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INICIATIVA DE CIDADANIA EUROPEIA: o primeiro instrumento
transnacional de democracia participativa
Lançada no dia 1 de abril de 2012 pelo Tratado de Lisboa, a iniciativa de
cidadania europeia (ICE) é o instrumento de democracia participativa
mais bem acolhido na União Europeia. Recolhendo, pelo menos, 1 milhão
de assinaturas de cidadãos provenientes de, pelo menos, um quarto dos
Estados-Membros da UE (atualmente sete), os cidadãos têm direito a
dirigir-se diretamente à Comissão Europeia para propor um ato jurídico.
A ICE é, por conseguinte, um poderoso instrumento de participação
ativa na elaboração das políticas ao nível da UE. A ICE pode influenciar a
agenda política da UE.
Artigo 11.º, n.º 4, do Tratado da União Europeia (TUE):

«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 ato jurídico da União para aplicar os Tratados.»
As regras de execução estão definidas no Regulamento (UE) n.º 211/2011¹.
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Jornal Oficial da União Europeia L 65 de 11 de março de 2011.

O conceito de «diálogo civil» está consagrado no Tratado, estabelecendo
que todas as instituições devem manter uma interação aberta, transparente
e regular com a sociedade civil. O CESE desempenha um papel central
nestes processos, funcionando como a ponte entre as organizações de
sociedade civil e as instituições da UE, e proporcionando um fórum de
consulta e informação onde podem trocar pontos de vista e expor as suas
opiniões.
O CESE é responsável por facilitar e apoiar
todas as vias de diálogo e de comunicação
entre os cidadãos e as instituições da UE.
Para o efeito, criou um grupo de ligação com
as organizações e redes da sociedade civil
europeia² e um Grupo Eventual para as ICE
que lida especificamente com as iniciativas de cidadania europeia. No que
diz respeito à ICE, para além de informar os cidadãos e as organizações da
sociedade civil que demonstrem interesse, o Comité age na qualidade de:
- facilitador de iniciativas de cidadania embrionárias, permitindo que as
partes envolvidas estabeleçam contactos e, eventualmente, se reúnam;
- mentor, formulando recomendações e emitindo pareceres para ajudar a
Comissão a avaliar uma iniciativa bem-sucedida, em qualquer fase do seu
seguimento.
Além disso, o Comité considera-se um grande preconizador da participação
dos cidadãos em geral e apoia todos os instrumentos que promovam a
cidadania ativa.
Pareceres do CESE sobre a iniciativa de cidadania europeia
• Parecer do CESE sobre a democracia participativa e a iniciativa de cidadania ³
/ março de 2010
• Parecer do CESE sobre a iniciativa de cidadania europeia⁴ / julho de 2010
• Parecer de iniciativa do CESE sobre a iniciativa de cidadania europeia
(revisão)⁵ / julho de 2016
² Para mais informações sobre o grupo de ligação, consultar:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group.
³ Jornal Oficial da Uniao Europeia C 354 de 28 de dezembro de 2010.
⁴ Jornal Oficial da Uniao Europeia C 44 de 11 de fevereiro de 2011.
⁵ Jornal Oficial da União Europeia C 389 de 21 de outubro de 2016.
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O CESE E A ICE: uma ligação natural

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À ICE: O que faz o CESE pelos organizadores
Grupo Eventual para as ICE
O Grupo Eventual para as ICE, criado para facultar orientação política
sobre a iniciativa de cidadania europeia e acompanhar a sua evolução, já
adotou várias recomendações sobre a forma como o CESE pode contribuir
para reforçar e desenvolver a iniciativa de cidadania europeia e propôs
diversos serviços que o CESE se disponibiliza agora a prestar a todos os
intervenientes neste tipo de iniciativa.
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Tradução das descrições das ICE
Uma iniciativa de cidadania europeia
pode ser registada em qualquer uma das
24 línguas oficiais da UE, mas cabe aos
organizadores providenciar os textos nas
restantes 23 línguas. Após o registo inicial,
os organizadores podem carregar outras
versões linguísticas da iniciativa proposta.
Desde outubro de 2014, o CESE disponibiliza um serviço de tradução
das descrições das ICE (máximo de 800 carateres). Na prática, após a
validação da ICE pela Comissão Europeia, o texto original pode ser enviado
para citizensinitiative@eesc.europa.eu, com referência às línguasalvo
pretendidas. Os organizadores podem escolher qualquer língua da UE,
exceto o gaélico.
Dia da Iniciativa de Cidadania Europeia
Desde 2012, o CESE organiza, em abril, uma conferência no âmbito do
«Dia da Iniciativa de Cidadania Europeia», a fim de debater os últimos
desenvolvimentos na política relativa à ICE. A intenção é também facilitar
os contactos interpessoais e formular propostas da sociedade civil
relativamente às melhorias e simplificações necessárias na organização
da ICE. O Dia da Iniciativa de Cidadania Europeia é, atualmente, um
importante ponto de encontro e uma plataforma onde os organizadores
de ICE (já registados ou não) e as partes interessadas podem trocar
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informações, boas práticas e experiências e apresentar ao público as suas
iniciativas de cidadania europeia e atividades.
Para mais informações, queira consultar a secção «Events» na página Web
da iniciativa de cidadania europeia: www.eesc.europa.eu/eci.
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Base de dados da ICE
Desde 2012, o CESE organiza, em abril, uma
conferência no âmbito do «Dia da Iniciativa
de Cidadania Europeia», a fim de debater os
últimos desenvolvimentos na política relativa à
ICE. A intenção é também facilitar os contactos
interpessoais e formular propostas da sociedade
civil relativamente às melhorias e simplificações necessárias na organização
da ICE. O Dia da Iniciativa de Cidadania Europeia é, atualmente, um importante
ponto de encontro e uma plataforma onde os organizadores de ICE (já
registados ou não) e as partes interessadas podem trocar informações, boas
práticas e experiências e apresentar ao público as suas iniciativas de cidadania
europeia e atividades.
Para mais informações, queira consultar a secção «Events» na página Web da
iniciativa de cidadania europeia: www.eesc.europa.eu/eci.
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Oportunidade para estabelecer contactos
O CESE pode convidar organizadores de
ICE para as suas reuniões plenárias e/ou
reuniões de secção (em conformidade
com as regras internas que definem
os critérios gerais), a fim de lhes dar a
oportunidade de se encontrarem com
membros do CESE e estabelecerem
contacto com as respetivas organizações. A realização de apresentações
aos membros do CESE constitui igualmente uma excelente ocasião para
recolherem pontos de vista e opiniões sobre a iniciativa proposta e para se
prepararem para eventuais perguntas dos cidadãos durante a campanha.
Além disso, os organizadores de ICE podem solicitar uma parceria com o
CESE para a organização de eventos destinados à promoção da iniciativa.
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Se a parceria for aceite, os organizadores poderão utilizar gratuitamente
uma das salas de conferências do CESE. O CESE garantirá também uma
receção e/ou discurso de boas-vindas por um dos seus membros que seja
perito na matéria.
Para mais informações sobre parcerias com o CESE, queira consultar:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-euinstitutions-partnerships
Atividades de comunicação e informação
O CESE elaborou duas publicações que explicam
em pormenor os diversos instrumentos disponíveis
aos cidadãos da UE que pretendam exprimir
formalmente as suas ideias e preocupações: o
«Guia para a Iniciativa de Cidadania Europeia» e o
«Passaporte Europeu para a Cidadania Ativa». Ambas
as publicações, que são atualizadas regularmente,
estão disponíveis em www.eesc.europa.eu/eci,
na secção «Related Documents».
Os membros do CESE participam ainda em várias atividades «Going local»
[Agir a nível local], em que falam sobre a ICE e explicam a sua importância
para envolver os cidadãos no processo de elaboração das políticas. Sempre
que possível, o CESE pode propor um orador para intervir num evento
externo sobre o tema da iniciativa de cidadania europeia e questões
relacionadas com os cidadãos.
Aconselhamento aos organizadores de ICE
Todos os organizadores atuais e futuros podem contactar o CESE através da
sua caixa de correio funcional citizensinitiative@eesc.europa.eu para obter
aconselhamento sobre os diversos aspetos organizacionais da ICE e onde
procurar ajuda. O CESE está a colaborar com o centro de apoio para a ICE
e com a Associação para a ICE, a fim de coordenar os serviços relacionados
com a iniciativa e otimizar o intercâmbio de informações em benefício de
todos os organizadores de ICE e partes interessadas.
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INFORMAÇÕES PRÁTICAS
Informação oficial sobre a iniciativa de cidadania europeia
Registo da Comissão Europeia para a ICE:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
Página do CESE sobre a ICE, incluindo publicações:
www.eesc.europa.eu/eci
Organizações parceiras do CESE no âmbito da ICE
Associação para a ICE:
http://www.citizens-initiative.eu/
Centro de apoio para a ICE:
http://ecas.org/services/eci-support-centre/
Contacto:
Comité Económico e Social Europeu
Unidade das Relações com as Organizações da Sociedade Civil e Estudos
de Prospetiva
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel – Belgique/België
Correio eletrónico: citizensinitiative@eesc.europa.eu
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