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SUGESTÕES

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

1. Sublinha que, para além das assinaláveis melhorias institucionais que os novos Tratados
contêm, resultam, para os cidadãos da UE, claras vantagens do reforço da supervisão e do 
controlo democrático das políticas da União, por um lado, e da intensificação dos direitos 
dos cidadãos da UE, por outro;

2. Chama a atenção para o facto de que a apresentação de petições, procedimento que o novo 
Tratado mantém, constitui um importante instrumento para que os cidadãos europeus 
possam participar activamente - tanto a título individual, como através de associações 
voluntárias -  no desenvolvimento da União; assinala que essa participação pode incluir a 
chamada de atenção do Parlamento para situações em que os Estados-Membros não 
implementam devidamente o direito da UE, alertando o Parlamento para deficiências na 
legislação da UE em vigor, e protestando para possíveis violações dos direitos 
fundamentais dos cidadãos da UE ou dos residentes na União;

3. Sublinha o papel e as responsabilidades da Comissão das Petições a este respeito, e a 
importância da plena e eficaz cooperação de todas as instituições e órgãos da UE, bem 
como de todos os Estados-Membros e autoridades regionais e locais, na resposta e solução 
às preocupações dos cidadãos da UE, dentro do espírito do Tratado de Lisboa;

4. Assinala as novas oportunidades que proporciona aos cidadãos da UE o artigo 11.º do 
Tratado da União Europeia, com a redacção que lhe foi dada pelo Tratado de Lisboa, por 
meio da chamada «iniciativa dos cidadãos», que permite a um milhão, pelo menos, de 
cidadãos da União, nacionais de um número significativo de Estados-Membros, convidar 
a Comissão Europeia a apresentar um novo acto jurídico da União, necessário com vista à 
aplicação dos Tratados;

5. Deseja assegurar que o regulamento a ser adoptado para a aplicação da "iniciativa dos 
cidadãos" estabeleça condições claras, simples e de fácil utilização para o exercício deste 
direito dos cidadãos; considera que a Comissão das Petições deve estar estreitamente 
envolvida nas iniciativas dos cidadãos e pode funcionar como plataforma para promover 
iniciativas individuais e o próprio direito de iniciativa, reconhecendo embora que a 
Comissão é o único destinatário das iniciativas dos cidadãos; considera que este 
mecanismo deve ser utilizado para implementar o regulamento que confere poderes ao 
Parlamento para adoptar uma posição sobre estas iniciativas e, quando necessário, 
defendê-las;  

6. Regista que os cidadãos podem solicitar numa petição que o Parlamento exerça o seu 
direito nos termos do artigo 192.º do Tratado CE de solicitar uma iniciativa legislativa e 
que nada pode impedir que os cidadãos, se assim o decidirem, de dirigirem um pedido de 
um acto europeu quer à Comissão Europeia, como uma iniciativa dos cidadãos, quer ao 
Parlamento, como uma petição;

7. Considera que o Parlamento deve analisar de que modo pode preparar procedimentos 
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adequados para acompanhar e apoiar as iniciativas dos cidadãos e crê que a Comissão das 
Petições, que tem já uma ampla experiência no trabalho com os cidadãos sobre questões 
que lhes dizem respeito, deve desempenhar um papel fundamental nesses procedimentos;

8. Saúda a proclamação da Carta dos Direitos Fundamentais e o reconhecimento dos direitos, 
liberdades e princípios nela consagrados para todos os cidadãos da UE, designadamente os 
diferentes direitos relacionados com a vida, a dignidade humana, a igualdade, a justiça, a
liberdade e a propriedade privada; está determinada a clarificar com as outras instituições 
que a aplicação directa da Carta no que se refere a acções dos Estados-Membros não é 
indevidamente restringida por uma interpretação lata dos limites estabelecidos a este 
respeito nos artigos horizontais da Carta, nomeadamente o artigo 51º, que exige que os 
Estados-Membros apliquem a Carta apenas quando aplicam a legislação da UE.

9. Regista que o estatuto reforçado da Carta dos Direitos Fundamentais, bem como o 
alargamento do campo das suas actividades que podem ser objecto de processos de 
infracção, nomeadamente no sector da justiça e dos assuntos internos, terá um efeito 
directo no trabalho da Comissão das Petições quando a mesma exercer controlo 
parlamentar em benefício dos cidadãos;

10. Regista que a introdução no artigo 298.º do TUE de uma base jurídica para a boa 
administração e a adopção de disposições que apliquem este artigo vai responder a um 
pedido de longa data do Provedor de Justiça Europeu e do Parlamento Europeu no sentido 
de um sistema comum da legislação administrativa que gere a administração europeia, e 
solicita à Comissão das Petições que se envolva plenamente no processo para a adopção 
das disposições em questão.
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