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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:

A. Considerando que é importante ter em conta as disposições do Tratado de Lisboa relativas 
à iniciativa de cidadania que visam permitir aos cidadãos europeus o desempenho de um 
papel directo mais significativo com vista a influenciar os actos legislativos europeus 
exigidos pela aplicação dos Tratados,

B. Considerando que o direito de petição existe desde o Tratado de Maastricht e que o 
Parlamento Europeu criou uma série de procedimentos tendentes a dar resposta a este 
importante direito de todos os cidadãos e residentes na UE, designadamente no que diz 
respeito a questões relacionadas com a aplicação do direito comunitário por parte das 
autoridades nacionais e locais e o impacto desse direito nos indivíduos e nas suas 
comunidades locais,

1. Apela para que o regulamento relativo à aplicação da iniciativa de cidadania, que 
estabelece as condições do exercício do direito a esse respeito, seja claro, simples e fácil 
de utilizar, incorporando elementos práticos relacionados com a definição de uma 
iniciativa de cidadania que não seja confundida com o direito de petição;

2. Manifesta a sua preocupação pelo facto de, segundo as propostas actualmente avançadas 
pelos apoiantes da iniciativa de cidadania, muitos dos exemplos práticos apresentados 
corresponderem, de facto, a petições, algumas das quais já registadas no Parlamento como 
petições, sem qualquer relação específica com a iniciativa de cidadania conforme definida 
no Tratado;

3. Chama, por conseguinte, a atenção para a necessidade de garantir que os cidadãos estejam 
plenamente cientes desta distinção, uma vez que o direito de petição está direccionado 
para o Parlamento Europeu e a iniciativa de cidadania para a Comissão;

4. Nota, além disso, que o Parlamento, no exercício do direito que lhe assiste de iniciativa 
legislativa, pode decidir lançar este procedimento e agir com base em recomendações 
fundamentadas em petições recebidas pela sua comissão competente;

5. Apela para que seja conferida à sua Comissão das Petições a responsabilidade pelo 
acompanhamento da aplicação do regulamento relativo à iniciativa de cidadania, 
garantindo que as propostas apresentadas pelos cidadãos são tidas em conta nas reuniões 
da Comissão das Petições, para as quais são convidadas outras comissões que tenham
responsabilidades sectoriais no domínio político em causa e no decurso das quais a 
Comissão deve ser chamada a emitir parecer;

6. Considera que tais medidas poderão assegurar melhor a compatibilidade entre as 
propostas dirigidas à Comissão em primeira instância por cidadãos e as prioridades e 
propostas democraticamente aprovadas pelo Parlamento;

7. Considera que o Parlamento deve poder pronunciar-se sobre a pertinência de uma
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iniciativa de cidadania, juntamente com quaisquer sugestões e recomendações 
eventualmente apresentadas, antes de a Comissão avançar com a elaboração detalhada de 
um texto legislativo que tenha por base a iniciativa de cidadania;

8. Reconhece que as questões de elegibilidade necessitam de ser abordadas e considera, 
neste contexto, que há que demonstrar alguma flexibilidade relativamente àquilo que 
constitui exactamente os “vários Estados-Membros”, nos quais deveria ser obtido o 
mínimo de um milhão de assinaturas; sustenta que, por analogia e tal como é prática 
relativamente às petições,  a possibilidade de apoiar uma iniciativa de cidadania deverá 
estar aberta a todos os cidadãos e residentes na UE, sem restrições de idade ou quaisquer
outros elementos discriminatórios.
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