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SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão da Cultura e da Educação, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera importante a comunicação entre a União Europeia e os seus cidadãos, mas 
reconhece que, até à data, essa comunicação não foi muito bem sucedida;

2. Considera que a primeira condição para melhorar a comunicação é entender a natureza da 
mesma e atentar no conceito de que “as acções falam mais alto do que as palavras”;

3. Sugere que é igualmente importante olhar para aquilo que é comunicado pelas acções e 
determinar em que medida é que isso varia face à mensagem que a UE pretende passar aos 
seus cidadãos;

4. Uma vez que, de acordo com o Eurobarómetro, 85% dos adultos têm conhecimento de 
que gozam do direito de petição ao Parlamento Europeu, considera que as petições e o 
trabalho da Comissão das Petições constituem vias essenciais de comunicação directa 
entre a UE e os seus cidadãos; salienta que este aspecto se reflecte no rápido crescimento 
do número de petições apresentadas pelos cidadãos e acredita que a importância e o 
número das petições vão ser ainda maiores no futuro;

5. Recorda que a Comissão das Petições é o único órgão político que recebe contributos e 
reacções dos cidadãos referentes às preocupações do seu dia-a-dia; sugere, por 
conseguinte, que a UE envie uma mensagem proactiva aos seus cidadãos que enalteça a 
importância do trabalho levado a cabo pela Comissão das Petições;

6. Propõe que, nesse sentido, sejam afectados mais recursos ao já sobrecarregado 
Secretariado da Comissão das Petições, a fim de que o tratamento das petições veicule 
uma mensagem clara sobre a Europa através das acções e a comunicação melhore por 
meio da acção;

7. Saúda a difusão em tempo real pela Internet dos trabalhos da Comissão das Petições, tida 
como uma evolução positiva que irá aumentar a transparência da comunicação e, muito 
provavelmente, levar a um incremento da participação dos cidadãos e do número de 
petições; considera que esta perspectiva vem reforçar a necessidade de afectar mais 
recursos humanos à Comissão das Petições;

8. Recomenda que se continue a melhorar a comunicação estabelecida pela Comissão das 
Petições com os cidadãos, para o que insta os representantes dos governos dos 
Estados-Membros a participarem nos trabalhos da referida comissão sempre que isso for 
tido por apropriado, nomeadamente quando estiverem em causa petições relativas a um 
Estado-Membro em particular;

9. Reconhece a grande atenção prestada pela Comissão das Petições a todas as petições, mas 
recomenda uma resposta mais proactiva às petições válidas, mediante a participação da 
comissão em todas as etapas do processo de petição, até à respectiva conclusão; acredita 
que esse acompanhamento sistemático e exaustivo elevará o perfil desta via de 
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comunicação e aumentará a comunicação através da acção;

10. Acredita que a Iniciativa dos Cidadãos é merecedora de uma atenção especial; considera, 
contudo, que este novo instrumento de participação só pode ser tido como democrático se 
a Comissão for obrigada a apresentar propostas legislativas em resposta às iniciativas 
assinadas por um milhão de cidadãos; de igual modo, acredita que as Iniciativas dos 
Cidadãos devem, em regra, ser remetidas para a Comissão das Petições.
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