vacinadas e as pessoas não vacinadas, bem como a avaliação da gestão da crise 
sanitária nos Estados-Membros;

20. Lamenta profundamente que a Comissão não divulgue todos os pormenores dos 
contratos assinados com empresas farmacêuticas sobre vacinas contra a COVID-19 em 
violação do direito dos cidadãos à informação; manifesta a sua profunda preocupação 
com a má administração por parte da Comissão relacionada com a sua recusa em 
conceder acesso público a documentos relativos a 1,5 milhões de máscaras cirúrgicas 
que a Comissão adquiriu numa fase inicial da pandemia de COVID-19 e que não 
cumpriam as normas de qualidade exigidas9;

21. Observa que, juntamente com os direitos fundamentais e o ambiente, a saúde foi um 
dos domínios que mais preocupações suscitaram entre os peticionários em 2021, e 
reconhece que as preocupações de saúde relacionadas com a pandemia de COVID-19 
estiveram no centro do trabalho da Comissão das Petições; realça a atenção dada pela 
Comissão das Petições às consequências da COVID-19 em termos da política do 
mercado interno, nomeadamente às questões relacionadas com as restrições de viagem 
impostas pelos países e o seu impacto na liberdade de circulação de pessoas dentro e 
fora da UE; assinala, a este respeito, a audição pública organizada pela Comissão das 
Petições em conjunto com a Comissão dos Transportes e do Turismo, em 14 de julho 
de 2021, sobre o tema «Como melhorar os direitos dos passageiros dos transportes 
aéreos durante a crise da COVID-19?», com o objetivo de avaliar se o Regulamento 

4 Aprovado pelo Parlamento, como resolução, em 16 de dezembro de 2021. JO C 251 de 30.6.2022, p. 96.
5 Aprovado pelo Parlamento, como resolução sobre as atividades do Provedor de Justiça Europeu – relatório 
anual 2019, em 11 de março de 2021. JO C 474 de 24.11.2021, p. 82.
6 Aprovado pelo Parlamento, como resolução sobre o Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 
2020, em 16 de fevereiro de 2022. JO C 342 de 6.9.2022, p. 58.
7 Aprovado pelo Parlamento, como resolução, em 9 de março de 2022. JO C 347 de 9.9.2022, p. 110.
8 Parecer PE 689.805, no âmbito do processo 2021/2025(INI), aprovado pelo Parlamento, como resolução, em 
24 de junho de 2021. 
JO C 81 de 18.2.2022, p. 27.
9 Processo 790/2021/MIG da Provedora de Justiça Europeia.
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(CE) n.º 261/200410 foi efetivamente aplicado durante a pandemia de COVID-19 e se o 
quadro regulamentar da UE relativo aos direitos dos passageiros dos transportes aéreos 
foi adequado para lidar com a crise;

22. Chama a atenção para o elevado número de petições que alegam violações da Carta dos 
Direitos Fundamentais; assinala o resultado limitado das petições acima referidas 
devido à limitação efetiva do âmbito de aplicação da Carta, tal como previsto no seu 
artigo 51.º; recorda que as expetativas da maioria dos peticionários relativas aos direitos 
conferidos pela Carta são elevadas e ultrapassam o seu atual âmbito de aplicação; 
reitera o seu apelo para que seja ponderada a possibilidade de alargar a interpretação do 
artigo 51.º para além do âmbito de aplicação do direito da União ou de o suprimir por 
completo, tal como referido em resoluções anteriores11;

23. Chama a atenção para o número significativo de petições que foram debatidas em 
relação a vários aspetos da proteção dos direitos das famílias arco-íris na UE, 
nomeadamente as diferentes posições assumidas em relação à livre circulação e aos 
direitos de reconhecimento mútuo das famílias LGBTIQ+ na UE; lembra o seminário, 
realizado em 22 de março de 2021, sobre os direitos das pessoas LGBTI+ na UE, que a 
Comissão das Petições organizou para debater a situação das pessoas LGBTI+, analisar 
a nova estratégia para a igualdade das pessoas LGBTIQ apresentada pela Comissão e 
abordar o problema dos obstáculos à livre circulação das famílias arco-íris; recorda o 
relatório da Comissão das Petições, de 15 de julho de 2021, sobre os direitos das 
pessoas LGBTIQ na UE (2021/2679 (RSP))12, em que insta a Comissão a tomar 
medidas concretas para assegurar a proteção das famílias LGBTIQ+, em conformidade 
com os acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia nos processos Coman e 
Hamilton, Maruko, Römer e Hay13, e com o acórdão Taddeucci e McCall14 do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem;

24. Assinala que as petições relacionadas com os direitos das minorias nacionais 
continuaram na agenda da Comissão das Petições, especialmente no que respeita às 
práticas discriminatórias em relação ao direito à educação na língua materna, aos 
direitos linguísticos e culturais e a outros direitos destas minorias, como o direito à 
propriedade, tal como exposto nas petições sobre casos de confisco e de restituição de 
terras em alguns Estados-Membros;

25. Observa que as questões ambientais continuaram a ser um tema que concita viva 
preocupação aos peticionários em 2021; lamenta que as regras ambientais nem sempre 
sejam corretamente aplicadas nos Estados-Membros, tal como descrito em várias 
petições que apresentam queixas sobre a poluição atmosférica, o estado de conservação 

10 Regulamento (CE) n.º 261/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2004, que 
estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de 
recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos. JO L 46 de 17.2.2004, p. 1.
11 Resolução do Parlamento Europeu, de 27 de fevereiro de 2014, sobre a situação dos direitos fundamentais na 
União Europeia (2012). JO C 285 de 29.8.2017, p. 112.
12 Aprovado pelo Parlamento, como resolução, em 14 de setembro de 2021. JO C 117 de 11.3.2022, p. 2.
13 Acórdão de 5 de junho de 2018, Coman, C-673/16, EU:C:218:385; acórdão de 1 de abril de 2018, Maruko, 
C-267/06, EU:C:2008:179; acórdão de 10 de maio de 2018, Römer, C-147/08, EU:C:2011:286; acórdão de 7 de 
fevereiro de 2014, Hay, C-267/12, EU:C:2013:823.
14 Taddeucci e McCall c. Itália, n.º 51361/09.
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dos grandes carnívoros e o seu impacto nas atividades humanas, a exploração 
madeireira ilegal, os ataques a ativistas ambientais, a eliminação ilícita de resíduos de 
plástico, a deterioração dos ecossistemas naturais, a segurança nuclear e a alteração da 
biodiversidade, algo também confirmado pelos processos EU Pilot e pelos processos 
por infração iniciados pela Comissão; assinala o importante trabalho desenvolvido pela 
Comissão das Petições para chamar a atenção para o impacto das atividades mineiras 
no ambiente, como demonstra o número de petições recebidas sobre este tema; chama a 
atenção para a audição pública de 2 de dezembro de 2021 sobre os impactos ambientais 
e sociais da atividade mineira na UE, organizada pela Comissão das Petições, em 
conjunto com a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, 
para promover a aquisição de conhecimentos científicos sobre vários aspetos, 
nomeadamente sobre a legislação relativa à atividade mineira, as normas de segurança, 
os impactos social e ambiental das minas, a cidadania ambiental, a participação pública 
e a transparência no setor mineiro; salienta que a Comissão deve investigar de forma 
prioritária os casos de transposição e aplicação incorretas da legislação ambiental da 
UE, a fim de dar uma resposta eficaz às preocupações dos peticionários; sugere que os 
Estados-Membros deem prioridade à aplicação dos princípios de precaução e de «não 
prejudicar» ao ponderarem a autorização de projetos com impacto no ambiente;

26. Frisa que as práticas ilícitas denunciadas nas petições, como a eliminação de resíduos 
em aterros ilegais, a exploração madeireira ilegal e o comércio ilegal de madeira, a 
destruição de ecossistemas ou o abate e tráfico ilícitos de espécies protegidas ao abrigo 
da Diretiva Habitats da UE, constituem violações graves da legislação da UE e crimes 
ambientais; ressalta, neste contexto, que a Comissão deve reforçar os instrumentos de 
luta contra a criminalidade ambiental ao nível da UE, a fim de investigar e julgar 
eficazmente esses crimes e levar os infratores a tribunal;

27. Chama a atenção para a audição conjunta da Comissão das Petições e da Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, realizada em 25 de fevereiro de 
2021, sobre os plásticos e a gestão dos resíduos na economia circular, que se centrou na 
execução do quadro regulamentar em vigor relativo aos resíduos de plástico, abordando 
os principais desafios enfrentados pelos Estados-Membros e realçando as oportunidades 
que o quadro regulamentar proporciona para reduzir o impacto do plástico no ambiente 
em toda a Europa;

28. Sublinha a importância de corresponder às expetativas dos cidadãos da UE no que 
respeita à proteção do ambiente e, em particular, de adotar medidas no domínio da 
política da água para reduzir a poluição e os resíduos perigosos de substâncias 
químicas; assinala, a este respeito, a proposta de resolução, de 23 de março de 2021, 
sobre os resíduos químicos no Báltico com base nas petições n.os 1328/2019 e 
0406/2020 (2021/2567(RSP))15; solicita à Comissão que assegure que a questão das 
munições lançadas nos mares europeus seja incluída nos programas horizontais, a fim 
de permitir a apresentação de projetos que abranjam regiões afetadas pelo mesmo 
problema e facilitar a troca de experiências e de boas práticas;

29. Insta a Comissão, juntamente com os Estados-Membros, a garantir a correta execução 

15 Aprovada pelo Parlamento, como resolução, em 27 de abril de 2021. JO C 506 de 15.12.2021, p. 9.
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da legislação da UE no domínio do ambiente;

30. Chama a atenção para a audição conjunta da Comissão das Petições e da Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, de 16 de junho de 2021, sobre o tratamento 
justo e equitativo dos agricultores em toda a União Europeia, que se centrou na reforma 
da política agrícola comum, nas novas regras da UE em matéria de pagamentos diretos 
e no desenvolvimento rural após 2022;

31. Recorda que a União deve garantir aos cidadãos o direito de participarem ativamente no 
funcionamento democrático da União Europeia em qualquer uma das suas línguas 
oficiais, a fim de evitar qualquer forma de discriminação e promover o multilinguismo; 
encoraja, neste sentido, as instituições da UE a fazerem uso do maior número possível 
de línguas oficiais e a aplicarem as suas políticas de multilinguismo com coerência;

32. Sublinha o trabalho realizado pela Comissão das Petições em relação às petições sobre 
a alegada falta de condições de segurança nas áreas de estacionamento para os camiões 
e os veículos comerciais na rede rodoviária europeia, evidenciada nomeadamente pelos 
ataques a transportadores nestas áreas; assinala, a este respeito, a proposta de resolução 
aprovada pela Comissão das Petições, em 6 de outubro de 2021, sobre a segurança das 
áreas de estacionamento para camiões na UE (2021/2918(RSP))16; exorta a Comissão e 
o Conselho a tomarem as medidas necessárias para estabelecer e desenvolver a 
cooperação policial, envolvendo as autoridades competentes de todos os 
Estados-Membros, a fim de prevenir, detetar e investigar infrações penais nas estradas e 
áreas de estacionamento; incentiva a Comissão a dar seguimento a esta resolução com 
medidas concretas e a reforçar o controlo das condições de segurança nas áreas de 
estacionamento de camiões;

33. Salienta o importante contributo da Comissão das Petições para a proteção dos direitos 
das pessoas com deficiência, evidenciado pelo tratamento dado por esta a várias 
petições sobre este tema sensível; chama a atenção, a este respeito, para a Resolução do 
Parlamento, de 7 de outubro de 2021, sobre a proteção das pessoas com deficiência 
através de petições: ensinamentos tirados (2020/2209(INI))17, aprovada pela Comissão 
das Petições em 14 de julho de 2021; recorda o seminário, realizado em 9 de novembro 
de 2021, sobre o tema «Os direitos das pessoas com deficiência – A aplicação das 
observações finais de 2015 da Comissão para os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(Comissão CDPD) pela UE e a Estratégia sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência 2021-2030» que a Comissão das Petições organizou para dar destaque à 
aplicação da Convenção e à forma como esta foi abordada e concretizada, 
nomeadamente através de estratégias em matéria de deficiência;

34. Congratula-se com o papel específico de proteção desempenhado pela Comissão das 
Petições na UE no contexto da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 

16 Aprovada pelo Parlamento, como resolução, em 25 de novembro de 2021. JO C 224 de 8.6.2022, p. 95.
17 Resolução do Parlamento Europeu, de 7 de outubro de 2021, sobre a proteção das pessoas com deficiência 
através de petições: ensinamentos tirados (petições n.os 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 
1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 
0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 
0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 
0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020, 0103/2021 e outras). JO C 132 de 24.3.2022, p. 129.
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Pessoas com Deficiência; destaca o importante trabalho contínuo desenvolvido pela 
comissão a propósito das petições sobre temas relativos à deficiência; observa que o 
número de petições sobre a deficiência diminuiu em 2021 em comparação com o ano 
anterior; frisa que a acessibilidade e mobilidade em espaços públicos, a discriminação, 
a inclusão e o acesso à educação e ao emprego continuam a estar entre as principais 
dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência;

35. Recorda que as relações com o Provedor de Justiça Europeu constituem uma das 
responsabilidades atribuídas pelo Regimento do Parlamento à Comissão das Petições; 
congratula-se com a cooperação construtiva do Parlamento com a Provedora de Justiça 
Europeia, bem como com a sua participação na Rede Europeia de Provedores de 
Justiça; reconhece os contributos regulares da Provedora de Justiça Europeia para o 
trabalho desenvolvido pela Comissão das Petições ao longo do ano; manifesta a firme 
convicção de que as instituições, os órgãos e os organismos da União têm de assegurar 
um seguimento coerente e efetivo das recomendações da Provedora de Justiça; apoia 
vivamente o trabalho da Provedora de Justiça em preservar o acesso dos cidadãos aos 
documentos da UE, que compreendeu 214 inquéritos em 2021; reitera o seu apelo à 
Comissão para que apresente uma proposta de revisão do Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001, tal como decidido em resoluções anteriores; enfatiza que uma revisão 
deste tipo deve reforçar a transparência e a responsabilização através da promoção de 
boas práticas administrativas18;

36. Salienta que a Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE) é um instrumento importante 
para a cidadania ativa e a participação pública; congratula-se com o debate realizado 
em várias reuniões sobre petições relacionadas com algumas ICE malsucedidas, dando 
aos cidadãos a oportunidade de exporem as suas ideias e de realizarem um debate 
construtivo e facilitando a sua participação no processo democrático da União; assinala 
o número significativo de novas ICE registadas pela Comissão em 2021, o que 
demonstra que os cidadãos estão a aproveitar a oportunidade para utilizar instrumentos 
de participação para dar a sua opinião no processo de elaboração de políticas e no 
processo legislativo; insta a Comissão a interagir melhor com os cidadãos e a dar um 
seguimento adequado às ICE bem-sucedidas, incluindo através de propostas 
legislativas;

37. Realça que devem ser garantidos esforços de comunicação adicionais para aumentar a 
visibilidade das atividades da Comissão das Petições em todos os Estados-Membros da 
UE, especialmente a visibilidade das suas missões oficiais;

38. Sublinha que o Portal das Petições é um instrumento essencial para garantir um 
processo de petição harmonioso, eficiente e transparente; congratula-se, a este respeito, 
com as melhorias em matéria de proteção de dados e elementos de segurança que 
tornaram o portal mais fácil de utilizar e mais seguro para os cidadãos; salienta que 
devem ser prosseguidos os esforços para tornar o portal mais conhecido e acessível aos 
cidadãos, nomeadamente às pessoas com deficiência; considera que o Portal das 
Petições deve apresentar descrições sucintas, em linguagem clara e simples, de todos os 
instrumentos de participação da UE, ajudando assim os utilizadores a identificar o canal 

18 Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de dezembro de 2021, sobre as deliberações da Comissão das 
Petições em 2020. JO C 251 de 30.6.2022, p. 96.
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mais adequado e a reduzir o número de petições não admissíveis; apoia a criação de um 
portal digital único através do qual os cidadãos possam aceder a todos os 
procedimentos para a apresentação de petições;

39. Observa que, embora o número de pessoas que apoiam uma ou mais petições esteja 
claramente a aumentar, muitos peticionários manifestaram preocupação com a 
complexidade dos passos a seguir no Portal das Petições do Parlamento para apoiar 
uma petição;

40. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente resolução e o relatório da Comissão 
das Petições ao Conselho, à Comissão, à Provedora de Justiça Europeia, aos governos e 
parlamentos dos Estados-Membros, bem como às suas comissões das petições e aos 
seus provedores de justiça ou órgãos homólogos competentes.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Nos termos do artigo 227.º, n.º 7, do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão das 
Petições comunica anualmente, num relatório, o resultado das suas deliberações. O relatório 
tem por objetivo apresentar uma visão geral abrangente do trabalho desenvolvido pela 
comissão em 2021 e inclui uma análise estatística das petições recebidas e tratadas, bem 
como um balanço de outras atividades parlamentares, como a aprovação de relatórios e de 
pareceres, a organização de audições e as relações da comissão com outras instituições da 
UE. Vale a pena recordar que o trabalho essencial da Comissão das Petições decorre do 
direito de petição ao Parlamento Europeu exercido pelos cidadãos e residentes na UE nos 
termos do artigo 227.º do TFUE, e não está diretamente ligado ao programa de trabalho da 
Comissão. 

Em 2021, a persistência da pandemia de COVID-19 e as medidas de emergência adotadas na 
União Europeia para dar resposta a uma crise de saúde pública sem precedentes e às suas 
consequências económicas e sociais representaram, pelo segundo ano consecutivo, um 
importante desafio para a democracia parlamentar. 

Desde o início da pandemia, o Parlamento Europeu tem mantido em vigor uma série de 
medidas destinadas a assegurar as suas funções essenciais, evitando simultaneamente os 
riscos para a saúde dos deputados e dos funcionários. Para esse efeito, desde janeiro de 2021, 
a Presidente tem tomado várias decisões no sentido de permitir, inter alia, que todas as 
comissões e delegações interparlamentares organizem as suas reuniões, incluindo audições e 
seminários, ao abrigo do regime de participação à distância previsto no artigo 237.º-C do 
Regimento do Parlamento. 
A fim de possibilitar a participação dos deputados nas atividades parlamentares, os serviços 
do Parlamento melhoraram os sistemas digitais de reunião e de votação à distância, que estão 
especificamente adaptados ao ambiente aberto, dinâmico e multilíngue do Parlamento. 

Em 2021, as faixas horárias das reuniões ordinárias das comissões aumentaram para quatro 
reuniões de duas horas por mês a que acresce uma faixa adicional (3 horas). 

Os coordenadores decidiram manter a possibilidade de uma ampla utilização dos 
procedimentos escritos (por exemplo, para votar sobre as recomendações contestadas). As 
reuniões das comissões realizaram-se nas instalações do Parlamento com a participação à 
distância dos peticionários e dos representantes da Comissão Europeia, em conformidade 
com as decisões tomadas pela Presidente em relação ao acesso de visitantes externos.

A Conferência dos Presidentes das Comissões (CPC), com base no artigo 237.º do Regimento 
recentemente introduzido para assegurar o funcionamento do Parlamento em circunstâncias 
excecionais, decidiu, em 8 de abril de 2020, desenvolver e aplicar um novo sistema de 
votação à distância tecnologicamente neutro (EP Vote); em 9 de fevereiro de 2021, a CPC 
aprovou a revisão das respetivas orientações sobre o procedimento de votação à distância nas 
comissões e anunciou que a aplicação EP Vote estava disponível para todas as comissões a 
partir de fevereiro de 2021.

Em 5 de julho de 2021, a Mesa aprovou propostas para suprimir algumas restrições às 
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atividades do Parlamento, incluindo no que respeita às missões das comissões e delegações 
interparlamentares. Em 2 de setembro de 2021, a Presidente decidiu que as missões das 
comissões e delegações interparlamentares, as missões de observação eleitoral e as atividades 
de apoio à democracia seriam autorizadas com base numa avaliação dos riscos e em 
conformidade com as regras nacionais, da União e internacionais aplicáveis.
Na sequência de uma decisão da Mesa do Parlamento Europeu, de 27 de outubro de 2021, o 
acesso aos edifícios do Parlamento Europeu nos três locais de trabalho passou a estar 
condicionado à apresentação de um certificado digital COVID da UE válido.

Em 19 de novembro de 2021, por decisão da Presidente, tomada com base na taxa elevada e 
em rápido crescimento de notificação de novos casos de COVID-19 na Europa, as medidas 
extraordinárias, nomeadamente o regime de participação à distância, foram reintroduzidas 
para permitir que o Parlamento continuasse a desempenhar as suas funções e a exercer as 
suas prerrogativas até ao final do ano.

Nestas difíceis circunstâncias, a Comissão das Petições não só se adaptou rapidamente a esta 
nova forma de trabalho, como também desempenhou um papel fundamental na garantia de 
uma resposta rápida do Parlamento às crescentes preocupações dos cidadãos sobre a 
pandemia e as suas graves consequências económicas, sociais e democráticas. 

Análise estatística das petições recebidas em 2021 em comparação com 2020

De acordo com as estatísticas, o Parlamento Europeu recebeu 1 392 petições em 2021, o que 
representa uma diminuição de 11,5 % em comparação com as 1 573 petições apresentadas em 
2020 e um aumento de 2,5 % em comparação com as 1 357 petições registadas em 2019. Em 
2021 o número de petições relacionadas com a COVID-19 aumentou significativamente em 
relação a 2020 (242 em 2021 e 209 em 2020).

Os utilizadores do Portal das Petições têm a possibilidade de apoiar petições. Em 2021, 
209 272 utilizadores apoiaram petições, em comparação com 48 882 em 2020.
Daí resulta que, em 2021, o número de utilizadores que apoiaram petições no portal Web 
aumentou consideravelmente em comparação com o ano anterior. 

Em 2021, 21 petições foram assinadas por mais do que um cidadão. Das 21 petições 
assinadas por mais do que um cidadão, apenas três foram assinadas por mais de cem 
cidadãos; dessas três, apenas uma foi assinada por mais de 1 000 cidadãos e nenhuma por 
mais de 10 000 cidadãos.

Formato das petições

Em 2021, quase 79 % das petições foram apresentadas através do Portal das Petições e 21 % 
foram apresentadas por correio. Os números indicados nas duas tabelas revelam que em 2021 
o número de petições apresentadas através do Portal das Petições diminuiu 12,8 % em 
comparação com 2020, mas o portal continuou a ser, de longe, o canal mais utilizado para a 
apresentação pelos cidadãos de petições ao Parlamento. 
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2021 2020

Formato da 
petição

Número de 
petições %

Portal das 
Petições 1 094 78,6

Carta 298 21,4

Formato da 
petição

Número de 
petições %

Portal das 
Petições 1 254 79,7

Carta 319 20,2

Situação das petições por ano civil19

A tabela seguinte apresenta a situação das petições de 2003 a 2021. É possível observar que, 
em 2021, a grande maioria das petições foi encerrada no prazo de um ano após a sua receção 
e exame pela comissão. Em consequência da comparação com os dados sobre a situação das 
petições incluídos nos relatórios anuais de 2010 a 2020, pode concluir-se que a maioria das 
petições é encerrada no prazo de um ano após a sua receção e exame. Apenas uma 
percentagem muito reduzida (de 0,3 % a 13,1 %) das petições apresentadas de 2004 a 2015 
continua em aberto. A maioria destas petições em aberto dizem respeito a questões 
ambientais e a processos por infração em curso no Tribunal de Justiça da União Europeia ou 
a questões que os deputados da Comissão das Petições desejam acompanhar de perto.

Situação das petições
Ano Número de 

petições Petições em aberto Petições encerradas
2021 1 392 433 31,1 % 959 68,9 %
2020 1 573 493 31,3 % 1 080 68,7 %
2019 1 357 322 23,7 % 1 035 76,3 %
2018 1 220 290 23,8 % 930 76,2 %
2017 1 271 243 19,1 % 1 028 80,9 %
2016 1 569 462 29,4 % 1 107 70,6 %
2015 1 431 186 13,0 % 1 245 87,0 %
2014 2 715 223 8,2 % 2 492 91,8 %
2013 2 891 285 9,9 % 2 606 90,1 %
2012 1 986 126 6,3 % 1 860 93,7 %
2011 1 414 68 4,8 % 1 346 95,2 %
2010 1 656 34 2,1 % 1 622 97,9 %
2009 1 924 14 0,7 % 1 910 99,3 %
2008 1 886 18 1,0 % 1 868 99,0 %
2007 1 506 22 1,5 % 1 484 98,5 %
2006 1 021 4 0,4 % 1 017 99,6 %
2005 1 016 3 0,3 % 1 013 99,7 %
2004 1 002 2 0,2 % 1 000 99,8 %
2003 1 315 0 0 % 1 315 100,0 %

19 O download das estatísticas sobre a situação das petições foi realizado em 31 de maio de 2022.
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Resultado das petições

2021 2020
Resultado das 

petições
Número % Resultado das 

petições
Número %

Admissíveis e 
encerradas 573 41,16 %

Admissíveis e 
encerradas 478 30,4 %

Admissíveis e 
em aberto 434 31,18 %

Admissíveis e 
em aberto 652 41,45 %

Não 
admissíveis

368 26,5 % Não 
admissíveis

392 24,9 %

Retiradas 17 1,22 % Retiradas 51 3,3 %

Transmitidas à 
CE para 
parecer

554 44,90 % Transmitidas à 
CE para 
parecer

794 52,90 %

Transmitidas a 
outros órgãos 
para parecer

33 2,67 %
Transmitidas a 
outros órgãos 
para parecer

44 2,93 %

Transmitidas a 
outros órgãos 
para 
conhecimento

647 43,37 %

 

Transmitidas a 
outros órgãos 
para 
conhecimento

663 44,17 %
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As tabelas mostram que a percentagem de petições declaradas não admissíveis em 2021 é 
ligeiramente superior à percentagem de petições declaradas não admissíveis em 2020.

A percentagem de petições consideradas admissíveis (41,16 %) que foram encerradas 
imediatamente em 2021, tendo sido os peticionários informados do facto, foi superior à 
percentagem registada em 2020 (30,4 %). A percentagem de petições que foram mantidas em 
aberto em 2021 (31,18 %) diminuiu significativamente em relação a 2020 (41,45 %).

É de notar igualmente que, em 2021, menos de metade das petições admissíveis foram 
transmitidas à Comissão para parecer. 

Por último, a percentagem de petições enviadas a outros órgãos para parecer em 2021 
manteve-se estável em comparação com 2020. 

Número de petições por país

As duas tabelas seguintes ilustram em números absolutos e em percentagens as variações nas 
petições por país de 2020 a 2021. Um grande número de petições apresentadas em 2020 e 
2021 diziam respeito à UE. Tal significa que essas petições incidem sobre questões a nível da 
UE ou solicitam a adoção de medidas comuns em toda a UE. As petições relativas à UE 
também podem dizer respeito a um ou mais Estados-Membros e, por conseguinte, foram 
registadas como sendo referentes à UE e aos Estados-Membros em causa. Este facto explica a 
razão pela qual a soma das petições relativas à UE e das petições relativas apenas a 
Estados-Membros excede o número total de petições apresentadas em 2020 e em 2021. 

Além disso, vale a pena sublinhar que os seis países mais visados pelas petições continuam a 
ser os mesmos em ambos os anos, com exceção da Hungria e da Irlanda. Além disso, a ordem 
dos países mais visados é quase igual. A maioria das petições apresentadas em 2021 dizem 
respeito à Espanha, ainda que o número das petições relativas a esse país tenha diminuído 
significativamente em comparação com 2020. Pelo contrário, o número de petições relativas 
à Grécia quase triplicou (aumentando de 29 para 82), enquanto o número de petições visando 
a Itália duplicou (aumentando de 69 para 129) em comparação com 2020. 

Por outro lado, as petições relativas à Hungria aumentaram em 2021 (27 petições) em 
comparação com as 20 petições apresentadas em 2020.

No que diz respeito aos países que figuram na parte inferior da lista, a Eslovénia e a Estónia 
continuam a ser os países menos visados em ambos os anos. 
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2021 2020

País em causa Petições %

União Europeia 577 41,4
Espanha 237 17,0
Alemanha 136 9,7
Itália 129 9,2
Grécia 82 5,9
Roménia 58 4,1
Polónia 56 4,0
França 36 2,6
Hungria 27 1,9
Irlanda 24 1,7
Outros 
Estados-Membros da 
UE 199 14,2
Países terceiros 124 8,9

Língua das petições

Em 2021 e 2020 foram apresentadas petições em 22 línguas oficiais da União Europeia. O 
alemão e o inglês continuaram a ser as línguas mais utilizadas em ambos os anos. Além disso, 
as tabelas demonstram que o alemão, o inglês, o espanhol e o italiano foram as línguas 
utilizadas em mais de 3/4 (77 % e 76,5 %) das petições recebidas em ambos os anos. 

Em 2021 as línguas menos utilizadas foram o irlandês, o maltês e o eslovaco, enquanto em 
2020 foram o dinamarquês, o maltês e o esloveno.

2021 2020

Língua da 
petição

Número 
de 
petições

% Língua da 
petição

Número 
de 
petições

%

Inglês 401 28,8 Alemão 386 24,5
Alemão 284 20,4 Inglês 379 24,1
Espanhol 231 16,6 Espanhol 334 21,2
Italiano 158 11,3 Italiano 106 6,7
Grego 72 5,1 Polaco 76 4,8
Francês 55 3,9 Romeno 52 3,3
Romeno 42 3,0 Francês 37 2,3
Polaco 39 2,8 Outros 203 12,9
Outros 110 8,0

Total 1392 100 Total 1573 100

País em causa Petições %

União Europeia 642 33,1
Espanha 283 14,6
Alemanha 172 8,9
Polónia 89 4,6
Itália 69 3,6
Roménia 56 2,9
Bulgária 42 2,2
Reino Unido 38 2,0
Grécia 29 1,5
Áustria 23 1,2
Outros 
Estados-Membros da 
UE 187 9,3
Países terceiros 130 6,7
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Nacionalidade dos peticionários

No que diz respeito à nacionalidade, os cidadãos alemães foram os que apresentaram mais 
petições em ambos os anos, embora importe sublinhar que em 2021 se registou uma 
diminuição em comparação com 2020. 

Além disso, as tabelas que se seguem revelam um aumento considerável do número de 
petições apresentadas por cidadãos italianos e gregos em 2021 em comparação com o ano 
anterior. Mais especificamente, em 2021, as petições apresentadas por cidadãos italianos e 
gregos aumentaram 6 % e 3,3 %, respetivamente.

Em contrapartida, o número de petições apresentadas por cidadãos polacos e espanhóis 
diminuiu significativamente em 2021. 

2021 2020
Nacionalidade 
do primeiro 
peticionário

Número 
de 
petições

% Nacionalidade 
do primeiro 
peticionário

Número 
de 
petições

%

Alemanha 318 22,7 Alemanha 404 25,6
Espanha 254 18,1 Espanha 368 23,3
Itália 205 14,6 Itália 127 8,1
Grécia 88 6,2 Polónia 105 6,7
Roménia 78 5,5 Roménia 89 5,6
Polónia 65 4,6 Bulgária 47 3,0
França 46 3,2 Grécia 45 2,9
Bélgica 35 2,5 Finlândia 40 2,5
Bulgária 34 2,4 Reino Unido 38 2,5

Outras 
nacionalidades 
da UE

243 17,3 Outras 
nacionalidades 
da UE

259 16,4

Nacionalidades 
de países 
terceiros

35 2,5 Nacionalidades 
de países 
terceiros

51 3,2

Principais assuntos das petições

As tabelas que se seguem contêm os dez assuntos principais das petições. É possível concluir 
a partir da sua leitura que os direitos fundamentais, a saúde e o ambiente ocuparam um lugar 
de destaque tanto em 2021 como em 2020.

No entanto, em 2021 o número de petições que expressam preocupações com o ambiente e a 
saúde aumentou consideravelmente, enquanto as petições sobre assuntos constitucionais 
sofreram um decréscimo significativo.

Em particular, no âmbito do tema do ambiente, a proteção, a preservação da biodiversidade e 
da natureza tiveram um papel importante. 

O tema da imigração foi, sem dúvida, aquele em que se registou uma maior diminuição; mais 
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especificamente, em 2021, a comissão recebeu 25 petições sobre este tema, em comparação 
com as 52 petições registadas sob o mesmo tema em 2020.

Em termos de petições sobre saúde, em 2021 a comissão recebeu 313 petições sobre este tema 
em comparação com as 246 petições sobre o mesmo tema registadas em 2020. O número 
aumentou significativamente em 2021, o que se deve sobretudo ao maior número de petições 
sobre a COVID-19 diretamente relacionadas com a política de vacinação e o certificado 
COVID. A este respeito, vale a pena recordar que uma grande parte das petições sobre saúde 
estão relacionadas com a emergência de saúde pública desencadeada pelo surgimento e pela 
propagação da COVID-19.

No que diz respeito aos direitos fundamentais, em 2021, o número de petições sobre este 
assunto subiu ligeiramente em comparação com 2020. É igualmente interessante observar 
que, em 2021, um número significativo de petições (139) registadas sob o tema dos direitos 
fundamentais levantaram questões sobre o impacto das medidas de emergência nacionais 
relacionadas com a COVID-19 nos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, incluindo 
a livre circulação, o direito ao trabalho, o direito de acesso à informação e o direito à 
educação. 

2021 2020

Principais 10 
assuntos das 

petições

Número 
de 

petições
%

Direitos 
fundamentais 

329 23,6

Ambiente 327 23,5
Saúde 313 22,5
Justiça 172 12,3
Emprego 94 6,7
Direitos dos 
consumidores 86 6,1

Mercado Interno 73 5,2
Transporte 71 5,1
Relações externas 61 4,4
Educação 54 3,9

Principais 10 
assuntos das 

petições

Número 
de 

petições
%

Direitos 
fundamentais

302 19,1

Saúde 246 15,6
Ambiente 233 14,8
Justiça 173 11
Instituições 87 5,5
Direitos dos 
consumidores            85 5,4

Transporte 82 5,2
Relações externas 80 5,1
Emprego 74 4,7
Assuntos 
constitucionais 65 4,1

Portal das Petições

O Portal das Petições, criado no final de 2014, foi melhorado para o tornar mais fácil de 
utilizar, mais seguro e mais acessível para os cidadãos. 

Em 2021, o principal objetivo do Portal das Petições foi plenamente assegurado: o portal tem 
estado em linha e operacional em mais de 99,9º% do tempo. Além disso, todas as petições 
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têm sido preparadas atempadamente e publicadas poucos dias após a sua aprovação. Acresce 
que todos os pedidos, a nível interno e externo, de assistência relativamente à utilização e ao 
conteúdo do portal e, em certa medida, também em relação ao tratamento das petições, foram 
devidamente respondidos em tempo útil em todas as línguas, não tendo havido queixas 
formais. Não existem quaisquer questões/pedidos pendentes ou por resolver. Além disso, foi 
introduzida a versão 2.4 do Portal das Petições. Os elementos introduzidos visaram sobretudo 
promover melhorias em termos da experiência dos utilizadores (por exemplo, gestão das 
palavras-passe (redefinição), clareza do formulário de pesquisa, mensagens de notificação). 
Adicionalmente, a Comissão das Petições solicitou à Direção-Geral da Inovação e do Apoio 
Tecnológico (DG ITEC) a introdução de um robô de conversação no Portal das Petições. A 
DG ITEC integrou as perguntas mais frequentes existentes na base de conhecimentos do robô 
de conversação em 5 línguas (espanhol, alemão, inglês, francês e italiano). A Comissão das 
Petições pediu à DG ITEC para integrar o robô de conversação no Portal das Petições no 
primeiro semestre de 2022 como versão de demonstração. O investimento gerará retorno na 
medida em que conduzirá a uma experiência do utilizador melhorada (patente nas estatísticas 
de análise) e a uma redução dos pedidos recorrentes ao serviço de apoio. Além disso, o 
secretariado da Comissão das Petições e a DG ITEC têm discutido sobre dois 
desenvolvimentos importantes nas próximas versões: a integração da ferramenta de edição 
interna do PE TELA na página principal do portal e a melhoria da pontuação em matéria de 
acessibilidade do portal.

A integração do Hermes, um novo sistema de gestão de documentos, que deverá substituir o 
programa Geda, estava prevista para 2021, mas, em 18 de maio de 2021, na sequência de 
problemas técnicos graves, o Secretário-Geral decidiu suspender o Hermes e prolongar a 
utilização do Geda por razões de continuidade das atividades.

Relações com a Comissão

A Comissão Europeia continua a ser o parceiro natural da Comissão das Petições no 
tratamento das petições, enquanto instituição da UE responsável por assegurar a aplicação e o 
cumprimento do direito da UE. A Comissão das Petições e a Comissão Europeia têm um nível 
de cooperação bem estabelecido que é mantido de forma coerente. O principal ponto de 
contacto na Comissão Europeia é o secretariado-geral, que coordena a distribuição das 
petições pelos serviços competentes da Comissão Europeia e transmite as respostas da 
Comissão Europeia ao secretariado da Comissão das Petições. Embora a Comissão Europeia 
tenha intensificado os seus esforços para dar respostas atempadas, a Comissão das Petições 
considera que a Comissão Europeia deve participar mais ativamente nos trabalhos da 
Comissão das Petições, a fim de assegurar que os peticionários recebem uma resposta precisa 
aos seus pedidos e queixas relativos à aplicação do direito da UE. 

Além disso, a Comissão das Petições reitera os seus apelos de atualizações regulares sobre a 
evolução dos processos por infração e de transparência e acesso a documentos sobre infrações 
e procedimentos-piloto da UE relacionados com as petições em aberto. Por último, a 
comissão continua a ter reservas em relação à nova política de aplicação da Comissão baseada 
na sua Comunicação de 2016 sobre Direito da UE: Melhores resultados através de uma 
melhor aplicação (C(2016)8600), que visa encaminhar os cidadãos para o nível nacional 
quando as queixas ou as petições não suscitem questões de princípio mais vastas nem digam 
respeito a uma falha sistemática no que toca ao cumprimento do direito da UE. A esse 
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respeito, a Comissão das Petições considera que a Comissão Europeia deve verificar se as 
autoridades nacionais tomam as medidas necessárias para responder às preocupações dos 
cidadãos expressas nas suas petições. 

No âmbito do ciclo anual do diálogo estruturado, a Comissão das Petições congratulou-se 
com a participação à distância do vice-presidente Maroš Šefčovič na sua reunião de 3 de 
dezembro de 2021. Esse exercício visava dar seguimento ao procedimento escrito conduzido 
em abril e em maio de 2021 e debater as iniciativas pertinentes incluídas no novo programa de 
trabalho da Comissão, para ter uma visão geral do ponto de situação da legislação no 
respetivo domínio de competência. O comissário saudou a cooperação frutífera com a 
Comissão das Petições e realçou alguns dos pontos mais significativos do programa de 
trabalho da Comissão.

Em 22 de março de 2021, a comissão procedeu a uma troca de pontos de vista com a 
Comissária Europeia para a Igualdade, Helena Dalli, no âmbito da apresentação da Estratégia 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 2021-2030, uma proposta ambiciosa para 
assegurar a plena participação das pessoas com deficiência na sociedade, em situação de 
igualdade com as outras pessoas, dentro e fora da União, em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia e a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, que consagram a igualdade e a não discriminação como pilares das políticas da UE.

Em 26 de maio de 2021, a comissão realizou uma audição pública subordinada ao tema 
«Relações interinstitucionais no tratamento das petições: o papel da Comissão» e, no segundo 
painel, sobre o tema «The Commission and the Committee on Petitions as natural partners – 
how to improve a crucial cooperation to the benefit of the citizens» [A Comissão e a 
Comissão das Petições como parceiros naturais – como melhorar uma cooperação crucial em 
benefício dos cidadãos]. Raquel Cortes-Herrera (chefe de unidade), Unidade das Relações 
com o Parlamento Europeu e os Comités Consultivos, e René Slootjes (chefe de unidade), 
Unidade de Implementação e Execução do Direito da União, apresentaram os seus pontos de 
vista sobre o tema.

Em 16 de junho de 2021, a comissão realizou uma audição pública conjunta com a Comissão 
do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, subordinada ao tema «Como tratar 
os agricultores de forma justa e equitativa em toda a União Europeia», na qual o diretor da 
Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento, Georg Häusler, fez uma intervenção 
sobre a reforma da PAC, as novas regras da UE relativas aos pagamentos diretos e o 
desenvolvimento rural após 2022. 

Em 14 de julho de 2021, a comissão realizou uma audição pública conjunta com a Comissão 
dos Transportes e do Turismo subordinada ao tema «Como melhorar os direitos dos 
passageiros dos transportes aéreos durante a crise da COVID-19?», na qual Olivier Waldner, 
chefe de unidade da Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes trocou pontos de vista 
com deputados e partes interessadas sobre o direito de indemnização e o direito de informação 
dos passageiros dos transportes aéreos.

Em 15 de julho de 2021, a comissão realizou uma troca de pontos de vista com a 
Vice-Presidente da Comissão para os Valores e a Transparência, Věra Jourová, sobre o 
acompanhamento pela Comissão das iniciativas de cidadania europeia bem-sucedidas.

Em 9 de novembro de 2021, a comissão realizou um seminário sobre os direitos das pessoas 
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com deficiência – «The implementation of the 2015 Concluding Observations of the CRPD 
Committee by the EU and the 2021-2030 Disability Strategy» [A aplicação das observações 
finais de 2015 da Comissão para os Direitos das Pessoas com Deficiência (Comissão CDPD) 
pela UE e a Estratégia sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 2021-2030], no qual 
Helena DALLI, Comissária Europeia para a Igualdade, participou com uma mensagem de 
vídeo, e Inmaculada PLACENCIA PORRERO, perita de alto nível da Unidade de Deficiência 
e Inclusão da Comissão Europeia, deu um importante contributo para o debate. 

Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE)

A iniciativa de cidadania europeia (ICE) é um mecanismo da União Europeia (UE) que visa 
reforçar a democracia direta permitindo que os cidadãos da UE participem diretamente na 
formulação das políticas da União. A iniciativa permite que um milhão de cidadãos da União 
Europeia, que sejam nacionais de, pelo menos, sete Estados-Membros, se dirijam diretamente 
à Comissão Europeia para propor um ato legislativo numa matéria em que os 
Estados-Membros tenham conferido competências à União. Se, no final do processo, a ICE 
alcançar o limiar mínimo, os organizadores são convidados para uma audição, organizada 
pela Comissão das Petições, para apresentarem a sua iniciativa, e, posteriormente, o 
Parlamento poderá decidir debatê-la de forma mais aprofundada e aprovar uma resolução em 
sessão plenária sobre o assunto.
Em 15 de abril de 2021, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, em 
colaboração com a Comissão das Petições, realizou uma audição pública sobre a iniciativa de 
cidadania europeia «End the Cage Age» [Acabar com as gaiolas]. Com um milhão e 400 mil 
assinaturas verificadas de cidadãos de várias partes da UE, foi a primeira ICE bem-sucedida 
no domínio do bem-estar dos animais de criação. A Comissária Stella Kyriakides sublinhou 
que as preocupações com o bem-estar animal estão no cerne do Pacto Ecológico e da 
Estratégia do Prado ao Prato da União Europeia. O Comissário responsável pela Agricultura, 
Janusz Wojciechowski, sublinhou que a iniciativa tinha todo o seu apoio. Apelou para que 
sejam aplicados mais fundos da política agrícola da UE na melhoria do bem-estar animal.

Com base no artigo 230.º do Regimento do Parlamento Europeu, que estabelece que «[a]s 
iniciativas de cidadania propostas, registadas nos termos do artigo 4.° do Regulamento (UE) 
n.º 211/2011, mas que não possam ser apresentadas à Comissão nos termos do artigo 9.º desse 
regulamento por não terem sido respeitados todos os procedimentos e condições pertinentes 
previstos, podem ser examinadas pela comissão competente em matéria de petições, caso esta 
considere adequado dar-lhes seguimento [...]», em 13 de abril de 2021, a Comissão das 
Petições realizou um debate sobre a iniciativa «People4Soil», com a participação dos 
organizadores, de representantes da Comissão Europeia e de deputados ao Parlamento 
Europeu, afirmando que o solo é um dos recursos mais importantes do ponto de vista 
estratégico da Europa, ao garantir a segurança alimentar, a conservação da biodiversidade e a 
regulação das alterações climáticas. 

Em 1 de setembro de 2021, a Comissão das Petições realizou um debate sobre a iniciativa de 
cidadania europeia «Pôr termo à isenção fiscal sobre o combustível utilizado na aviação na 
Europa». O representante da iniciativa sublinhou a urgência de introduzir um imposto sobre o 
combustível utilizado na aviação (querosene), como parte da transição ecológica. O 
combustível utilizado na aviação continua a não ser tributado, apesar de ser uma das fontes de 
aumento mais rápido das emissões de gases com efeito de estufa. O representante da 
Comissão assinalou que a proposta de revisão da Diretiva Tributação da Energia inclui a 
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revogação da isenção fiscal obrigatória sobre o combustível utilizado na aviação, e a 
introdução de uma taxa de imposto mínima aplicável a todos os voos de passageiros no 
interior da União. 

Em 8 de novembro de 2021, a Comissão das Petições realizou um debate sobre a ICE 
«Tarificação do carbono para lutar contra as alterações climáticas». A iniciativa teve o apoio 
de mais de 60 000 cidadãos europeus e de cem presidentes de municípios. O objetivo 
principal da iniciativa era solicitar à Comissão Europeia que propusesse legislação da UE para 
desencorajar o consumo de combustíveis fósseis e incentivar a poupança de energia e a 
utilização de fontes renováveis, a fim de combater o aquecimento global e limitar o aumento 
da temperatura a 1,5 ºC. A proposta desta iniciativa assentava na introdução de um preço 
mínimo para as emissões de CO2 partindo do valor de 50 EUR por tonelada de CO2 em 2020, 
e aumentando progressivamente até atingir 100 EUR em 2025.

Relações com o Conselho 

Ocasionalmente estão presentes membros do Secretariado do Conselho nas reuniões da 
Comissão das Petições. Infelizmente, em 2021, a participação do Conselho nos debates foi 
muito limitada. A esse respeito, a comissão considera que seria necessária uma cooperação 
mais ativa com os Estados-Membros para desbloquear as petições que exigem uma resposta e 
reação rápidas por parte das autoridades nacionais. Não obstante, a comissão reconhece os 
esforços de alguns Estados-Membros que procuram contribuir de forma ativa nos debates das 
respetivas petições nas reuniões da comissão. A este respeito, vale a pena recordar a 
participação de Cveto URŠIČ, secretário de Estado esloveno do Ministério do Emprego, 
Família, Assuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades (Presidência do Conselho), no 
âmbito do seminário sobre o tema «The implementation of the 2015 Concluding Observations 
of the CRPD Committee by the EU and the 2021-2030 Disability Strategy» [A aplicação das 
observações finais de 2015 da Comissão para os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(Comissão CDPD) pela UE e a Estratégia sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
2021-2030] que teve lugar na reunião da comissão de 9 de novembro de 2021.

Relações com o Provedor de Justiça Europeu

A Comissão das Petições mantém relações de trabalho construtivas com o gabinete da 
Provedora de Justiça Europeia. 

Em 14 de julho de 2021, a Comissão das Petições ouviu a Provedora de Justiça Europeia, 
Emily O’Reilly, fazer a apresentação do seu relatório anual relativo a 2020. Emily O’Reilly 
fez notar que a maioria das mais de duas mil queixas recebidas visavam a Comissão Europeia, 
o que não surpreende, tendo em conta que é o órgão executivo da UE. O gabinete da 
Provedora de Justiça Europeia analisou a resposta da UE à pandemia e na sequência disso 
apresentou sugestões de melhorias institucionais. Na subsequente troca de pontos de vista 
com os deputados, Emily O’Reilly sublinhou que a concretização de alguns avanços no seio 
das instituições da UE levava tempo, uma vez que era necessário mudar completamente as 
culturas institucionais, mas que estavam em curso desenvolvimentos positivos.

Em 26 de maio de 2021, a Comissão das Petições ouviu a intervenção de Emily O’Reilly 
sobre o tema «The EU Ombudsman’s perspective: Experiences and expectations regarding 
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the Commission’s response to citizens’ concerns» [A perspetiva da Provedora de Justiça 
Europeia: Experiências e expetativas em relação à resposta da Comissão às preocupações dos 
cidadãos]. 

Relações com o Tribunal de Contas Europeu

Nos últimos anos, a Comissão das Petições estabeleceu relações de trabalho construtivas com 
o Tribunal de Contas Europeu (TCE) e contribuiu ativamente para os seus programas de 
trabalho anuais.

Em 2021, a Comissão das Petições apresentou as seguintes propostas como contributo para o 
programa de trabalho do TCE para 2022: - «Harmonisation of transparency rules in the EU 
institutions» [Harmonização das regras de transparência nas instituições da UE] - «The EU 
Budget and the UNCRPD» [O orçamento da UE e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência] - «Assessment of whether EU-funded projects concerning ICT for Ageing 
Well were targeted and coordinated well in order to boost the digitalization in field of health 
care» [Avaliação com vista a determinar se os projetos relacionados com TIC para Envelhecer 
Bem foram bem direcionados e coordenados a fim de impulsionar a digitalização no domínio 
dos cuidados de saúde] «Assessment of the European Commission’s approach in enhancing 
the participation of citizens in the EU legislative process through the ECI tool» - [Avaliação 
da abordagem da Comissão Europeia para melhorar a participação dos cidadãos no processo 
legislativo da UE através do instrumento Iniciativa de Cidadania Europeia] - «Assessment of 
the Recovery and Resilience Plans adopted at national level in order to analyse the 
effectiveness and the efficiency of all measures included to achieve green and digital goals 
under «Next Generation EU» for a resilient recovery of the economy benefitting citizens» 
[Avaliação dos planos de recuperação e resiliência adotados a nível nacional a fim de analisar 
a eficácia e a eficiência de todas as medidas previstas para alcançar os objetivos nos domínios 
ecológico e digital, ao abrigo do Instrumento de Recuperação da União Europeia, para uma 
recuperação resiliente em prol dos cidadãos] - «Passenger’s rights and transport exclusion 
during the Covid-19 pandemic» [Direitos dos passageiros e exclusão dos serviços de 
transporte durante a pandemia de Covid-19] «Report on the implementation and governance 
of the Modernization Fund» [Relatório sobre a aplicação e a governação do Fundo de 
Modernização].

Em 13 de abril de 2021, a Comissão das Petições ouviu a apresentação do Documento de 
Análise n.º 1/2021 do TCE «Contributo inicial da UE para a resposta de saúde pública à 
COVID-19» pela sua relatora, Joëlle Elvinger.

Em 14 de julho de 2021, a Comissão das Petições ouviu a apresentação do Relatório Especial 
n.º 15/2021 intitulado «Direitos dos passageiros dos transportes aéreos durante a pandemia de 
COVID-19: direitos essenciais não são protegidos, apesar dos esforços da Comissão», pela 
sua relatora, Annemie Turtelboom.

Em 25 de outubro de 2021, a Comissão das Petições ouviu a apresentação do Relatório 
Especial n.º 13/2021: «Os esforços da UE para combater o branqueamento de capitais no setor 
bancário são fragmentados e a aplicação é insuficiente», por Mihails Kozlovs, membro do 
TCE.

Em 1 de dezembro de 2021, a Comissão das Petições ouviu a apresentação do Relatório 
Especial n.º 21/2021 do TCE: «Biodiversidade e combate às alterações climáticas nas 
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florestas da União: o financiamento da UE teve resultados positivos, mas limitados», por 
Samo Jereb, membro do TCE.

Missões de recolha de informações 

Em 2021, a Comissão das Petições organizou uma missão de recolha de informações ao País 
Basco, em Espanha, para examinar as medidas tomadas em relação a 379 casos de 
assassinatos não resolvidos cometidos pela ETA (petição 1525/2016). Durante a visita, a 
delegação teve a oportunidade de visitar o centro em memória das vítimas do terrorismo em 
Vitória e de se encontrar, em Madrid, com o peticionário, representantes das vítimas, 
membros de serviços responsáveis pela aplicação da lei, do sistema judicial e procuradores 
públicos, bem como um representante do Provedor de Justiça espanhol e peritos neste 
domínio. A missão no local foi considerada necessária pelos membros da Comissão das 
Petições para fazer avançar o diálogo com os peticionários, as vítimas e as autoridades 
espanholas envolvidas. A missão realizou-se entre os dias 3 e 5 de novembro de 2021 e o 
projeto de relatório será finalizado em 2022. 

Uma segunda delegação para visitar um centro de assistência social à infância alemão 
(Jugendamt), inicialmente aprovada para 2020, foi adiada devido à COVID para 2021 tendo 
sido agendada para dezembro de 2021, mas os coordenadores decidiram adiá-la para 2022 
tendo em conta a propagação da COVID-19 nesse período.

Uma terceira missão de recolha de informações à Polónia para examinar o acesso à educação 
para alunos com deficiência e visitar a floresta de Bialowieza foi igualmente adiada em 2022.

Audições públicas

Em 2021, a Comissão das Petições organizou cinco audições públicas, em parte 
conjuntamente com outras comissões parlamentares. As audições públicas abrangeram um 
grande número dos assuntos abordados nas petições.

Em 25 de fevereiro de 2021, a Comissão das Petições realizou uma audição pública em 
conjunto com a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar sobre 
«Plásticos e gestão de resíduos na economia circular». A primeira sessão centrou-se na 
aplicação do quadro legislativo vigente relativo aos resíduos de plástico, tendo sido abordadas 
as principais dificuldades enfrentadas pelos Estados-Membros, mas também realçadas as 
oportunidades fornecidas pelo quadro legislativo para reduzir o impacto do plástico no 
ambiente na Europa. Na segunda sessão, foram apresentadas as opiniões dos peritos sobre os 
próximos passos que poderão ser dados para combater os resíduos plásticos no quadro do 
novo Plano de Ação para a Economia Circular.

Em 26 de maio de 2021, a Comissão das Petições realizou uma audição pública sobre 
«Relações interinstitucionais no tratamento das petições: o papel da Comissão». A audição 
contou com a participação de vários peritos, representantes da Comissão e deputados que se 
debruçaram sobre formas de melhorar uma cooperação interinstitucional fundamental em 
benefício dos cidadãos.

Em 16 de junho de 2021, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e a 
Comissão das Petições realizaram uma audição pública conjunta sobre o tratamento justo e 
equitativo dos agricultores em toda a União Europeia. A audição teve origem em duas 
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petições escritas por agricultores da Lituânia e da Polónia que se queixaram do facto de os 
agricultores continuarem a receber pagamentos diretos por hectare abaixo da média da UE. A 
audição foi estruturada em dois painéis: o primeiro painel debateu a reforma da PAC em 
curso; o segundo painel analisou formas de resolver o problema da desigualdade nos 
pagamentos da PAC.

Em 14 de julho de 2021, a Comissão das Petições realizou uma audição pública em conjunto 
com a Comissão dos Transportes e do Turismo sobre o tema «Como melhorar os direitos dos 
passageiros dos transportes aéreos durante a crise da COVID-19?». A audição teve como 
objetivo avaliar em que medida o Regulamento (CE) n.º 261/2004, que estabelece regras 
comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de 
recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos, tem sido 
efetivamente aplicado durante a pandemia de COVID-19. Procurou determinar se o quadro 
jurídico da UE em matéria de direitos dos passageiros dos transportes aéreos é adequado para 
fazer face a crises como a da COVID-19. 

Em 2 de dezembro de 2021, a Comissão das Petições realizou uma audição sobre o tema 
«Impactos ambientais e sociais da atividade mineira na UE». Foi organizada em conjunto com 
a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar. Três painéis 
proporcionaram conhecimentos científicos sobre vários aspetos: a legislação em matéria de 
exploração mineira, as normas de segurança, os impactos social e ambiental das minas, a 
participação pública e a transparência no setor mineiro. O último painel incidiu sobre a 
abordagem dos impactos ambiental e social do setor mineiro a nível da União pelas 
organizações não governamentais (ONG). A audição permitiu obter uma visão mais 
aprofundada das limitações e das lacunas legislativas existentes a nível da União, a fim de dar 
uma resposta estruturada às petições recebidas pela comissão.

Seminários

Em 2021, a Comissão das Petições organizou dois seminários que abrangeram vários assuntos 
abordados nas petições.

Em 22 de março de 2021, a Comissão das Petições realizou um seminário sobre os direitos 
das pessoas LGBTI+ na UE, com o objetivo de debater a situação das pessoas LGBTI+, 
nomeadamente com base nas petições recebidas pelo Parlamento Europeu, analisar a nova 
estratégia sobre os direitos das pessoas LGBTIQ apresentada pela Comissão e abordar o 
problema dos obstáculos que se colocam à livre circulação das famílias arco-íris.

Em 9 de novembro de 2021, a Comissão das Petições realizou um seminário sobre «The 
rights of persons with disabilities - The implementation of the 2015 Concluding Observations 
of the CRPD Committee by the EU and the 2021-2030 Disability Strategy» [Os direitos das 
pessoas com deficiência - A aplicação das observações finais de 2015 da Comissão das 
Nações Unidas para os Direitos das Pessoas com Deficiência (Comissão CDPD) pela UE e a 
Estratégia sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 2021-2030]. O seminário centrou-se 
na aplicação da convenção e das recomendações recebidas em 2015, e na forma como estas 
tinham sido abordadas e resolvidas, nomeadamente através das estratégias sobre deficiência, 
tendo em vista a próxima ronda de avaliações e de novas recomendações da Comissão CDPD 
à UE.
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Estudos

Em 2021, a comissão ouviu as apresentações dos seguintes estudos encomendados pelo 
Departamento Temático dos Direitos dos Cidadãos e dos Assuntos Constitucionais, a seu 
pedido:

- «Os impactos ambientais dos plásticos e microplásticos – utilização, resíduos e poluição: 
medidas nacionais e da UE» (apresentado em 25 de fevereiro de 2021)

- «Obstacles to the Free Movement of Rainbow Families in the EU» [Obstáculos à livre 
circulação de famílias arco-íris na UE] (apresentado em 22 de março de 2021)

- «End the cage age: Looking for alternatives – Overview of alternatives to cage housing and 
the impact on animal welfare and other aspects of sustainability» [Fim da era da gaiola: à 
procura de alternativas - visão geral das alternativas ao alojamento em gaiolas e o impacto 
sobre o bem-estar dos animais e outros aspetos da sustentabilidade] (apresentado em 13 de 
abril de 2021)

- «Relações interinstitucionais no tratamento das petições: o papel da Comissão» (apresentado 
em 26 de maio de 2021) 

- «O reforço do papel e do impacto das petições como instrumento da democracia 
participativa – ensinamentos retirados do ponto de vista dos cidadãos 10 anos após a entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa» (apresentado em 17 de junho de 2021) 

- «Cooperação da Comissão das Petições com as comissões do Parlamento Europeu e o 
impacto no seu trabalho» (apresentado em 25 de outubro de 2021)

- «Internal and external dimension of illegal logging: legal issues and solutions» [A dimensão 
interna e externa da exploração madeireira ilegal: questões e soluções jurídicas] (apresentado 
em 9 de novembro de 2021) 

- «Social and environmental impacts of mining activities in the EU» [Impactos ambientais e 
sociais da atividade mineira na UE] (apresentado em 2 de dezembro de 2021)

Questões-chave

 COVID-19 e saúde

Os cidadãos que sofreram com as situações de emergência sanitária e socioeconómica 
resultantes do surto de COVID-19 enviaram as suas preocupações ao Parlamento através do 
ponto de contacto natural dos cidadãos, ou seja, a Comissão das Petições. Em 2021, a 
comissão recebeu, examinou e respondeu a 242 petições sobre a COVID-19. 

Importa sublinhar que, dessas petições, 115 levantam questões sobre saúde pública, que vão 
desde a proteção da saúde dos cidadãos, designadamente questões sobre tratamentos, à gestão 
da crise sanitária nos Estados-Membros e à aquisição e distribuição de vacinas. 

As outras 127, pelo contrário, centram-se em maior medida no impacto das medidas de 
emergência nacionais, nomeadamente a introdução, a utilização e a implementação do 
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Certificado Digital COVID da UE (passaporte verde).

No que diz respeito ao resultado decidido pela comissão, vale a pena referir que, em 2021, 28 
petições sobre a COVID-19 permaneceram em aberto e 214 foram encerradas. 

Como medida de seguimento, a comissão aprovou a proposta de resolução do Parlamento 
Europeu sobre a transparência da UE no desenvolvimento, compra e distribuição de vacinas 
contra a COVID-19 (2021/2678(RSP)).

 Direitos fundamentais 

Em 2021, a comissão debateu um número elevado de petições sobre direitos fundamentais, 
nomeadamente sobre o impacto das medidas de emergência relacionadas com a COVID-19 
no Estado de direito e na democracia, bem como na liberdade de circulação, no direito ao 
trabalho, no direito à informação e no direito à educação. A este respeito, a comissão deu 
particular atenção às preocupações dos cidadãos em relação à aplicação a nível nacional da 
política de vacinação e à implementação do novo certificado COVID da UE. Neste contexto, 
a comissão aprovou a proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a transparência 
da UE no desenvolvimento, compra e distribuição de vacinas contra a COVID-19 acima 
referida.

Além disso, a comissão prestou uma atenção especial aos direitos e liberdades sexuais. A este 
respeito, examinou uma série de petições sobre os direitos fundamentais dos cidadãos da UE 
da comunidade LGBT, o diferente tratamento dado a estes cidadãos nos diferentes 
Estados-Membros, o reconhecimento mútuo entre os Estados-Membros dos tutores legais nas 
famílias LGBTIQ e a livre circulação na UE.

Como medida de seguimento, a comissão aprovou, em 14 de julho de 2021, uma proposta de 
resolução sobre os direitos das pessoas LGBTI+ na UE.
A comissão examinou igualmente petições sobre os direitos de minorias nacionais em 
diferentes Estados-Membros.

Além disso, em 27 de maio de 2021, a comissão aprovou um parecer sobre o relatório de 
2020 da Comissão sobre o Estado de direito.

 Questões ambientais

Em 2021, comissão deu particular atenção às preocupações dos cidadãos com a proteção do 
ambiente, que foram objeto de debate em todas as reuniões da comissão.

A comissão abordou principalmente as seguintes questões: atividades mineiras e o seu 
impacto no ambiente, segurança nuclear, poluição atmosférica e deterioração dos 
ecossistemas naturais. Em particular, no que se refere às atividades mineiras, a comissão 
centrou a atenção nas consequências nefastas das atividades extrativas realizadas de forma 
negligente em vários Estados-Membros, em violação de diversas disposições da UE em 
matéria de ambiente, e com implicações negativas do ponto de vista socioeconómico, por 
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exemplo, nos domínios da agricultura e do turismo rural, e também na saúde pública.

A gestão dos plásticos e dos resíduos na economia circular, o impacto dos plásticos no 
ambiente e, em particular, a fase de fim de vida dos plásticos foram outros temas para os 
quais foi requerida a atenção da Comissão das Petições.

Na sua reunião de setembro, a comissão examinou várias petições sobre os parques eólicos e 
o seu impacto nas alterações climáticas, enquanto na reunião de outubro se debruçou sobre a 
alegada violação de várias diretivas da UE em matéria de ambiente em vários 
Estados-Membros (Dinamarca, Itália e Espanha). 

Por último, os membros da comissão debateram igualmente petições sobre a utilização de 
blocos de mica defeituosos em edifícios residenciais na Irlanda. Os representantes de oito 
petições com origem na Irlanda sublinharam que os blocos fornecidos aos construtores não 
eram adequados para o fim em causa, uma vez que se degradavam rapidamente. Além disso, a 
legislação tem sido alegadamente desrespeitada e as pessoas afetadas não estão a ser 
devidamente compensadas pelas autoridades irlandesas. Milhares de casas e de outros 
edifícios estão a ruir na Irlanda devido à utilização destes blocos, causando grande aflição aos 
proprietários e famílias.

 Questões relacionadas com a deficiência

A Comissão das Petições desempenha um papel específico de proteção no que diz respeito ao 
cumprimento da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CNUDPD) no âmbito da elaboração de políticas e das ações legislativas a nível 
da UE. No âmbito dessa responsabilidade, a comissão procede ao tratamento de petições 
sobre questões relacionadas com a deficiência. Importa salientar que, em 2021, o número de 
petições sobre deficiência diminuiu em comparação com 2020 (20 em 2020 e 13 em 2021). 
Em 2021, a comissão continuou a examinar petições sobre deficiência que revelam que os 
principais desafios continuam a ser a discriminação, o acesso à educação e ao emprego e a 
inclusão.

Por exemplo, a comissão recebeu algumas petições que chamam a atenção para as 
dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência no que respeita ao acesso a todas as 
estações ferroviárias da UE, a um fácil acesso ao trabalho, bem como para os problemas 
persistentes durante o segundo ano de pandemia de COVID-19, nomeadamente no que 
respeita ao acesso aos serviços de saúde, à assistência pessoal e ao contacto com as famílias e 
os cuidadores. 

Além disso, a Comissão das Petições examinou a petição n.º 0278/2021, sobre um assunto 
estreitamente associado com a sua atividade: a petição, apresentada em nome da Federación 
Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y Retornados, levanta a questão do reconhecimento 
do estatuto e do grau de deficiência em toda a UE. O peticionário solicitou a harmonização 
das pensões de invalidez e do grau de deficiência reconhecido por cada um dos 
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Estados-Membros, de modo a que os direitos das pessoas afetadas sejam reconhecidos no seu 
país de residência. Como argumento para a sua reivindicação, o peticionário salientou que a 
falta de harmonização se traduz em perdas financeiras para os trabalhadores migrantes em 
alguns países europeus. Em resposta à petição, a comissão reconheceu que não existe 
atualmente um reconhecimento mútuo do estatuto de deficiência entre os Estados-Membros 
da UE, mas salientou que a Comissão está ciente dos problemas relacionados com o 
reconhecimento mútuo da deficiência e que existe um projeto-piloto sobre a introdução de um 
cartão europeu de deficiência com o objetivo de garantir a igualdade de acesso aos benefícios 
transfronteiriços para as pessoas com deficiência, principalmente nos domínios da cultura, do 
lazer, do desporto e dos transportes.

Além disso, em 15 de julho de 2021, a comissão aprovou um relatório sobre a proteção das 
pessoas com deficiência através de petições: ensinamentos tirados, 2020/2209(INI).

Por último, em 9 de novembro de 2021, a Comissão das Petições realizou o seu seminário 
anual sobre os direitos das pessoas com deficiência, organizado pelo Departamento Temático 
dos Direitos dos Cidadãos e dos Assuntos Constitucionais. O seminário proporcionou uma 
troca de pontos de vista sobre «A aplicação das observações finais de 2015 da Comissão das 
Nações Unidas para os Direitos das Pessoas com Deficiência (Comissão CDPD) pela UE e a 
Estratégia sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 2021-2030». A finalidade do 
seminário era analisar a aplicação da convenção e das recomendações recebidas em 2015, e a 
forma como estas tinham sido abordadas e resolvidas, nomeadamente através das estratégias 
sobre a deficiência, tendo em vista a próxima ronda de avaliações e de novas recomendações 
da Comissão CDPD à UE.

Relatórios, propostas de resolução e pareceres

Apesar das limitadas faixas horárias atribuídas para as reuniões das comissões, a Comissão 
das Petições trabalhou intensamente para aprovar um número considerável de dossiês 
parlamentares. 

A comissão aprovou os seguintes relatórios:

 Relatório sobre as Atividades do Provedor de Justiça Europeu – relatório anual 2019 
(2020/2125(INI)) (26 de janeiro de 2021) 

 Relatório sobre a missão de recolha de informações à Bulgária (24-26.02.2020) (26 de 
janeiro de 2021)

 Relatório sobre a proteção das pessoas com deficiência através de petições: 
ensinamentos tirados, 2020/2209(INI), (15 de julho de 2021)

 Relatório sobre as deliberações da Comissão das Petições em 2020, nos termos do 
artigo 227.º, n.º 7, do Regimento do Parlamento Europeu (2021/2019(INI)) (9 de 
novembro de 2021)

 Relatório sobre interagir com os cidadãos: o direito de petição, o direito de recorrer ao 
Provedor de Justiça Europeu e a Iniciativa de Cidadania Europeia (2020/2275(INI)) (9 
de novembro de 2021)

 Relatório sobre o Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2020 
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(2021/2167(INI)) (2 de dezembro de 2021) 

Além disso, a comissão aprovou as seguintes propostas de resolução:

 Proposta de resolução sobre a transparência da UE no desenvolvimento, compra e 
distribuição de vacinas contra a COVID-19 2021/2678(RSP) (17 de junho de 2021)

 Proposta de resolução sobre os resíduos químicos no mar Báltico, com base nas 
petições n.os 1328/2019 e 0406/2020, nos termos do artigo 227.º, n.º 2, do Regimento 
do Parlamento Europeu (2021/2567(RSP)) (23 de março de 2021) 

 Proposta de resolução sobre os direitos das pessoas LGBTI+ na UE, nos termos do 
artigo 227.º, n.º 2, do Regimento do Parlamento Europeu – petições n.os 0402/2020, 
0657/2020, 0712/2020, 0762/2020, 1038/2020, 1179/2020 e 1288/2020 
(2021/2679(RSP)) (15 de julho de 2021)

 Proposta de resolução sobre a segurança das áreas de estacionamento para camiões na 
UE, nos termos do artigo 227.º, n.º 2, do Regimento do Parlamento Europeu 
(2021/2918(RSP)) (26 de outubro de 2021)

 Proposta de resolução sobre um novo regime de apoio à mobilidade para os 
estudantes da UE nas universidades do Reino Unido, nos termos do artigo 227.º, n.º 2, 
do Regimento do Parlamento Europeu (2021/2939(RSP)) (26 de outubro de 2021) 

Por último, a comissão aprovou os seguintes pareceres: 

 Parecer sobre o reforço da transparência e da integridade nas instituições da UE 
através da criação de um organismo de ética independente da UE (2020/2133(INI)) 
(13 de abril de 2021)

 Parecer sobre o Relatório de 2020, da Comissão, sobre o Estado de Direito - COM 
(2020)0580-2021/2025(INI) (27 de maio de 2021)



PE734.076v02-00 38/39 RR\1266643PT.docx

PT

INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO
NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO

Data de aprovação 25.10.2022

Resultado da votação final +:
–:
0:

28
0
3

Deputados presentes no momento da 
votação final

Alex Agius Saliba, Marc Angel, Margrete Auken, Alexander 
Bernhuber, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Francesca Donato, 
Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Ibán García Del Blanco, Vlad Gheorghe, 
Peter Jahr, Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ana 
Miranda, Dolors Montserrat, Emil Radev, Sira Rego, Yana Toom, 
Loránt Vincze, Michal Wiezik, Tatjana Ždanoka, Kosma Złotowski

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Karolin Braunsberger-Reinhold, Angel Dzhambazki, Maite 
Pagazaurtundúa, Anne-Sophie Pelletier, Stefania Zambelli

Suplentes (art. 209.º, n.º 7) presentes no 
momento da votação final

Pietro Bartolo, Eider Gardiazabal Rubial, Marcos Ros Sempere



RR\1266643PT.docx 39/39 PE734.076v02-00

PT

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL
NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO

28 +
ID Stefania Zambelli

NI Tamás Deutsch, Francesca Donato, Tatjana Ždanoka

PPE Alexander Bernhuber, Karolin Braunsberger-Reinhold, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan 
Kanev, Dolors Montserrat, Emil Radev, Loránt Vincze

RENEW Vlad Gheorghe, Maite Pagazaurtundúa, Yana Toom, Michal Wiezik

S&D Alex Agius Saliba, Marc Angel, Pietro Bartolo, Ibán García Del Blanco, Eider Gardiazabal Rubial, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Marcos Ros Sempere

THE LEFT Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego

VERTS/ALE Margrete Auken, Ana Miranda

0 -

3 0
ECR Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções


