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Pergunta com pedido de resposta oral O-000027/2022
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Anne Sander (PPE), Sylvie Guillaume (S&D), Sylvie Brunet (Renew), Karolin Braunsberger-
Reinhold (PPE), Marc Tarabella (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Pascal Arimont (PPE), Lucia 
Ďuriš Nicholsonová (Renew), Hannes Heide (S&D), Geoffroy Didier (PPE), Michal Šimečka 
(Renew), Franc Bogovič (PPE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Clara Aguilera (S&D), René 
Repasi (S&D), Esther de Lange (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Lena Düpont (PPE), Atidzhe 
Alieva-Veli (Renew), Christine Schneider (PPE), Liudas Mažylis (PPE), Arnaud Danjean (PPE), 
Olivier Chastel (Renew), Helmut Geuking (PPE), Laurence Farreng (Renew), Marie-Pierre 
Vedrenne (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Agnès Evren (PPE), Christian Doleschal (PPE), 
Brice Hortefeux (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Jeroen Lenaers (PPE), Günther Sidl 
(S&D), Pascal Durand (Renew), Valérie Hayer (Renew), Iskra Mihaylova (Renew), Ilana Cicurel 
(Renew), Nora Mebarek (S&D), Eric Andrieu (S&D)

Assunto: Iniciativa europeia para promover a participação da sociedade civil a fim de proteger e 
dar mais apoio aos voluntários europeus

A Diretiva 2003/88/CE, relativa a determinados aspetos da organização do tempo de trabalho; fixa as 
prescrições mínimas de segurança e de saúde dos trabalhadores, em especial no que diz respeito ao 
número máximo de horas de trabalho permitidas e aos períodos mínimos de descanso a respeitar.

Muitos países europeus organizam a sua segurança civil de dois modos, com bombeiros 
profissionais e voluntários. Os bombeiros voluntários representam cerca de 3,5 milhões de pessoas a 
nível da UE e baseiam-se na participação dos cidadãos.

No acórdão Matzak, de 21 de fevereiro de 2018, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) 
equipara, no exemplo atual, um bombeiro voluntário belga a um trabalhador comum. Tendo em conta 
as obrigações criadas pela Diretiva 2003/88/CE no que respeita ao número máximo obrigatório de 
horas de trabalho e a períodos mínimos de descanso, se este acórdão criar um precedente e se a 
diretiva tiver de ser aplicada a todos os cidadãos que participam voluntariamente em regimes de 
segurança civil, seria claramente impossível combinar este compromisso voluntário com uma 
atividade profissional normal. Dado que quase 7 em cada 10 bombeiros voluntários têm outro 
trabalho para além do voluntariado, tal levaria ao encerramento concreto dos serviços de primeiros 
socorros em muitos países.

Este acórdão cria insegurança jurídica e suscita dúvidas sobre um serviço que é absolutamente vital 
para milhões de cidadãos europeus. Além disso, compromete a segurança dos Estados-Membros e 
a autonomia estratégica europeia numa altura em que são mais necessários do que nunca. Ao 
mesmo tempo, é importante incentivar a participação cívica e voluntária. Esta participação beneficia 
tanto os que se comprometem como a sociedade no seu conjunto, em especial através da sua 
ligação social e à luz das alterações climáticas que enfrentamos. As nossas sociedades ficam mais 
ricas graças a estes compromissos voluntários que criam uma rede de segurança inicial de 
solidariedade e segurança pública.

Nas conclusões do Conselho, de 24 de fevereiro de 2022, sobre a ação da proteção civil face às 
alterações climáticas, os Estados-Membros convidaram a Comissão a promover a participação da 
sociedade civil na prevenção e na resposta operacional às alterações climáticas. Para o efeito, 
instam a Comissão a apoiar o contributo dos cidadãos para a sua própria segurança e resiliência e a 
promover iniciativas de resposta a catástrofes baseadas no voluntariado.

1. Como tenciona a Comissão salvaguardar e promover este empenho voluntário na Europa sem, 
no entanto, pôr em causa a Diretiva 2003/88/CE?

2. Tenciona a Comissão propor uma iniciativa europeia em matéria de participação da sociedade 
civil?
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