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REPOR A VERDADE DOS FACTOS 
A Iniciativa de Cidadania Europeia dá-lhe a 
oportunidade de participar diretamente no 
processo democrático europeu, permitindo 
lhe ter maior influência nas políticas da 
UE que afetam o seu quotidiano. 

MITO 01

Se não resultar 
em legislação, 
não vale a pena

 REALIDADE

1. Mesmo que não resulte na 
adoção de um ato legislativo, 
a iniciativa pode, mesmo 
assim, sensibilizar para as 
questões em causa e fomentar 
o debate sobre as mesmas.

2. Cria redes em torno das 
questões em causa a nível 
regional, nacional e da UE.

3. Chama a atenção dos 
responsáveis políticos para 
as questões em causa.

MITO 02

Quase sempre o registo 
é recusado

 REALIDADE

1. O registo só é recusado se a proposta de 
iniciativa estiver manifestamente fora da 
competência da Comissão ou for abusiva, 
frívola ou contrária aos valores da UE.

2. A Comissão lançou um serviço de 
aconselhamento independente para melhorar 
o apoio prestado aos organizadores e permitiu 
o registo parcial de iniciativas, num esforço 
para reduzir o número de registos recusados.

3. Desde 2015, mais de 85 % das propostas de 
iniciativa foram registadas.

MITO 03

A Iniciativa de Cidadania Europeia não passa 
de palavras bonitas da parte da Comissão

 REALIDADE

1. A Comissão considera a Iniciativa de Cidadania Europeia 
um dos principais instrumentos de envolvimento dos 
cidadãos na elaboração das políticas da UE.

2. Para assegurar o êxito da iniciativa, a Comissão:
 Reúne-se com os organizadores
 Prepara um debate público com os principais 

intervenientes no Parlamento Europeu
 Adota uma resposta formal

3. O novo regulamento facilitará a utilização deste instrumento 
e melhorará o processo de seguimento, deixando tempo 
para aprofundar as ações de sensibilização e o debate.



MITO 04

O seguimento dado às 
iniciativas concluídas 
tem sido dececionante

 REALIDADE

A iniciativa «Direito à Água»:
1. deu origem a uma proposta da Comissão 

Europeia de revisão da Diretiva Água Potável 
para melhorar o acesso à água e garantir esse 
acesso a grupos vulneráveis e marginalizados

2. levou a Comissão Europeia a defender a 
manutenção do acesso universal à água e 
ao saneamento como um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 
das Nações Unidas

3. contribuiu para a nova referência explícita ao 
direito à água no Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais

 
Na sequência da iniciativa «Stop Vivisection»,  
a Comissão:
1. reconheceu a necessidade de acelerar os 

progressos no que se refere à substituição, 
redução e aperfeiçoamento da utilização de 
animais em ensaios

2. comprometeu-se a dar mais apoio ao 
desenvolvimento e validação de abordagens 
alternativas

3. organizou uma conferência sobre a forma de 
tirar partido da investigação de ponta para 
desenvolver abordagens cientificamente 
válidas sem recurso a animais

A iniciativa «Proibição do glifosato»:
1. deu origem a uma proposta de regulamento 

da Comissão sobre a transparência e a 
sustentabilidade da avaliação de riscos da UE 
na cadeia alimentar, na sequência da qual, 
em junho de 2019, o Parlamento Europeu e 
o Conselho adotaram um regulamento que 
entrará em vigor na primavera de 2021

2. levou à adoção de novas medidas para 
aumentar a transparência no que se refere à 
autorização, restrição e proibição da utilização 
de pesticidas, relacionadas com a aplicação da 
Diretiva Utilização Sustentável

MITO 05

O instrumento é demasiado 
complicado e difícil de usar

 REALIDADE

1. Com base nas reações das partes interessadas, 
a Comissão tomou medidas concretas para 
simplificar a utilização da iniciativa.

2. Propôs igualmente novas regras para facilitar o 
lançamento, o registo, a organização e o apoio a 
iniciativas, que foram recentemente adotadas 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho e que 
serão aplicáveis a partir de 2020.

3. A revisão do instrumento melhorará o processo 
de registo e reforçará o apoio dispensado aos 
organizadores.

4. As pessoas interessadas em apoiar uma 
iniciativa não terão de dar tantos dados 
pessoais.

5. A Comissão melhorou o seu software de recolha 
por via eletrónica, nomeadamente melhorando 
a acessibilidade através de dispositivos móveis, 
o que facilita a participação dos cidadãos. 
As novas regras também autorizarão a 
identificação eletrónica.

MITO 06

Ninguém ouviu falar da  
Iniciativa de Cidadania Europeia

 REALIDADE

1. Mais de nove milhões de assinaturas 
nos últimos cinco anos é já um resultado 
significativo.

2. Está a decorrer uma campanha de comunicação 
com ações a nível da UE e dos Estados-Membros 
para sensibilizar os cidadãos. Para mais 
informações, consulte: europa.eu/citizens-
initiative

3. Todos temos um papel a desempenhar para 
garantir o êxito da Iniciativa de Cidadania 
Europeia. Passe a palavra!
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Para mais informações sobre a Iniciativa de Cidadania 
Europeia em geral e sobre as iniciativas em curso: 
europa.eu/citizens-initiative   
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