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Comité Económico e Social Europeu

Caros leitores,
A partir de Abril de 2012, quando a Iniciativa de Cidadania Europeia entrar em vigor, os cidadãos europeus
gozarão de um novo direito que lhes permitirá ter uma voz mais activa nos assuntos da UE. A partir desse
momento, os cidadãos poderão expressar as suas exigências de uma forma nova e inédita. Ao reunirem
um milhão de signatários em toda a União Europeia, podem convidar a Comissão Europeia a propor ou
alterar a legislação comunitária. Desta forma, os cidadãos podem forçar a inclusão de uma determinada
questão na agenda da UE, passando assim a serem intervenientes activos no cenário europeu.
Embora alguns cidadãos já gozem de direitos semelhantes na sua cidade, região ou mesmo a nível
nacional, é a primeira vez que um mecanismo como este será aplicado à escala transnacional. Contudo,
recolher um milhão de assinaturas entre 500 milhões de Europeus, oriundos de 27 Estados-Membros com
línguas diferentes, não será tarefa fácil e exigirá muito trabalho, dedicação e colaboração entre cidadãos
de toda a Europa com opiniões semelhantes.
O presente guia destina-se a dar uma ideia de como participar. Em nove passos, explica o que os
organizadores de uma Iniciativa de Cidadania Europeia terão de fazer, em que momento, e quais os
obstáculos e procedimentos a cumprir: desde a formulação da ideia ao registo, à recolha de assinaturas e,
se tudo correr bem, à apresentação de um milhão de assinaturas à Comissão Europeia.
O Comité Económico e Social Europeu tem sido um defensor dos direitos de participação dos cidadãos,
bem como a voz da sociedade civil desde o início do projecto europeu. Apoiámos a ideia de uma iniciativa
de cidadania desde o início e batemo-nos por um conjunto de regras simples e acessíveis. Acreditamos
que cidadãos esclarecidos e empenhados podem mudar o mundo.
Queremos que os cidadãos exerçam amplamente o seu novo direito, participem nos assuntos europeus
que afectam as suas vidas quotidianas e animem a agenda europeia, e esperamos que este manual os
ajude a fazê-lo. Boa sorte!

Staffan Nilsson
Presidente do CESE

Anne-Marie Sigmund
Relatora para a Iniciativa de Cidadania
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Participação e representação: as duas facetas da democracia moderna

A

democracia – o poder dos cidadãos – pode ser exercida de várias maneiras. A democracia
representativa moderna, como a existente na União Europeia, proporciona formas directas
e indirectas de definição da agenda política e do processo decisório. Embora a democracia se
expresse através de instituições eleitas como o Parlamento Europeu, a democracia participativa
está agora consagrada nos Tratados europeus, mediante novos instrumentos como a Iniciativa de
Cidadania Europeia. Importa salientar que, numa democracia moderna, a democracia participativa
não substitui, nem pode substituir, a democracia representativa: os canais democráticos directos e
indirectos complementam-se a nível local, regional, nacional e transnacional.

O CESE, ponto central da democracia participativa transnacional

D

esde o início do processo da integração europeia, nos anos 50, o Comité Económico e Social
Europeu (CESE) tem funcionado como uma ponte entre as organizações da sociedade
civil e as instituições europeias. Muito antes de a democracia participativa estar formalmente
consagrada no Tratado da UE, já o Comité actuava como um fórum de democracia participativa
europeia, convidando os cidadãos e as organizações que os representam em todo o continente a
manifestarem a sua opinião quanto às decisões que os afectam.
Por ser um órgão consultivo, não partidário, ao serviço das instituições europeias, o CESE tem sido
fundamental para veicular as opiniões e pontos de vista da sociedade civil e para influenciar a
legislação europeia. Os seus 344 membros, oriundos dos 27 países membros da UE, representam
um vasto leque de organizações activas nos domínios socioeconómico, profissional, cívico e
cultural.

Rumo a uma
democracia
participativa
transeuropeia

O Tratado de Lisboa: porta para novas oportunidades

S

ó ao cabo de meio século de integração europeia é que os cidadãos europeus receberam acesso
directo à democracia transnacional. O artigo 11.º do Tratado da União Europeia é inovador
na medida em que oferece quatro importantes instrumentos de participação transnacional:
informação, consulta, diálogo e definição da agenda política são os principais conceitos que abrem
caminho a muitas novas oportunidades.
Os cidadãos e as associações representativas devem poder expressar e partilhar os seus pontos
de vista sobre tudo o que a UE decide e faz. Além do mais, o conceito de «diálogo civil» está
consagrado no Tratado, estabelecendo que todas as instituições devem manter um diálogo
aberto, transparente e regular com a sociedade civil. A Comissão, em particular, deve consultar
amplamente as partes interessadas com vista a garantir a coerência e transparência das acções da
União. Por último, o artigo 11.º prevê o direito de iniciativa dos cidadãos.
O CESE desempenha um papel central em todos estes processos, funcionando como a ponte entre
as organizações de sociedade civil e as instituições da UE e proporcionando um fórum de consulta
e informação e um espaço onde os cidadãos podem expor as suas opiniões, conforme previsto
nos Tratados.
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Novo instrumento transnacional de definição da agenda política

A

Iniciativa de Cidadania Europeia é um dos principais elementos da secção do Tratado de
Lisboa sobre democracia participativa. O novo instrumento dá a um milhão de cidadãos da
UE, oriundos de pelo menos sete Estados-Membros, o direito de convidarem a Comissão Europeia
a apresentar uma nova proposta de legislação da UE. A Iniciativa de Cidadania Europeia permite
definir uma agenda política: os cidadãos podem identificar um problema e exigir medidas. Assim
sendo, a Iniciativa de Cidadania Europeia não é uma petição (já prevista na UE para grupos ou
indivíduos), nem um instrumento de decisão dos cidadãos ao nível da UE como o referendo.
A Iniciativa de Cidadania Europeia é frequentemente vista como equivalente aos direitos do
Parlamento e do Conselho de requererem à Comissão que proponha nova legislação. A Comissão
terá então de ponderar o que fazer, se alguma coisa houver a fazer, e justificar a sua reacção.
Em suma, a Iniciativa de Cidadania Europeia é, tanto pela sua natureza transnacional como pela
sua faculdade de definir a agenda política, uma forma ímpar de os cidadãos participarem na
democracia moderna. Ela abre o caminho tanto ao diálogo entre cidadãos em toda a Europa como
à comunicação entre cidadãos e instituições, partindo da base para o topo. A primeira Iniciativa de
Cidadania Europeia poderá ser registada junto da Comissão Europeia em 1 de Abril de 2012.

Guia do utilizador para
a Iniciativa de Cidadania
Europeia

Já é possível, enquanto cidadão, apresentar uma petição ao Parlamento Europeu (www.
europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=PT&id=49) ou, em caso de má
administração, apresentar queixa ao Provedor de Justiça Europeu (www.ombudsman.europa.eu).

Artigo 11.º, n.º 4, do Tratado da União Europeia
Um milhão, pelo menos, de cidadãos da União, nacionais de um número significativo de
Estados-Membros, pode tomar a iniciativa de convidar a Comissão Europeia a, no âmbito das
suas atribuições, apresentar uma proposta adequada em matérias sobre as quais esses cidadãos
considerem necessário um acto jurídico da União para aplicar os Tratados.
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As fases iniciais

N

o início, é necessário ter uma ideia sobre um problema europeu que exija uma solução
europeia. Será importante, já nesta fase inicial, considerar o quadro processual, bem como todo
o processo que será necessário desenvolver, para decidir se a Iniciativa de Cidadania Europeia será
o melhor instrumento a utilizar. Haverá outras formas mais fáceis de os cidadãos se dirigirem às
instituições europeias, como por exemplo os contactos individuais com os deputados ao PE ou
com as instituições, esforços no sentido de exercer pressão política ou a tradicional petição.
A Iniciativa de Cidadania Europeia é, seguramente, a forma mais poderosa, mas também a mais
complexa e morosa, de o cidadão se dirigir à União Europeia.

A fase crucial de preparação

Passo a passo:
manual para uma Iniciativa
de Cidadania Europeia
bem sucedida

A

ntes de tentarem redigir e registar uma Iniciativa de Cidadania Europeia, os organizadores
terão de reunir um vasto leque de informações. A partir do momento em que uma iniciativa é
oficialmente registada e publicada, o tempo começa a contar.
Assim, é importante ter tempo para aceder e reunir toda a informação possível sobre o procedimento
e sobre o próprio domínio em causa:
• Existe actualmente legislação da UE nessa matéria?
• Em que base jurídica no Tratado assentará a proposta a lançar?
• Trata-se de uma matéria da competência da UE?
Por conseguinte, haverá que analisar em primeiro lugar se a proposta será «admissível». Quer isso
dizer que a matéria em questão tem de ser da competência da Comissão e não poderá violar
quaisquer disposições estabelecidas no regulamento Iniciativa de Cidadania Europeia. Por exemplo,
tem de ser compatível com a Carta dos Direitos Fundamentais.
Sendo que a iniciativa só poderá ser bem sucedida se conseguir convencer pelo menos um
milhão de cidadãos da UE de, pelo menos, sete Estados-Membros, haverá também que conceber
uma estratégia de comunicação sustentável antes de registar a iniciativa. Já nesta fase inicial, será
fundamental entrar em contacto com potenciais parceiros noutros Estados-Membros e começar a
criar uma rede de cidadãos dispostos a aderir e a contribuir. Em suma, todo o trabalho desenvolvido
antes do registo poupará tempo a favor do trabalho a desenrolar em prol da iniciativa durante o
período oficial.
Há que estar também ciente de que a organização de uma iniciativa de cidadania exigirá recursos
e verbas. Embora algum trabalho possa ser desenvolvido com voluntários, os organizadores
precisarão provavelmente de patrocinadores e apoiantes. O controlo do apoio financeiro é
fundamental, uma vez que essa informação terá de ser facultada no registo.
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Sete pessoas, sete Estados, 100 caracteres

D

epois do trabalho de base, é agora altura de lançar as fundações necessárias a uma Iniciativa
de Cidadania Europeia. Isto inclui a formação de um «comité» (os chamados «organizadores»),
que deverá ser composto por pelo menos sete indivíduos, oriundos de pelo menos sete EstadosMembros da UE. Haverá que seleccionar entre os organizadores o contacto principal e um adjunto.
É também tempo de redigir e concluir o texto da iniciativa, que terá de preencher determinados
requisitos formais definidos nos formulários oficiais. O título da iniciativa não poderá exceder os
100 caracteres, a descrição da proposta, os 200 caracteres e as observações sobre os objectivos da
iniciativa de cidadania, os 500 caracteres.
Por último, os organizadores terão de facultar informação sobre as fontes de financiamento e de
apoio. Esta informação terá de ser actualizada ao longo do processo, no sítio Web da Iniciativa de
Cidadania Europeia criado pela Comissão (ver infra).

Primeiro controlo: registo

O

registo formal da iniciativa da proposta junto da Comissão Europeia é muito simples. A
Comissão disponibiliza um sítio Web (oficialmente designado «registo») no qual as iniciativas
propostas podem ser apresentadas em linha fornecendo a informação solicitada. O aviso de
recepção do registo por parte da Comissão representa a primeira resposta oficial da mesma.
Através da sua ficha no registo, os organizadores podem gerir toda a comunicação com a Comissão,
criar os formulários adequados para a recolha de assinaturas, efectuar o upload de traduções,
actualizar a informação relativa ao financiamento e, por fim, enviar as assinaturas. O registo serve
também como ponto de contacto dos organizadores com a Comissão, caso tenham perguntas ou
problemas.
Será agora a vez de a Comissão verificar a admissibilidade da Iniciativa de Cidadania Europeia
proposta, o que abrirá um diálogo inicial e um canal de comunicação entre ambas as partes.
No prazo de dois meses após a apresentação da proposta, os organizadores obterão uma resposta
formal da Comissão, quer a iniciativa seja legalmente registada e publicada no sítio Web, o que
dará início ao período de recolha das assinaturas, quer a iniciativa seja recusada por razões de
natureza jurídica. Poderá ser o caso, por exemplo, se a Comissão considerar que não se enquadra
no âmbito das suas competências, por se tratar de uma matéria que diz exclusivamente respeito
aos Estados-Membros, ou por entender que a Iniciativa de Cidadania Europeia viola a Carta dos
Direitos Fundamentais.
Em caso de recusa, os organizadores terão naturalmente o direito de interpor recurso, por exemplo,
junto do Provedor de Justiça Europeu, ou recorrendo da decisão junto do Tribunal de Justiça
Europeu.
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É importante saber que uma Iniciativa de Cidadania Europeia pode ser registada em qualquer das
23 línguas oficiais da UE, mas os organizadores terão de fornecer os textos nas outras seis línguas
seleccionadas para a iniciativa, e as assinaturas só poderão ser recolhidas em formulários de registo
nestas línguas. Os organizadores poderão – após o registo inicial – fazer o upload de outras versões
linguísticas da iniciativa proposta e serão responsáveis pelas traduções, cabendo no entanto
à Comissão verificar se as traduções correspondem à versão original da Iniciativa de Cidadania
Europeia.

Preparar a recolha das assinaturas

É

aconselhável estar preparado para a recolha das assinaturas mesmo antes de a Iniciativa de
Cidadania Europeia estar registada. Há duas vias para recolher assinaturas e «declarações de
apoio». Essas declarações podem ser recolhidas nos moldes tradicionais, ou seja, em papel (será
então necessária uma assinatura) ou em suporte informático (será então suficiente indicar dados
de identificação pessoal).
Para a recolha das assinaturas em suporte informático, foram criados um quadro jurídico e um
sistema electrónico totalmente novos A Comissão tem um software aberto para a recolha de
assinaturas em linha, que está disponível gratuitamente aos organizadores. Obviamente que estes
são livres de desenvolver o seu próprio sistema, se assim o entenderem.
Em ambos os casos, os organizadores têm de obter a certificação do seu sistema electrónico por
parte de uma autoridade competente do Estado-Membro em que os dados serão armazenados,
que verificará se esse sistema cumpre todas as especificações técnicas e requisitos relativos à
protecção de dados. Cada Estado-Membro nomeou uma autoridade responsável pela certificação
do sistema electrónico. A verificação deverá ser efectuada no prazo de um mês. A certificação pode
ser obtida antes ou depois do registo da iniciativa junto da Comissão.
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Fase de preparação:
- Identificação do problema
- Proposta de solução
- Interesse à escala da UE
- Estudo do objecto da iniciativa
- Formação do comité para a iniciativa
- Avaliação dos procedimentos

Iniciativa de Cidadania Europeia em síntese

Mês 15

Apresentação do registo em linha

Organizadores apresentam
declarações de apoio
validadas à Comissão

Organizador

Dia 1
Início da recolha
de assinaturas manuais:
máx. 12 meses

Mês 12
Apresentação
das assinaturas recolhidas
aos Estados-Membros
para validação

Certificação do sistema
electrónico: luz verde para iniciar
a recolha das assinaturas em linha

Comissão e Estados-Membros

Preparação

Certificação
do sistema electrónico
pelos Estados-Membros
(prazo máximo: 1 mês)

Recolha de assinaturas

Dia 1
Decisão da Comissão:
registo e publicação
no sítio Web

Verificação

Avaliação

Seguimento

Mês 12

Mês 18

Estados-Membros verificam
as assinaturas
(prazo máximo: 3 meses)

Decisão formal da Comissão
sobre o seguimento a dar:
proposta legislativa (ou não)

Mês 15
Período de avaliação
da Comissão por um
máximo de 3 meses:
preparação da decisão
da Comissão
Organização da audição
no Parlamento Europeu

Comissão começa a verificação inicial
(prazo máximo: 2 meses)

Se a Comissão apresentar
proposta legislativa:
início do procedimento
legislativo normal
entre Parlamento e Conselho

Sistema de recolha de assinaturas

A

recolha de assinaturas implicará muito mais do que estes requisitos técnicos e legais. Entre
outras tarefas, os organizadores deverão distribuir e recolher formulários em suporte de papel
ou informático e manter um controlo rigoroso sobre os mesmos.
É de salientar que só os cidadãos de um Estado-Membro da UE que possam votar nas eleições ao
Parlamento Europeu podem assinar uma Iniciativa de Cidadania Europeia. Os residentes legais de
países exteriores à UE não têm direito a assinar.
Os organizadores e signatários terão de garantir que utilizam o formulário adequado para
cada Estado-Membro, visto que alguns Estados-Membros exigem uma informação muito
mais abrangente para as declarações de apoio do que outros, de modo a poderem verificar
posteriormente a validade das assinaturas. Embora haja Estados-Membros que não exigem
quaisquer números de identificação pessoal, outros há que exigem números de documentos de
identidade ou de outros documentos, como o passaporte, a autorização de residência ou a carta
de condução, ou até os nomes dos pais e o local de nascimento. O regulamento indicará qual o tipo
de informação solicitado por cada Estado-Membro.
O regulamento especifica quantas assinaturas têm de ser recolhidas num determinado Estado-Membro com vista a preencher o requisito de um mínimo de sete países. Os números foram
calculados em relação ao número de deputados ao Parlamento Europeu, facilitando um pouco
a recolha de assinaturas nos Estados-Membros de maior dimensão e requerendo nos Estados
mais pequenos um número de signatários proporcionalmente mais elevado. Esses números serão
ajustados de forma a reflectir eventuais alterações na composição do Parlamento Europeu.
A experiência adquirida com algumas iniciativas a nível regional e nacional mostrou que nem todas
as assinaturas serão válidas após a verificação pelas autoridades nacionais. Por isso, recomenda-se
aos organizadores que recolham mais 10-20% de assinaturas, de modo a disporem de uma «margem
de segurança» e não ficarem, por uma pequena diferença, aquém do milhão de signatários exigido.

Número mínimo de assinaturas por Estado-Membro
Alemanha

74250
França

55500

Itália, Reino Unido

54750
Espanha

40500
Polónia

38250
Roménia

24750

Países Baixos

19500

Bélgica, República Checa, Grécia, Hungria, Portugal

16500

Suécia

15000

Áustria

14250

Bulgária

13500
9750

Dinamarca, Eslováquia, Finlândia

9000

Irlanda, Lituânia

6750

Letónia

6000

Eslovénia

4500
14

Estónia, Chipre, Luxemburgo, Malta

Segundo controlo: verificação da validade das assinaturas

3

65 dias após a publicação da iniciativa no registo da Comissão, será altura de entregar as
assinaturas e «declarações de apoio» reunidas às autoridades dos vários Estados-Membros. As
assinaturas dos cidadãos dinamarqueses terão de ser enviadas para Copenhaga e as dos cipriotas
para Nicósia. As assinaturas em papel e as declarações de apoio electrónicas terão de ser entregues
separadamente.
As autoridades dos Estados-Membros disporão de três meses para verificar a validade das
declarações apresentadas. Os Estados são livres de decidir se verificam apenas uma amostra
aleatória ou todas as declarações. Por último, será importante cumprir dois requisitos antes de a
Iniciativa de Cidadania Europeia ser finalmente entregue à Comissão. Em primeiro lugar, pelo menos
sete Estados-Membros terão de verificar que o número de assinaturas recolhido corresponde ao
estipulado e, em segundo lugar, que o total de declarações certificadas somará no mínimo um
milhão.
Concluída essa fase e utilizados os formulários disponíveis, a apresentação à Comissão processar-se-á facilmente – por correio electrónico (com anexos) ou por correio postal. Naturalmente, os
organizadores aproveitarão o dia da entrega para divulgar a sua proposta junto de um público
europeu mais alargado através dos meios de comunicação social.

Um milhão de assinaturas – e agora?

A

o reunir um milhão de declarações de apoio de, pelo menos, sete Estados-Membros, os
organizadores passam a conseguir definir parcialmente a agenda política de toda a Europa.
Face à apresentação bem sucedida de uma Iniciativa de Cidadania Europeia, a Comissão disporá de
três meses para comunicar as suas conclusões jurídicas e políticas sobre a iniciativa, as medidas que
tenciona tomar, se for caso disso, e os motivos que a levam a tomar ou não tomar essas medidas.
Durante o processo de análise, os organizadores serão convidados a apresentar a sua proposta mais
pormenorizadamente junto das instituições da UE, numa audição pública.
Nesse momento, será necessário proceder a uma limpeza de ficheiros, uma vez que os ficheiros
certificados com as declarações de apoio têm de ser destruídos um mês após a apresentação
da proposta à Comissão – ou 18 meses após o registo da iniciativa. As autoridades nacionais que
procedem à certificação das declarações terão de destruir os ficheiros um mês após a data da
referida certificação.
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O processo continua

N

o caso de a Comissão optar por dar seguimento à iniciativa elaborando uma proposta legislativa
formal, os organizadores poderão querer continuar o seu trabalho – agora como supervisores
do processo legislativo que se inicia. De qualquer forma, mesmo que a Comissão entenda que uma
proposta legislativa é desnecessária ou indesejável, os organizadores de uma Iniciativa de Cidadania
Europeia poderão querer contestar, comentar ou dar seguimento a novas acções ou iniciativas.
Independentemente do resultado, é aconselhável que todos os envolvidos façam um balanço
do trabalho desenvolvido – tanto através de uma documentação circunstanciada como de uma
avaliação posterior ao processo – já que isso dará a todos a possibilidade de retirar ensinamentos
úteis para o futuro deste processo plurianual.
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A

União Europeia, ao introduzir os princípios da democracia participativa, está a convidar todos
os cidadãos e organizações da sociedade civil a participarem activamente na definição de uma
agenda política comum transnacional e no processo decisório. O artigo 11.º do Tratado da União
Europeia lança as bases desta nova relação entre os cidadãos e as instituições da UE.
O Comité Económico e Social Europeu foi criado para facilitar e prestar apoio a esta participação.
Agora, está pronto a apoiar a execução da Iniciativa de Cidadania Europeia, funcionando como
ponte entre a sociedade civil e as instituições da UE.
O Comité é activo nas consultas que facilita e nas várias formas de diálogo com as instituições da UE.
Assim, criou um Grupo de Ligação com as organizações e redes da sociedade civil europeia. Com
respeito à Iniciativa de Cidadania Europeia, e para além de informar os cidadãos e as organizações
da sociedade civil interessadas, as funções do Comité serão:

Em que pode
o CESE ser útil

– facilitar iniciativas de cidadania embrionárias, permitindo que as partes envolvidas
estabeleçam contactos e, eventualmente, se reunam;

© Architecture: Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël

– agir como mentor, organizando audições e emitindo um parecer para ajudar a Comissão a
avaliar uma iniciativa bem sucedida, em qualquer fase do seu seguimento.
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Iniciativa de Cidadania Europeia
O direito de um milhão de cidadãos europeus convidarem a Comissão a apresentar uma nova
proposta legislativa da UE.

Organizador
Comité criado para desenvolver uma Iniciativa de Cidadania Europeia composto por, pelo menos,
sete indivíduos, de, pelo menos, sete Estados-Membros.

Declaração de Apoio
Assinaturas manuscritas ou declarações recolhidas electronicamente em apoio de uma Iniciativa
de Cidadania Europeia.

Palavras-chave

Registo
Processo de registo, verificação e publicação de uma iniciativa antes do início da recolha das
assinaturas.

Recolha electrónica
O sistema de recolha das declarações de apoio na Internet, com base num software aberto
disponibilizado pela Comissão e certificado pelas autoridades dos Estados-Membros.

Apresentação
Acto de entrega à Comissão dos certificados relativos às assinaturas, confirmando que um
determinado número de cidadãos de um determinado número de Estados-Membros apoiam a
iniciativa.
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U

ma vez que o regulamento entra em vigor em 1 de Abril de 2012, resta ainda acertar alguns
pormenores técnicos que não estão concluídos à data do fecho desta publicação: por exemplo,
as autoridades nos Estados-Membros responsáveis pela certificação do software em linha utilizado
para recolher as declarações de apoio, ou as autoridades responsáveis pelo controlo das assinaturas.

Para obter informação actualizada, queira contactar o secretariado do CESE:
Comité Económico e Social Europeu
Unit for Relations with Civil Society and Constitutional Affairs
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Correio electrónico: citizensinitiative@eesc.europa.eu

Informação do CESE sobre a iniciativa de cidadania:
www.eesc.europa.eu/eci

Parecer do CESE sobre a Iniciativa de Cidadania Europeia
Referência: CESE 993/2010, publicado no Jornal Oficial C 44 de 11.2.2011.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.10571

Parecer do CESE sobre a democracia participativa e a iniciativa de cidadania
(art.º 11.º)
Referência: CESE 465/2010, publicado no Jornal Oficial C 354 de 28.12.2010.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.9608

Ligações
e documentos úteis

Sítio Web do CESE sobre o Tratado de Lisboa [em inglês]
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform

CESE – Informações sobre democracia participativa e sociedade civil
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

Grupo de Ligação do CESE com as organizações e redes da sociedade civil
europeia [em inglês]
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
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Comissão Europeia
Sítio Web e registo da Iniciativa de Cidadania
A Comissão disponibiliza um sítio Web detalhado que contém todas as informações pertinentes
relativas à Iniciativa de Cidadania e ao processo propriamente dito. Inclui ainda todos os textos
legislativos pertinentes, uma síntese de todas as iniciativas, passadas e presentes, o software de
recolha das assinaturas e ligações aos sítios Web das autoridades nacionais competentes. Além
disso, funciona como portal para os organizadores registarem a iniciativa e gerirem a sua ficha.

Iniciativa de Cidadania Europeia – sítio Web
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pt

Outros contactos úteis
Europe Direct
Telefone 00 800 67 89 10 11; serviço gratuito, a partir de qualquer país da UE
http://europa.eu/europedirect/

Representações da Comissão em cada Estado-Membro
http://ec.europa.eu/represent_pt.htm

Parlamento Europeu – Petições
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=PT&id=49

Provedor de Justiça Europeu
www.ombudsman.europa.eu
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Esta brochura, redigida por Bruno Kaufmann (jornalista e presidente
do Initiative and Referendum Institute Europe) constitui uma introdução
à Iniciativa de Cidadania Europeia e apresenta um guia sobre os vários
passos necessários ao lançamento de uma tal iniciativa. Contém também
uma série de ligações a outras informações.
Para mais informações, contacte: citizensinitiative@eesc.europa.eu
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