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III. Questões específicas

§ 5. A questão do "número significativo de Estados-Membros"

Nos termos do nº 4 do artigo 11.º do Tratado UE (nova versão) os cidadãos da União, que 
subscrevem uma iniciativa europeia de cidadãos, devem ser nacionais de número significativo
de Estados-Membros. Não se esclarece, porém, o que se deva entender por "número 
significativo", e a matéria deve ser regulada pelo legislador nos termos do primeiro parágrafo 
do artigo 24.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE, a quem é assim deixada uma 
margem de concretização assaz ampla, que vai de 2 a 26 Estados-Membros. Ficam só 
normativamente excluídas as duas variantes extremas: entender por "número significativo" 
um único Estado-Membro, ou todos os 27.

Mas, para evitar avaliações contraditórias, a interpretação do conceito "número significativo
de Estados-Membros" deve fazer-se também à luz de outras normas do Tratado. Assim, por 
um lado, é preciso ter em atenção que um dos princípios mais fundamentais da ordem jurídica 
da União Europeia é a proibição de discriminações em razão da nacionalidade. No campo de 
aplicação do Direito da União, a nacionalidade dos cidadãos da União não tem portanto, em 
princípio, relevância alguma. Todo e qualquer desvio disto carece de justificação 
compreensível e só pode ter lugar na medida em que seja necessário para realizar um fim 
legítimo. Uma definição inteiramente arbitrária do que seja "número significativo" de 
Estados-Membros entraria em conflito com este princípio.

O fim legítimo a que obedece o requisito de que as subscritoras e subscritores de uma 
iniciativa europeia de cidadãos sejam oriundos de vários Estados-Membros consiste em 
assegurar que o ponto de partida do processo legislativo europeu não seja logo determinado 
pelos interesses particulares de um único Estado-Membro, e pelo contrário se paute, em grau 
suficiente, pelo bem comum europeu. Por isso mesmo a Comissão tem, em princípio, o 
monopólio de apresentar propostas. 

No entanto, os actos jurídicos nos âmbitos do espaço de liberdade, de segurança e do direito a 
que se refere o artigo 76.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE podem também ser 
adoptados por iniciativa de um quarto dos Estados-Membros. Assim, o próprio Tratado 
contém um indício do número de Estados-Membros que implica a presunção de que esteja a 
ser considerado o bem comum europeu. Não deve pois o legislador, ao regular a iniciativa
europeia de cidadãos, entrar em contradição com este juízo de valor.

É de ponderar também, por esta ordem de ideias, que o próprio artigo 76.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da UE se refere ao número de Estados-Membros que se requer para a 
apresentação imediata de uma proposta legislativa, ao passo que a iniciativa europeia de 
cidadãos contém "apenas" uma solicitação dirigida à Comissão para que apresente tal 
proposta. A iniciativa de cidadãos respeita, portanto, a um estádio do processo legislativo que 
antecede aquele a que se refere o artigo 76.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE. A 
definição do "número significativo de Estados-Membros" para os efeitos do n.º 4 do 
artigo 11.º do Tratado UE (nova versão) só poderá, portanto, ser considerada inobjectável se 
for de menos de um quarto do número dos Estados-Membros a que se refere o artigo 76.º do 
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Tratado sobre o Funcionamento da UE.

Deste modo, é deixada ao legislador, quanto à definição do número de Estados-Membros que 
há-de ser julgado "significativo" para os efeitos do n.º 4 do artigo 11.º do Tratado UE (nova 
versão), uma margem discricionária jurídica e politicamente inobjectável entre 2 e 6 Estados-
Membros. Se o Parlamento Europeu quisesse, na definição das condições e procedimentos 
que hão-de valer para as iniciativas europeias de cidadãos, emitir um sinal político claro no 
sentido de ser evitado tudo quanto possa causar dificuldades desnecessárias no exercício do 
direito de participar em iniciativas europeias de cidadãos, pareceria conveniente e adequada a 
definição de quatro Estados-Membros como número "significativo" para os efeitos do n.º 4 do 
artigo 11.º do Tratado UE (nova versão).

Todavia, só se dá conta suficiente da finalidade do requisito de que os subscritores da 
iniciativa europeia de cidadãos sejam nacionais de número significativo de Estados-Membros 
se esse requisito for combinado com o de um número mínimo de subscritores de cada um 
desses Estados-Membros. Orientação conveniente neste ponto fornece-a o próprio n.º 4 do 
artigo 11.º do Tratado UE ao determinar o requisito de 1 milhão de cidadãos da União, com o 
que exprime o juízo de valor de que 1/500 da população se deve considerar como 
suficientemente representativo. Este juízo de valor deve portanto ser transposto para a questão 
da representatividade de cada um dos Estados-Membros.

§ 6. Outras condições a que deve ser sujeita a iniciativa europeia de cidadãos

A par da definição do conceito de "número significativo de Estados-Membros", o 
regulamento deve conter também normas sobre as demais condições que devem vigorar para 
as iniciativas europeias de cidadãos. Por um lado, suscita-se aqui a questão de saber se a 
participação de um indivíduo numa iniciativa europeia de cidadãos deve ser condicionada a 
outros pressupostos subjectivos além do de ser cidadão da União. A idade, em especial, 
poderia constituir um critério desse tipo. As iniciativas europeias de cidadãos não devem ser 
limitadas apenas aos adultos. No entender da relatora, o regulamento poderia conter uma 
norma segundo a qual a partir da idade de 14 anos todos os cidadãos da União pudessem 
participar em iniciativas europeias de cidadãos.

Outra questão que deve ser solucionada pelo regulamento é a de saber se as iniciativas 
europeias de cidadãos poderão ser organizadas por um único indivíduo, ou se terão sempre de 
ser organizadas por vários indivíduos; e nesta última hipótese, se os interessados terão de 
constituir-se em determinada forma de organização e se terão de ser oriundos de Estados-
Membros diferentes.

§ 7. O problema da iniciativa europeia de cidadãos de objecto constitucional

Entre as organizações não-governamentais há um debate sobre se o n.º 4 do artigo 11.º do
Tratado UE (nova versão) compreende em princípio também iniciativas europeias de cidadãos 
que tenham objecto constitucional, portanto iniciativas que se dirijam a uma revisão dos 
próprios Tratados. Mas a isso opõem-se objecções jurídicas. 

As normas sobre a iniciativa europeia de cidadãos e sobre a revisão do Tratado não se 
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"ajustam" entre si. A iniciativa europeia de cidadãos a que se refere o n.º 4 do artigo 11.º do 
Tratado UE (nova versão) consiste na solicitação, dirigida à Comissão, de apresentar uma 
proposta de adopção de acto jurídico da União. O resultado que visa é, portanto, a adopção de 
um acto jurídico da União, relativamente ao qual a Comissão tem direito de proposta. Ora um 
acto jurídico dessa natureza não está previsto em ponto algum do processo faseado de revisão 
dos Tratados. 

A revisão dos Tratados faz-se, em princípio, por um tratado entre os Estados-Membros (por 
um acordo dos representantes dos governos dos Estados-Membros, ratificado pelos Estados-
Membros). É certo que a Comissão tem o direito de apresentar ao Conselho "projectos de 
revisão dos Tratados". Mas o Direito da União distingue conceptualmente, de modo muito 
rigoroso, entre "propostas" por um lado e "projectos" ou "iniciativas" por outro, de modo que 
é muito discutível que um tal "projecto" possa ser considerado "proposta" na acepção do n.º 4 
do artigo 11.º do Tratado UE (nova versão). Ainda mais problemático pareceria considerar-se,
como actos jurídicos da União, os tratados modificativos, celebrados que são pelos Estados-
Membros. 

Igualmente problemático se revela o recurso a um passo intermédio no procedimento de 
revisão dos Tratados. É certo que, segundo o processo ordinário de revisão dos Tratados, os 
"projectos de revisão dos Tratados" submetidos pela Comissão ao Conselho são por este 
transmitidos ao Conselho Europeu, podendo este, posteriormente, decidir no sentido de 
mandar analisar os projectos (por uma convenção constituinte ou, eventualmente, apenas por 
uma conferência intergovernamental), decisão que será de facto, inquestionavelmente, um 
acto jurídico da União na acepção do n.º 4 do artigo 11.º do Tratado UE (nova versão). Vistas 
as coisas a rigor, porém, a Comissão não tem para esse efeito um direito de iniciativa (de 
apresentar proposta), pois que o seu "projecto" (por muito que o quiséssemos ver como uma 
"proposta") se refere à "revisão dos Tratados" e portanto não à decisão sobre a análise dos 
projectos.

Abstraindo desta complexa questão jurídica, a necessidade política das iniciativas europeias 
de cidadãos de objecto constitucional não oferece, porém, dúvidas para a relatora. Até, e 
precisamente, à luz dos acontecimentos dos últimos anos, também no que diz respeito à 
revisão dos Tratados, as ideias e propostas dos cidadãos deveriam ser bem-vindas nas 
Instituições europeias.

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu adquirirá o direito de 
apresentar "projectos de revisão dos Tratados". Na opinião da relatora, dever-se-ia por isso 
examinar a possibilidade de, por analogia com a iniciativa europeia de cidadãos nos termos do 
n.º 4 do artigo 11.º do Tratado UE (nova versão), admitir também a iniciativa europeia de 
cidadãos de objecto constitucional, mas esta dirigida, directamente, ao Parlamento Europeu. 
Para a iniciativa constitucional poderiam valer as mesmas condições e um procedimento 
análogo: simplesmente o destinatário seria, em vez da Comissão Europeia, o Parlamento 
Europeu.
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