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II. Questões processuais

§ 4. O processo da iniciativa europeia de cidadãos

O processo da iniciativa europeia de cidadãos pode ser dividido em quatro fases:
 a comunicação prévia da iniciativa,

 a recolha de declarações de apoio à iniciativa,

 a apresentação da iniciativa e

 a tomada de posição da Comissão sobre a iniciativa

A primeira fase da iniciativa europeia de cidadãos: "Comunicação prévia"
A primeira fase da iniciativa europeia de cidadãos inicia-se com a comunicação prévia da 
iniciativa à Comissão, pelos organizadores, e termina com a decisão formal da Comissão 
sobre o resultado da comunicação prévia.

As organizações não governamentais fazem notar que, para os organizadores de uma 
iniciativa de cidadãos, é de especial interesse conseguir no processo, o mais cedo possível, 
uma situação de segurança jurídica quanto à admissibilidade da iniciativa em causa. Este 
entendimento merece concordância também do ponto de vista democrático. 

Convém, pois, organizar o processo da iniciativa de cidadãos de modo que a admissibilidade 
de cada iniciativa seja examinada, com conclusões vinculativas, antes já da recolha das 
declarações de apoio, o que poderá ser feito no âmbito de uma comunicação prévia formal da 
iniciativa.

A instância competente para a recepção da comunicação prévia e para a análise da 
admissibilidade só pode ser, na situação actual, a Comissão. Como conclusão da análise, a 
Comissão deve entregar aos organizadores uma confirmação, juridicamente vinculativa, da 
admissibilidade da iniciativa. Questão muito diferente é a da validação jurídica dessa decisão 
pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e pelo Provedor de Justiça Europeu, bem 
como o controlo político da Comissão pelo Parlamento Europeu.

No debate em curso foi sugerido que se confiasse a análise da admissibilidade a outra 
instância que não a Comissão, tendo sido aventados, por exemplo, o Provedor de Justiça 
Europeu e o Parlamento Europeu. A vantagem desse regime afigura-se óbvia: seria possível 
evitar antecipadamente a impressão de que a Comissão pode decidir por si própria se devem 
ou não ter lugar as iniciativas de cidadãos que lhe são dirigidas. 

Não obstante, a relatora não recomenda que se siga essa via. A admissibilidade da iniciativa 
de cidadãos não é questão de oportunidade política: é um pressuposto jurídico, e 
perfeitamente sindicável do ponto de vista jurídico, para o tratamento substantivo da 
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pretensão que exprime. Por isso, é sempre dever da Comissão, enquanto destinatária de uma 
iniciativa de cidadãos nos termos do Tratado, examinar a admissibilidade da iniciativa antes 
de tratar substantivamente a solicitação que ela contenha - ou já no âmbito da comunicação 
prévia (como aqui se propõe), ou depois da apresentação da iniciativa. Nestas circunstâncias, 
a intercalação de (mais ) uma instância diferente para análise da admissibilidade acabaria por 
constituir obstáculo adicional a que a iniciativa de cidadãos vingasse, pois que nesse caso 
seria preciso convencer da admissibilidade da iniciativa também essas outra instância, e não 
só a Comissão. 

Em qualquer caso, na opinião da relatora, as decisões que tenham por objecto específico a 
admissibilidade de iniciativas de cidadãos devem sempre ser vinculativas, e sujeitas a controlo 
jurisdicional1. 

Orientações para uma possível organização do processo: 

a) As iniciativas europeias de cidadãos estão sujeitas a comunicação prévia à Comissão, que 
será dirigida a esta pelos organizadores. Na comunicação prévia serão indicados por cada um 
dos organizadores, numa das línguas oficiais da União Europeia, o nome, a data de 
nascimento, a nacionalidade e o domicílio, bem como o teor literal preciso da iniciativa. 

b) A Comissão analisará a admissibilidade da iniciativa de cidadãos que lhe foi comunicada. 
A iniciativa de cidadãos será admissível se satisfizer os quatro pressupostos seguintes:

 Conter a solicitação, dirigida à Comissão Europeia, de que esta apresente uma proposta 
de adopção de um acto jurídico da União Europeia.

 Ter sido atribuída à União Europeia, nos Tratados em que se funda a União, 
competência para adoptar o acto jurídico em causa. 

 Ter sido conferida à Comissão Europeia, nos Tratados em que se funda a União, a 
capacidade de apresentar uma proposta de adopção desse acto jurídico. 

 Por outro lado, não ser manifestamente ilícito o acto jurídico em causa.

No prazo de dois meses após a comunicação prévia da iniciativa de cidadãos, a Comissão 
decidirá, com efeitos vinculativos, sobre o resultado da comunicação prévia. Esta decisão 
conterá uma declaração vinculativa sobre a admissibilidade da iniciativa. A rejeição da 
comunicação prévia só pode ter por fundamento razões de direito. 

                                               
1 Se a decisão fosse tomada por outra instância que não a Comissão, esta poderia impugná-la 
judicialmente pela via do recurso de anulação. Na hipótese de negação da admissibilidade, esta possibilidade 
seria reconhecida também aos organizadores. Em ambos os casos, a posição de parte passiva caberia à instância 
que tivesse decidido da admissibilidade. Por estas razões, uma organização do processo que atribuísse 
competência para a decisão ao Provedor de Justiça Europeu ou ao Parlamento Europeu teria a desvantagem de 
tornar esses órgãos partes processuais formais tanto da comunicação prévia como do controlo jurisdicional, não 
podendo eles assim, precisamente, desempenhar o papel de instância de controlo jurisdicional ou de órgão de 
controlo político da acção da Comissão.
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c) A decisão tem por destinatários tanto os organizadores, individualmente considerados, 
como o público em geral. É comunicada aos organizadores e publicada no Jornal Oficial. O 
Parlamento Europeu, o Conselho e os Estados-Membros serão prontamente informados da 
decisão.

d) A decisão está sujeita ao controlo do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e do 
Provedor de Justiça Europeu, em conformidade com as normas aplicáveis do direito da União. 
Se a Comissão omitir a decisão, aplicar-se-á por analogia o mesmo regime. 

e) Juntamente com a comunicação da decisão, a Comissão informará os organizadores da 
iniciativa de cidadãos sobre projectos legislativos em curso ou previstos que sejam relativos 
às matérias da iniciativa em causa, bem como sobre iniciativas de cidadãos que já tenham sido 
objecto de comunicação prévia bem sucedida, e que no todo ou em parte digam respeito às 
mesmas matérias.

f) A Comissão inserirá nos seus sítios Web um rol de todas as iniciativas de cidadãos que 
tenham sido objecto de comunicação prévia bem sucedida, acessível ao público. 

g) Os organizadores da iniciativa de cidadãos podem, em qualquer momento, anular a 
comunicação prévia, que nesse caso valerá como não comunicada e será eliminada do rol da 
Comissão supra referido.

A segunda fase da iniciativa europeia de cidadãos: "Recolha"
A segunda fase da iniciativa europeia de cidadãos compreende a recolha de declarações 
individuais de apoio de iniciativa que tenha sido previamente comunicada com sucesso, bem 
como a certificação oficial, pelos Estados-Membros, dos resultados da recolha. 
As organizações não governamentais exprimiram a opinião de que se afigura conveniente 
estabelecer para este efeito um prazo determinado. Como valor de referência para o início do 
prazo, será natural o momento da decisão da Comissão sobre o resultado da comunicação 
prévia. 

O processo, no entender da relatora, deve ser organizado de modo a admitir o maior número 
possível de possibilidades quanto ao modo como as declarações de apoio são recolhidas. O 
espectro das possibilidades deveria abranger tanto a recolha das declarações de apoio "na 
rua", pelos organizadores, como, quando se verifiquem os pressupostos técnicos, a entrega das 
declarações via Internet.

O problema central desta fase do processo é a verificação da autenticidade das declarações de 
apoio. De modo algum poderá esta verificação ser centralizada na Comissão: é uma operação 
que tem de ser executada pelos Estados-Membros. Cabe aos Estados-Membros garantir que, 
decorrido o prazo da recolha das declarações de apoio, os organizadores da iniciativa de 
cidadãos recebam um certificado do número dos apoiantes, com efeitos vinculativos, e que 
discriminará aqueles segundo as respectivas nacionalidades. 

Daí não parecer necessário nem – à luz do princípio da subsidiariedade - justificado criar para 
a recolha das declarações de apoio um processo europeu uniforme. O regulamento relativo à 
iniciativa de cidadãos deve limitar-se a impor aos Estados-Membros o dever de instituir, no 
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quadro do direito nacional, um sistema eficaz, contendo apenas algumas normas nucleares 
que devam ser observadas de igual modo por todos os Estados-Membros. Dessas normas deve 
constar sobretudo o dever dos Estados-Membros de designar as instâncias que terão 
competência para a verificação das declarações de apoio. 

Orientações para uma possível organização do processo: 

a) A iniciativa de cidadãos carece do apoio, devidamente declarado, de cidadãos da União, em 
número de pelo menos um milhão e que sejam nacionais de número significativo de 
Estados-Membros.

b) Os Estados-Membros devem definir no seu ordenamento jurídico um processo eficaz de 
recolha de declarações individuais de apoio às iniciativas europeias de cidadãos, e bem assim 
de certificação oficial do resultado da recolha.

c) As declarações de apoio são regulares se tiverem sido emitidas no prazo determinado para a 
recolha de declarações de apoio e com observância das normas jurídicas aplicáveis dos 
Estados-Membros e do direito da União. O prazo da recolha de declarações de apoio é de um 
ano, iniciando-se no primeiro dia do terceiro mês subsequente ao da decisão sobre a 
comunicação prévia da iniciativa de cidadãos.

d) O apoio deve ser declarado individualmente, em regra através de assinatura pessoal (por 
escrito ou, eventualmente, por via electrónica). A declaração deve permitir conhecer pelo 
menos o nome, a data de nascimento, a residência e a nacionalidade do apoiante. Se o 
apoiante possuir várias nacionalidades, indicará somente uma delas, da sua livre escolha.
Os dados pessoais estão sujeitos às normas de protecção de dados, por cuja observância serão 
responsáveis os organizadores da iniciativa de cidadãos. 

e) As declarações de apoio a uma iniciativa de cidadãos só podem ser emitidas uma vez. 
Todas as declarações conterão uma declaração separada do apoiante, sob juramento, de que 
não declarou já anteriormente o seu apoio à mesma iniciativa de cidadãos.

f) Toda e qualquer declaração de apoio poderá ser revogada até ao termo do prazo da recolha 
das declarações, passando a considerar-se o apoio inicialmente declarado, ex tunc, como não 
declarado. Os organizadores devem informar desta norma todos os apoiantes. Todas as 
declarações de apoio conterão uma declaração separada do apoiante de que recebeu essa 
informação.

h) Todos os apoiantes receberão dos organizadores uma cópia da sua declaração de apoio, 
incluindo uma cópia da declaração que fez sob juramento e da declaração de que tem 
conhecimento da possibilidade de revogação.

i) Depois de verificarem as provas das declarações de apoio, no prazo de dois meses, os 
Estados-Membros entregarão aos organizadores da iniciativa de cidadãos um certificado 
oficial do número dos apoios devidamente declarados, e que será organizado numa lista por 
ordem do número de apoiantes de cada nacionalidade. Os Estados-Membros cuidarão de 
assegurar, com providências apropriadas, que cada uma das declarações de apoio seja 
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certificada uma única vez por um dos Estados-Membros e que se evite de modo eficaz a 
emissão de vários certificados por vários Estados-Membros ou várias instâncias do mesmo 
Estado-Membro.

A terceira fase da iniciativa Europeia de cidadãos: "Apresentação"
A terceira fase da iniciativa europeia de cidadãos começa com a apresentação da iniciativa de 
cidadãos junto da Comissão, pelos organizadores, e termina com a decisão formal da 
Comissão sobre o resultado da apresentação da iniciativa. Analogamente ao processo da 
comunicação prévia da iniciativa, a Comissão deve também ter o dever de adoptar uma 
decisão quanto à apresentação da iniciativa, e o conteúdo desta deve estar sujeito ao controlo 
jurisdicional do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias ou do Provedor de Justiça 
Europeu.

Orientações para uma possível organização do processo: 

a) As iniciativas europeias de cidadãos devem dar entrada na Comissão, por acto dos 
organizadores. Com a apresentação, são anexados os certificados dos Estados-Membros sobre 
o número das declarações de apoio correctamente elaboradas. 

b) A Comissão verificará se estão satisfeitos os pressupostos mínimos relativos ao apoio da 
iniciativa de cidadãos. No prazo de dois meses após a apresentação da iniciativa de cidadãos, 
a Comissão decidirá, com efeitos vinculativos, sobre o resultado da mesma. A decisão incluirá 
uma declaração vinculativa sobre a observância dos pressupostos mínimos das declarações de 
apoio. A rejeição da apresentação só pode ter por fundamento razões de direito.

c) A decisão tem por destinatários tanto os organizadores, considerados individualmente, 
como o público em geral. É comunicada aos organizadores e publicada na Jornal Oficial. O 
Parlamento Europeu, o Conselho e os Estados-Membros serão prontamente informados da 
decisão.

d) A decisão está sujeita ao controlo do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e do 
Provedor de Justiça Europeu, em conformidade com as normas aplicáveis do direito da União. 
Se a Comissão omitir a decisão, aplicar-se-á por analogia o mesmo regime. 

e) A Comissão inserirá nos seus sítios Web um rol, acessível ao público, de todas as 
iniciativas de cidadãos que deram entrada com sucesso. 

A quarta fase da iniciativa europeia de cidadãos: "Tomada de posição"
A quarta fase da iniciativa europeia de cidadãos abrange o período de tempo em que a 
Comissão trata substantivamente do objecto da iniciativa. Esta fase termina com a tomada de 
posição formal da Comissão relativamente à solicitação de apresentar uma proposta de acto 
jurídico, constante da iniciativa de cidadãos. 

A quarta fase constitui o momento politicamente mais delicado de todo o processo. É aqui que 
se decide, em última análise, se os cidadãos farão realmente a experiência da iniciativa 
europeia de cidadãos como um instrumento de participação directa no processo legislativo 
europeu, e serão assim motivadas a continuar a intervir na configuração do processo de 
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unificação europeia. Tal é a importância daquilo que a concepção do processo tem de 
salvaguardar.

Decerto se considerará inquestionável o facto de a Comissão não ficar obrigada, em 
consequência de uma iniciativa de cidadãos per se, a apresentar realmente uma proposta de 
acto jurídico, ou até uma qualquer proposta com determinado conteúdo. Nem um efeito 
jurídico dessa natureza se pode inferir das normas do Tratado de Lisboa, nem ele se 
coadunaria com a equiparação da iniciativa de cidadãos ao direito de solicitação do 
Parlamento Europeu e do Conselho, desejada pela Convenção Europeia. No entanto, de modo 
algum devem, inversamente, as solicitações da iniciativa dos cidadãos receber tratamento 
menos cuidadoso do que as que sejam oriundas de um dos dois órgãos legislativos. Pelo 
contrário: para eliminar, na maior medida possível, quaisquer dúvidas quanto à possibilidade 
de as iniciativas de cidadãos não serem tomadas "muito a sério", impõe-se que nesta fase 
exista o máximo de transparência e publicidade.

Por isso, é necessário que se estabeleça nesta fase um diálogo directo entre os organizadores 
da iniciativa de cidadãos e o Colégio dos Comissários, no âmbito do qual aqueles tenham o 
direito de expor pormenorizadamente o objecto da iniciativa de cidadãos.

Orientações para uma possível organização do processo: 

a) Da apresentação bem sucedida de uma iniciativa de cidadãos decorre para a Comissão o 
dever de, num prazo razoável, tratar substantivamente o objecto da iniciativa de cidadãos e 
tomar uma posição pública a seu respeito.

b) Neste contexto, o Colégio dos Comissários ouvirá os organizadores da iniciativa de 
cidadãos e dar-lhes-á a oportunidade de exporem pormenorizadamente o objecto da iniciativa. 

c) A Comissão, colegialmente, decidirá com efeitos vinculativos sobre a tomada de posição 
relativamente à solicitação da iniciativa de cidadãos. Se tiver a intenção de não apresentar 
proposta alguma, comunicará os fundamentos dessa posição.

c) A decisão tem por destinatários tanto os organizadores, considerados individualmente, 
como o público em geral. É comunicada aos organizadores e publicada na Jornal Oficial. O 
Parlamento Europeu, o Conselho e os Estados-Membros serão prontamente informados da 
decisão.

d) Se a Comissão omitir a decisão, essa omissão estará sujeita ao controlo do Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias e do Provedor de Justiça Europeu, em conformidade com 
as normas aplicáveis do direito da União.
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