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SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Louva o trabalho desenvolvido pela rede SOLVIT, em particular, a sua taxa de resolução 
de casos, que se manteve elevada (83%) apesar de o volume de trabalho ter aumentado 
em 2008 (para 1000 casos, ou seja 22%) e não obstante o facto de alguns Centros 
SOLVIT enfrentarem problemas de recrutamento;

2. Congratula-se com o facto de as actividades da rede SOLVIT terem contribuído para uma 
redução de custos para os cidadãos e as empresas europeias, que ascendeu aos 32,6 
milhões de euros em 2008;

3. Sublinha que a Comissão das Petições do Parlamento, paralelamente ao seu próprio 
procedimento, remete os peticionários para a SOLVIT nos casos em que considera ser 
possível encontrar mais rapidamente uma solução através da rede SOLVIT;

4. Reconhece a eficácia da rede SOLVIT enquanto rede de cooperação que se esforça por 
solucionar, de forma oficiosa, problemas com os quais os cidadãos e as empresas da UE 
se deparam na sequência da aplicação incorrecta da legislação do mercado interno pelas 
autoridades públicas;

5. Assinala o facto de o relatório anual da SOLVIT relativo a 2008 declarar que esta rede 
atrai um grande número de casos fora do âmbito SOLVIT, o que implica um atraso no 
processamento das queixas nos Centros SOLVIT;

6. Assinala o facto de existirem diversas entidades para as quais os cidadãos da UE podem 
encaminhar os seus problemas, que incluem a Comissão das Petições do Parlamento 
Europeu, a rede SOLVIT, a Comissão Europeia e o Provedor de Justiça Europeu;

7. Solicita à SOLVIT que remeta os casos de má aplicação da legislação comunitária que são 
demasiado complexos não só para a Comissão Europeia mas também, se for caso disso, 
para a Comissão das Petições do Parlamento;

8. Recorda que as petições são analisadas de forma aberta e transparente, em estreita 
cooperação com as comissões legislativas competentes, a Comissão Europeia e as 
autoridades pertinentes nos Estados-Membros;

9 Considera que a apresentação de petições poderá dar um contributo positivo para legislar 
melhor; recorda que, na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, os poderes 
do Parlamento para adaptar, rever e melhorar activa e directamente a legislação 
comunitária aumentarão de forma significativa; além disso, sublinha que o reforço do 
papel dos parlamentos nacionais também deve ser considerado;

10. Assinala que não existe qualquer entidade de referência responsável pelo 
acompanhamento das queixas dos cidadãos do início ao fim, uma vez que estas são 



PE430.779v02-00 4/5 AD\803017PT.doc

PT

apresentadas através de diferentes vias; insta a uma maior coordenação entre as diversas 
entidades envolvidas na recepção e análise das queixas dos cidadãos;

11. Solicita à SOLVIT que adicione, no seu sítio Web, uma hiperligação para a Comissão das 
Petições do Parlamento, bem como para as comissões competentes dos parlamentos 
nacionais, para que os cidadãos tenham conhecimento do direito que lhes assiste de 
apresentar petições ao Parlamento, como meio para obter vias de recurso extrajudiciais e 
soluções através do processo político e legislativo;

12. Apoia, além disso, a criação de um sítio Web comum às instituições europeias, que vise 
auxiliar os cidadãos da UE e remetê-los directamente para a instituição ou o órgão 
competente para analisar as respectivas queixas.



AD\803017PT.doc 5/5 PE430.779v02-00

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 27.1.2010

Resultado da votação final +:
–:
0:

23
0
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Giles Chichester, Pascale Gruny, 
Ágnes Hankiss, Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, 
Erminia Mazzoni, Willy Meyer, Mariya Nedelcheva, Chrysoula 
Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Ernst Strasser, Angelika Werthmann, 
Tatjana Ždanoka

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Robert Atkins, Gerald Häfner, Marian Harkin, Joe Higgins, Alan Kelly, 
Mairead McGuinness, Axel Voss


