LANÇAR LUZ SOBRE
a iniciativa de cidadania europeia

MITO N.º 1

Se uma iniciativa não der
origem a legislação da UE,
não vale a pena

MITO N.º 6

MITO N.º 2

A taxa de recusa das
propostas de iniciativa
na fase de registo é muito
elevada

MITO N.º 3

A Comissão Europeia
não dá importância às
iniciativas

Ninguém sabe
da existência da
iniciativa

MITO N.º 4

O seguimento das
iniciativas bem
sucedidas deixa a
desejar

MITO N.º 5

Os cidadãos acham
a ferramenta difícil
de usar

FACTO N.º 4

A iniciativa «Right2Water» levou
à revisão da Diretiva Água Potável,
obrigando os países da UE a melhorar o
acesso à água e a garantir esse acesso a
grupos vulneráveis e marginalizados.

FACTO N.º 1

Uma iniciativa permite

estabelecer contactos
e sensibilizar cidadãos
e responsáveis políticos para

determinadas questões e pode ter

como resultado outras
ações importantes.

FACTO N.º 2

Uma iniciativa só é

recusada se estiver
manifestamente
fora do âmbito de
competência da
Comissão ou for contrária

aos valores europeus. Desde 2015,
foram registadas mais de 90 % das
propostas de iniciativa.

#EUTakeTheInitiative
Para mais informações sobre a iniciativa de cidadania europeia em geral
e sobre as iniciativas em curso, consulte:

europa.eu/citizens-initiative

FACTO N.º 6

Mais de 9 milhões de
cidadãos que já apoiaram

FACTO N.º 3

Quando uma iniciativa obtém o
apoio de 1 milhão de cidadãos,
a Comissão reúne se

com os organizadores

e adota uma resposta formal, após
um debate público no

Parlamento Europeu.

FACTO N.º 5

Na sequência de uma proposta da
Comissão, o Parlamento Europeu e o
Conselho adotaram novas regras que
facilitarão a utilização deste instrumento.

uma iniciativa são, por si só, um
resultado significativo. Todos têm
um papel a desempenhar.
Passe a palavra!

TAKE
THE INITIATIVE
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