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Observações introdutórias

De um modo geral, as normas em vigor relativas ao direito de petição e ao exercício dos 
poderes do Parlamento, no que diz respeito às petições que lhe são transmitidas por 
peticionários, resistiram bem à prova do tempo e demonstraram ser genericamente adequadas. 
Essas normas forneceram, em especial, o quadro para a aplicação do artigo 194º do Tratado.

No passado recente, as actividades da comissão foram, porém, intensificadas, dado que os 
próprios membros tomaram frequentemente a iniciativa, a fim de garantir que o Parlamento, 
enquanto instituição, pudesse atender melhor às preocupações dos cidadãos europeus. Nesse 
contexto, verificou-se que um determinado ajustamento das normas em vigor lhes permitiria 
reflectir com maior clareza a evolução pragmática e gradual do tratamento dispensado às 
petições. Não se entende necessário ou oportuno prever uma modificação substancial das 
normas aplicáveis ao tratamento das petições.

Por conseguinte, um dos objectivos da revisão proposta consiste em melhorar a transparência 
e a clareza das normas de base utilizadas pela comissão, adaptando-as às necessidades dos 
cidadãos de uma União Europeia de 27 Estados-Membros. É igualmente necessário actualizar 
as referidas normas para acompanhar as alterações decididas pelo Parlamento e, em especial, 
pela Mesa, no que diz respeito aos procedimentos de elaboração de relatórios. É também 
indispensável uma descrição mais explícita das ligações entre a comissão e a Comissão, o 
Conselho e os Estados-Membros.

Impõe-se comentar outro aspecto específico. Dado que as normas foram alteradas há já alguns 
anos, os enormes progressos realizados a nível da tecnologia das comunicações levam a que 
os cidadãos estabeleçam contactos e se organizem actualmente sobretudo através da Web. 
Existe um número cada vez maior de petições remetidas por via electrónica e, no âmbito da 
organização de campanhas, os cidadãos querem ter a possibilidade de acrescentar o seu nome 
em apoio de petições para as quais é efectuada uma recolha de assinaturas, ou de petições já 
apresentadas, às quais pretendem associar-se. Importa que as nossas normas e dispositivos 
electrónicos prevejam essa possibilidade. Em conjunto com os serviços responsáveis, o 
secretariado está efectivamente a negociar os procedimentos técnicos que deverão ser 
desenvolvidos com carácter de urgência; por tal motivo, as normas deverão ser igualmente 
modificadas, para reflectir a nova situação. Este processo não deve ser confundido com o 
“registo” de documentos, já criado pelo Parlamento, razão pela qual importa modificar o 
actual nº 2 do artigo 192º.

Um último aspecto, da maior relevância, diz respeito à necessidade de garantir a transparência 
do processo, enquanto norma geral, a par do estabelecimento de disposições jurídicas mais 
vinculativas sobre o direito à vida privada e à confidencialidade, quando tal for 
especificamente solicitado pelos peticionários. A defesa da vida privada diz concretamente 
respeito ao nome e aos dados pessoais do peticionário; a confidencialidade visa o conteúdo da 
questão suscitada pelo peticionário, quer a pessoa em causa tenha ou não solicitado a não 
divulgação do seu nome.

Outras versões anteriores do documento anexo constituíram objecto de debate, a nível do 
secretariado, com os grupos políticos, antes de serem apresentadas aos coordenadores. O 
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documento, acompanhado das observações do relator, pode agora ser debatido em comissão, 
de forma plena e construtiva.

SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente quanto 
à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões no seu relatório:

Texto em vigor Alterações

Alteração 1
Artigo 191, n.º 3

3. As petições devem ser redigidas numa 
das línguas oficiais da União Europeia. As 
petições redigidas noutras línguas apenas 
serão objecto de tratamento se o 
peticionário as tiver feito acompanhar de 
uma tradução ou síntese numa das línguas 
oficiais da União Europeia, a qual 
constituirá a base de trabalho do 
Parlamento. Na sua correspondência com 
o peticionário, o Parlamento utilizará a 
língua oficial da tradução ou síntese.

3. As petições devem ser redigidas numa 
língua oficial da União Europeia. As 
petições redigidas noutras línguas apenas 
serão objecto de tratamento se o 
peticionário as tiver feito acompanhar de 
uma síntese traduzida numa das línguas 
oficiais. Na sua correspondência com o 
peticionário, o Parlamento utilizará a 
língua oficial da tradução ou síntese.

Alteração 2
Artigo 191, n.º 4-A (novo)

4-A. No âmbito da investigação das
petições, da verificação dos factos ou da 
procura de soluções, a comissão poderá
organizar visitas de informação e de 
estudo ao Estado-Membro ou região 
visados pela petição. Os participantes na 
missão de informação e de estudo 
apresentarão relatórios dessas visitas à 
comissão. Os relatórios em causa serão 
igualmente transmitidos, para 
conhecimento, ao Presidente do 
Parlamento.
A comissão poderá decidir a adopção de 
qualquer outra acção parlamentar que 
entenda necessária.
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Justificação

A presente alteração clarifica o processo de elaboração de relatórios sobre as missões de 
informação e de estudo e permite à comissão adoptar outras medidas de seguimento, se 
entender necessário.

Alteração 3
Artigo 191, n.º 5

5. As petições inscritas na lista geral serão 
enviadas pelo Presidente à comissão 
competente quanto à matéria de fundo, que 
verificará, em primeiro lugar, se as 
petições se enquadram no âmbito das 
actividades da União Europeia.

5. As petições inscritas na lista geral serão 
enviadas pelo Presidente à comissão 
competente quanto à matéria de fundo, que
determinará se as petições são ou não 
admissíveis, em conformidade com as 
disposições do Tratado e do n.º 1 supra, e 
informará o peticionário.

Alteração 4
Artigo 191, n.º 6

6. As petições consideradas pela comissão 
como não admissíveis serão arquivadas, 
sendo o autor da petição notificado da 
decisão e dos motivos que a justifiquem.

6. As petições consideradas pela comissão 
como não admissíveis serão arquivadas, 
sendo o autor da petição notificado em 
conformidade. Na medida do possível, 
serão recomendados meios alternativos 
para uma eventual reparação.

Alteração 5
Artigo 191, n.º 7

7. No caso previsto no número anterior, a 
comissão poderá sugerir ao peticionário 
que se dirija à autoridade competente do 
Estado-Membro em causa ou da União 
Europeia.

Suprimido

Alteração 6
Artigo 191, n.º 8

8. Caso o peticionário não requeira que a 
sua petição seja examinada a título 

8. Após terem sido registadas, as petições 
tornam-se, em regra geral, documentos 
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confidencial, será a mesma inscrita numa 
lista geral pública.

públicos e o nome do peticionário, bem 
como o conteúdo da petição, podem ser 
publicados pelo Parlamento por razões de 
transparência.

Alteração 7
Artigo 191, n.º 8-A (novo)

8-A. Sem prejuízo das disposições 
previstas no n.º 8 supra, os peticionários 
podem solicitar a não divulgação do seu 
nome para proteger o direito à vida 
privada, devendo nesse caso o Parlamento 
respeitar tal pedido.

Alteração 8
Artigo 191, n.º 8-B (novo)

8-B.Os peticionários podem solicitar que 
a sua petição seja tratada 
confidencialmente, devendo nesse caso o 
Parlamento adoptar as precauções 
necessárias para que o conteúdo não seja 
tornado público. Os peticionários serão 
informados das condições exactas de 
aplicação da presente disposição.

Alteração 9
Artigo 191, n.º 9

9. A comissão poderá, se o considerar 
oportuno, submeter a questão ao 
Provedor de Justiça.

Suprimido

Alteração 10
Artigo 192, n.º -1 (novo)

-1. As petições admissíveis serão 
apreciadas pela comissão no curso da sua 
actividade normal, quer através de debate 
em reunião ordinária, quer mediante 
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procedimento escrito. Os peticionários 
poderão ser convidados a participar em 
reuniões da comissão, se a respectiva 
petição for sujeita a debate, ou solicitar 
autorização para estarem presentes. O 
direito ao uso da palavra será concedido 
aos peticionários à discrição do 
presidente.

Alteração 11
Artigo 192, n.º 1

1. A comissão competente poderá decidir 
elaborar relatórios ou pronunciar-se por 
qualquer outra forma sobre as petições 
que tiver declarado admissíveis.

1. A comissão poderá decidir elaborar 
relatórios e apresentar uma resolução ao 
Parlamento, por iniciativa própria, 
relativa a uma petição admissível que será 
debatida em sessão plenária, mediante 
autorização da autoridade competente.

A comissão poderá também, especialmente 
no caso de petições que visem a alteração 
de disposições legais em vigor, solicitar o 
parecer de outra comissão, em 
conformidade com o disposto no artigo 
46º.

A comissão poderá solicitar pareceres a 
outras comissões com especial 
competência para a matéria em apreço.

Alteração 12
Artigo 192, n.º 3

3. No âmbito da apreciação das petições 
ou da verificação dos factos, a comissão 
poderá ouvir os peticionários, realizar 
audições gerais ou enviar membros para 
verificação dos factos in loco.

3.No âmbito da investigação das petições, 
da verificação dos factos ou da procura de 
soluções, a comissão poderá organizar 
visitas de investigação e de estudo ao 
Estado-Membro ou região visados pela 
petição.
Os relatórios de tais visitas serão 
aprovados pela comissão e transmitidos, 
para conhecimento, ao Presidente do 
Parlamento.

Alteração 13
Artigo 192, n.º 4
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4. A fim de preparar o seu parecer, a 
comissão poderá solicitar à Comissão que 
lhe apresente documentos, preste 
informações ou permita o acesso aos seus 
serviços.

  4. A fim de preparar o seu parecer sobre 
uma petição admissível, a comissão poderá 
solicitar à Comissão que proceda a uma 
investigação preliminar, designadamente 
no que se refere às implicações para a 
legislação da União Europeia e as 
disposições do Tratado, lhe apresente 
documentos, preste informações ou outro 
tipo de assistência. As reuniões da 
comissão contarão com a participação de 
representantes da Comissão.

Alteração 14
Artigo 192, n.º 5

5. Se for caso disso, a comissão submeterá 
à votação do Parlamento as propostas de 
resolução referentes às petições que tiver 
examinado.

5. A comissão poderá transmitir o seu 
parecer ou recomendação à Comissão, ao 
Conselho ou à autoridade do 
Estado-Membro em causa, para obter 
uma acção ou uma resposta. Poderá 
apresentar uma pergunta oral ao 
Conselho ou à Comissão para debate em 
sessão plenária, acompanhada de uma 
resolução para encerrar o debate.

A comissão poderá igualmente requerer 
que o parecer por si emitido seja 
transmitido pelo Presidente do 
Parlamento à Comissão ou ao Conselho.

Alteração 15
Artigo 192, n.º 7

7. O Presidente do Parlamento 
comunicará aos peticionários as decisões 
tomadas e os motivos que as tiverem 
justificado.

7.Os peticionários serão informados das 
decisões adoptadas pela comissão e das 
razões que as justificam.

Depois de concluído o exame de uma 
petição admissível, esta será declarada 
encerrada e o peticionário será 
informado.
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Alteração 16
Artigo 193, n.º 2

2. O título e a síntese do texto das petições 
inscritas na lista e os pareceres e decisões 
mais importantes que acompanhem o 
tratamento de cada petição serão, mediante 
autorização do peticionário, postos à 
disposição do público numa base de dados. 
As petições a tratar confidencialmente 
serão mantidas nos arquivos do 
Parlamento, onde poderão ser consultadas 
por qualquer deputado.

2. O título e a síntese do texto das petições 
inscritas na lista e os pareceres e decisões 
mais importantes que acompanhem o 
tratamento de cada petição serão, mediante 
autorização do peticionário e desde que a 
comissão disponha dos necessários 
recursos financeiros, técnicos e humanos 
para o fazer, postos à disposição do 
público numa base de dados. As petições a 
tratar confidencialmente serão mantidas 
nos arquivos do Parlamento, onde poderão 
ser consultadas por qualquer deputado.

Justificação

A presente alteração reconhece a importância de dispor dos necessários recursos, como 
condição prévia para a criação de uma base de dados pública.
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