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A iniciativa europeia de cidadãos
Ao prever uma iniciativa europeia de cidadãos (European Citizens’ Initiative – ECI), o 
Tratado de Lisboa encerra uma inovação significativa no âmbito do Direito constitucional 
europeu, inovação essa que foi originalmente concebida na Convenção Europeia, em estreita 
colaboração com organizações não governamentais, e que só após um longo combate foi 
incluída no projecto constitucional da Convenção Europeia. A iniciativa europeia de cidadãos 
constitui um instrumento completamente novo para o reforço da democracia na União 
Europeia. Com ela, é dado um primeiro passo no sentido de desenvolver a democracia directa 
supranacional e a sua implementação poderá contribuir, a mais longo prazo, para a formação 
de uma opinião pública europeia.

As bases jurídicas referentes à iniciativa europeia de cidadãos encontram-se no futuro artigo 
11.º, n.º 4, do Tratado da União Europeia (Tratado da UE, nova redacção – TUE, n.r.) e no 
futuro artigo 24.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). As 
condições e os procedimentos a aplicar a esta iniciativa de cidadania são fixados por 
regulamento a adoptar no âmbito do processo legislativo ordinário.

I. Questões gerais

§ 1. O que é uma iniciativa de cidadãos?

Após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, todos os actos legislativos da União Europeia, 
sejam eles regulamentos, directivas ou decisões, devem ser, por princípio, adoptados em 
conjunto pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, com base numa proposta da Comissão
(cf. artigo 289.º do TFUE). Por conseguinte, a adopção de um acto jurídico europeu 
pressupõe, regra geral, uma proposta da Comissão (cf. artigo 17.º, n.º 2º do TUE, n.r.).

Após a instituição da Comunidade Económica Europeia em 1957, os Estados-Membros deram 
ao Conselho a possibilidade de solicitar à Comissão que esta "proceda a todos os estudos que 
ele considere oportunos para a realização dos objectivos comuns e que lhe submeta todas as 
propostas adequadas" (cf. ex- artigo 152.º Tratado CEE, actual artigo 208.º Tratado CE, futuro
artigo 241.º do TFUE). Ora, 35 anos mais tarde, na sequência da introdução do procedimento
de co-decisão no Tratado de Maastricht, foi também conferida, finalmente, ao Parlamento 
Europeu, a possibilidade solicitar à Comissão a apresentação de propostas legislativas (cf. 
actual artigo 192.º Tratado CE, futuro artigo 225.º TFUE).

Este direito de solicitar a apresentação  de propostas legislativas, tal como reconhecido hoje 
em dia aos dois órgãos legislativos, deve ser também reconhecido futuramente aos cidadãos 
da União pela iniciativa europeia de cidadania: "Um milhão, pelo menos, de cidadãos da 
União, nacionais de um número significativo de Estados–Membros, pode tomar a iniciativa de 
convidar a Comissão a, no âmbito das suas atribuições, apresentar uma proposta adequada em 
matérias sobre as quais esses cidadãos considerem necessário um acto jurídico da União para 
aplicar os Tratados.” Assim, e pela primeira vez, os cidadãos da União serão, eles próprios, 
envolvidos directamente no processo legislativo europeu. Terão, desta forma, o direito de 
participar numa iniciativa europeia de cidadãos e, por conseguinte, no que se refere ao direito 
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de solicitar a apresentação de propostas legislativas, serão colocados ao mesmo nível dos
órgãos legislativos. 

§ 2. Conteúdo do direito de participação numa iniciativa de cidadãos 

Nos termos do artigo 11.º, n.º 4, do TUE (n.r.), os cidadãos da União podem empreender uma
iniciativa de cidadãos. Como emanação específica do direito à participação democrática nos 
termos do artigo 10,º, n.º 3, do TUE (n.r.), esta disposição visa fundamentar o direito que 
assiste aos cidadãos da União de participarem numa iniciativa europeia de cidadania, sem,
contudo, descrever pormenorizadamente os conteúdos deste direito. Além disso, esta 
disposição estipula ainda que o regulamento deve ser adoptado de acordo com as condições e 
os procedimentos previstos para iniciativas de cidadania desta natureza. Por conseguinte, ao 
regulamento não só compete a função de tornar a iniciativa europeia de cidadãos operacional, 
mas também lhe incumbe determinar de forma mais pormenorizada as diversas partes 
constituintes do direito convencional à participação numa iniciativa europeia de cidadãos.

Os cidadãos da União podem participar numa iniciativa de cidadãos de duas formas 
diferentes: por um lado, como organizadores e, por outro, como apoiantes de uma iniciativa 
de cidadania. A organização de uma iniciativa europeia de cidadãos inclui a sua comunicação 
à Comissão, a recolha de manifestações de apoio junto dos cidadãos da União, a sua 
apresentação à Comissão, bem como a explicação ao Colégio dos Comissários da natureza do 
pedido apresentado à Comissão através da iniciativa. Os cidadãos da UE podem manifestar o 
seu apoio a uma iniciativa europeia mediante uma declaração formal, na qual subscrevem o 
objectivo da iniciativa de cidadãos, assim como o respectivo pedido apresentado à Comissão. 
O direito à participação numa iniciativa europeia de cidadãos inclui, por conseguinte, o direito 
de organizar e de apoiar uma iniciativa de cidadania desta natureza. 

Os cidadãos da União dispõem, desta forma, do direito de instar as instituições da União e os 
Estados-Membros a absterem-se de tomar medidas que possam impedir ou coarctar o 
exercício dos seus direitos de participação e/ou organização de uma iniciativa de cidadãos, ou 
até de tornar o exercício desses direitos menos atractivo. Paralelamente, têm também o direito 
de solicitar a adopção de um processo que lhes permita o exercício efectivo destes direitos. O 
êxito da apresentação de uma iniciativa de cidadãos dará igualmente aos organizadores de 
uma iniciativa deste tipo – e o regulamento deverá deixar claro este aspecto – o direito
individual de explicar ao Colégio dos Comissários o interesse subjacente a essa iniciativa, 
bem como a legitimidade de obter do Colégio uma resposta fundamentada sobre essa matéria. 
Devem ainda ser garantidos, em particular, os direitos fundamentais de igualdade de 
tratamento e de protecção jurídica efectiva ao longo de todo o processo da iniciativa europeia 
de cidadãos.

§ 3. Diferenças entre uma iniciativa europeia de cidadãos e uma petição apresentada ao
Parlamento Europeu

Nos termos do n.º 2 do artigo 24.º em conjunto com o artigo 227.º do TFUE (actualmente n.º 
1 do artigo 21.º em conjunto com o artigo 194.º do Tratado CE), bem como nos termos do 
artigo 44.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, os cidadãos da União, bem 
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como qualquer pessoa singular com residência na União e qualquer pessoa colectiva com sede 
estatutária na União, têm o direito de apresentar uma petição ao Parlamento Europeu. O 
direito a participar na iniciativa europeia de cidadãos, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º do 
TUE (n. r.) associa-se, por conseguinte, ao direito europeu de petição e complementa-o; no 
entanto, não o substitui, nem é idêntico a este.

Embora o resultado de uma iniciativa de cidadãos ou de uma petição possa ser semelhante, 
isto é, ambas podem, em determinadas circunstâncias e por iniciativa de várias pessoas, 
confluir na adopção de um acto jurídico da União Europeia, distinguem-se entre si 
fundamentalmente no que se refere à sua função e, consequentemente, aos seus destinatários e 
condições prévias.

É, desde logo, manifesta a distinção entre os destinatários. Enquanto que a petição é dirigida 
ao Parlamento Europeu, a iniciativa de cidadãos dirige-se à Comissão. O direito europeu de 
petição é concedido aos cidadãos da União, na sua qualidade de pessoas abrangidas directa ou 
indirectamente pelo exercício dos direitos soberanos da União Europeia, e dá-lhes a 
possibilidade de, nessa qualidade, recorrerem ao Parlamento eleito por sufrágio directo, por 
forma a informá-lo,  na sua qualidade de representante dos interesses dos cidadãos, sobre uma 
determinada situação, podendo reclamar a sua reparação. Em contrapartida, a iniciativa de 
cidadãos permite, pela primeira vez, que os cidadãos da União participem directamente no 
exercício dos poderes soberanos da União Europeia, permitindo-lhes, tal como o Conselho ou 
o Parlamento Europeu, solicitar à Comissão que apresente uma proposta legislativa.

Em consequência, as condições que governam estes instrumentos jurídicos também são  
distintas. O direito de petição limita-se a matérias que dizem directamente respeito ao (ou aos)  
peticionário(s), ao passo que, no que toca aos participantes numa iniciativa europeia de 
cidadãos, não está prevista, nem faz qualquer sentido, uma restrição deste tipo. Pelo contrário, 
tal como acontece com todos os intervenientes no exercício dos poderes soberanos ao nível 
europeu, os participantes numa iniciativa europeia de cidadãos estão vinculados ao interesse 
comum europeu e à observância do Direito europeu. Ora, este requisito não se aplica à 
apresentação de uma petição. 

Ao configurar as condições e procedimentos válidos para a iniciativa europeia de cidadãos, 
poder-se-á ter em conta as semelhanças com uma petição apresentada ao Parlamento Europeu, 
muito embora não deva, em caso algum, perder-se de vista a diferença subjacente e conforme 
à sua essência.
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