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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. Indica as novas oportunidades que o artigo 8º B do Tratado de Lisboa proporciona aos 
cidadãos da UE, 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, no quadro dos procedimentos para a aplicação da «iniciativa dos 
cidadãos», estes tenham o direito de apresentar as suas propostas, em primeiro lugar, ao 
Parlamento Europeu, através da sua Comissão de Petições, dado que esta nova 
possibilidade equivale e se relaciona claramente com o próprio direito de petição, e que é 
uma questão de bom senso que os cidadãos da UE, ao solicitarem a intervenção da 
Comissão1, façam pleno uso da instituição eleita democraticamente; considera, além disso, 
que esse procedimento contribui para garantir uma maior abertura e transparência, 
possibilitando a participação activa dos cidadãos da UE no funcionamento das 
instituições;

6. Saúda a proclamação da Carta dos Direitos Fundamentais e o reconhecimento dos direitos, 
liberdades e princípios nela consagrados para todos os cidadãos da UE; está determinada a 
clarificar com as outras instituições em que medida a Carta é directamente aplicável aos 

                                               
1 Artigo 21.º TFUE   Procedimento legislativo ordinário (votação por maioria qualificada) para os procedimentos 
relativos à introdução de uma "iniciativa dos cidadãos».
Artigo 22.° TFUE   procedimento legislativo especial para as disposições que fortalecem os direitos dos 
cidadãos: decisão do Conselho por unanimidade, após consulta do Parlamento Europeu e com a aprovação dos 
Estados Membros.
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cidadãos da UE - o que corresponde à expectativa dos cidadãos - e também o instrumento 
específico de recurso e os procedimentos extrajudiciais de que dispõem os cidadãos da UE 
que submetem uma petição ao Parlamento no sentido de garantir a correcta aplicação da 
Carta e das suas disposições relativas à integridade da pessoa, e aos diversos direitos 
relativos à vida, à liberdade e à propriedade privada.
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