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Países/ 
Câmaras 

Audição 
peticionários 
Sim/Não 
8 

Audição 
peticionários 
Casos 
8 

Solicitações 
Governo 
Sim/Não 
9 

Solicitações 
entidades 
Prazos 
resposta 
9 

Solicitações 
entidades 
Sanções 
incumprime
nto - 9 

Solicitações 
entidades 
Efetivação 
sanções - 9 

Diligência 
conciliadora 
10 

Outras 
diligências 
Sim/Não 
11 

 

 

Albânia 
 
 

Sim Só em 
algumas 
situações 

Não Não 
respondeu 

  Raramente Sim. Às vezes 
audiências c/ 
outras 
entidades c/ 
interesse na 
matéria 

Alemanha – 
Parlamento 
(Bundestag) 
 
 
 

Sim Só em 
algumas 
situações. 
Pode ser 
realizada em 
petições com 
+ 50.000 
assinaturas. 

Sim Sim Não  Não 
respondeu 

Sim. Às vezes 
audiências c/ 
funcionários 
do Governo e 
inspeções 
locais 

Alemanha – 
Conselho 
Federal 
(Bundesrat) 
 
 

Não  Não Não 
respondeu 

  Nunca Não 

Andorra 
 
 

Não  Sim Sim Não  Nunca Não 

Áustria – 
Conselho 
Nacional 
 
 

Sim Só  algumas 
situações. A 
Comissão 
vota audição, 
maioria 
decide. 

Sim Não 
Normal/ 
respostas 
enviadas 
prazo 2 meses 

  Raramente Não 

Bélgica-
Câmara 
Representa
ntes 
 
 

Não  Sim, pode 
pedir 
explicações 
membro 
Governo 

Sim. 
 Prazo 6 
semanas ou 
outro fixado 
p/ Comissão 
Petições 

Sim. 
Na falta 
resposta, 
Comissão 
pode exigir 
a presença 
do Ministro 

Não responde   Não. Nunca Não 

Bélgica-
Senado 
 

Não  Sim Não 
 

  Raramente Sim.Enviá-la 
para a 
Comissão 
competente 

Conselho da 
Europa-Ass 
Parlamenta
r 
 
 

Não  Não Não 
respondeu 

  Não Sim. 
Encaminhame
nto para uma 
Comissão  
para relatório 
sobre matéria 
da petição 

Eslovénia 
 
 

Não 
Os membros da 
Comissão 
tomam nota 
dos resumos 
das petições na 
reunião sobre 
as mesmas 
realizada a cada 
2 meses, mas os 
peticionários 
não são 

No entanto, 
no caso de 
algumas 
petições, 
nomeada/ de 
associações, 
podem ser 
convidados a 
participar na 
reunião da 
Comissão, 
peritos e 

Sim. Pedido 
informação 
ao Governo, 
institutos 
públicos, 
empresas 
públicas, 
que devem 
responder 
imediatame
nte. 

Não 
Lei de 
procedimento 
administrativo 
geral 
estabelece 
que deve ser 
dada resposta 
no prazo 2 
meses. 

Sim. Após o 
termo do 
prazo, as 
partes 
envolvidas 
podem 
apresentar 
uma queixa. 

O serviço da 
Comissão não 
tem 
informação. 

            Não, 
a Comissão  
só pode 
propor às 
instituições 
relevantes 
para auxiliar  
peticionário
s no âmbito 
das suas 
competênci
as 

Sim.Serviço 
pode, ainda, 
informar 
peticionários 
sobre possível 
remédio, 
jurídico ou 
outro, 
disponível 
Comissão 
pode realizar 
consultas ou 
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convidados para 
as reuniões da 
Comissão. 

público 
interessado. 

visitas de 
campo. 

Espanha-
Congresso 
dos 
deputados  
 
 

Não 
No entanto, os 
regulamentos 
devem  incluir a 
possibilidade de 
uma audiência 
especial para os 
peticionários, se 
for considerado 
adequado. 

 Sim Não Não. Nunca  Nunca Não 

Estónia 
 
 

Não  Não Não   Raramente Não 

Federação 
Russa – 
Conselho da 
Federação 
 
 

Não  Sim Sim Sim. Sanção 
administrati
va de 5 a 10 
mil rublos e 
responsabili
dade 
disciplinar. 

Não têm 
informações 
precisas sobre 
este assunto. 

             Não. 
Cartas sobre 
assuntos 
que não são  
competênci
a Conselho 
Federação  
transmitidas 
para seu 
decisor real, 
com a 
notificação 
do autor da 
carta. 

Não 

França – 
Assembleia 
Nacional 
 

Não  Sim. A 
Comissão 
pode decidir 
remeter a 
petição ao 
ministro. 

Sim.Se o 
Ministro não 
responder no 
prazo de 3 
meses a 
petição pode 
ser submetida 
à Assembleia. 
Petições 
podem ser 
enviadas ao 
Provedor. 

  Não Não 

Holanda- 
Câmara dos 
deputados 
 
 

Sim Só nalguns 
casos. Não há 
um critério 
estabelecido, 
é a Comissão 
que decide se 
faz  audição 
ou não. 

Sim. Não   Raramente Não 

Hungria 
 
 

Não têm 
informação 

 Sim Não   Nunca Sim. Efeitos 
sociais e 
jurídicos. 

Itália- 
Câmara dos 
deputados 
 
 

Não  Não 
Apreciação 
Comissão 
pode ser 
concluída c/ 
resolução 

Não  
respondeu 

  Nunca Não 
Pode também 
vincular-se 
petição a 
projeto de lei 
já inscrito na 
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que visa 
chamar 
atenção p/ 
requisitos 
Petição 

ordem do dia. 

Itália- 
Senado 
 

Não  Não 
Se nenhuma 
iniciativa for 
aprovada p/ 
Senado, a 
petição é 
enviada p/ 
Governo, 
solicitando 
que aja 
sobre ela e 
não para se 
pronunciar.  

Não  
respondeu 

  Nunca Não, além de 
enviar a 
petição  
Governo, às 
vezes. 

Letónia 
 
 

Sim Só nalguns 
casos, 
consoante a 
matéria da 
petição.  

Sim Sim Não  Nunca Não 

Lituânia  
 
 

Sim Em todas as 
petições. 

Sim Sim Não  Nunca Sim. No caso 
de se concluir 
atender o 
pedido da 
petição, pode 
ser redigido 
um ato 
jurídico/ 
sugerida 
constituição 
Comissão/ 
Grupo de 
Trabalho p/ 
efeito  

Moldávia 
 
 

Sim 
Há ainda um 
calendário geral  
de audições de 
cidadãos pelo 
Presidente do 
Parlamento, 
Vice-
Presidentes e 
deputados. 

Em todas as 
petições. 

Sim. 
Estatuto dos 
deputados 
atribui-lhe 
direito de 
colocar 
questões 
quaisquer 
autoridade 
pública. 
 Entidade 
deve 
responder 
sem demora 
e quando 
haja 
necessidade 
de maior 
verificação, 
no prazo de 
1 mês. 

Sim. Quando 
um deputado 
solicita uma 
resposta 
verbal do 
Governo, 
deve ser 
apresentada 
para a 
próxima 
sessão 
plenária, no 
âmbito das 
audições do 
governo. Se 
for necessária 
a resposta 
escrita, deve 
ser 
apresentada 
no prazo de 
15 dias. 

Sim. 
Incumprime
nto prazo 
decisão, 
decisões 
contrárias 
lei, etc, 
implicam 
responsabili
dade 
administrati
va.  

Raramente Nunca Sim. O regime 
do Provedor 
de Justiça 
prevê que 
quando forem 
violados os 
direitos dos 
cidadãos, este 
faça um aviso 
às 
autoridades, 
que incluirá 
recomendaçõ
es sobre 
medidas a 
serem 
tomadas para 
a imediata 
restauração 
dos direitos 
violados. 
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Parlamento 
Europeu 
 
 

Peticionários 
são informados 
do debate da 
petição  
na Comissão.  
Podem assistir e 
participar. 
 Agenda  
Comissão 
organizada em 
2 partes - a A, 
na qual há 
debate e uma 
parte  B, em 
que as petições 
podem ser 
encerradas sem 
debate, com 
base nos 
documentos 
escritos que 
respondem às 
preocupações 
peticionários.  

 Sim.Procura
m respostas 
escritas de 
autoridades 
nacionais ou 
locais/regio
nais, ou 
mesmo 
outras 
partes 
interessadas 
Comissão 
fornece 
respostas 
escritas e 
orais a 
questões 
levantadas 
no processo 
de petições.  

Sim.Embora 
não existam 
limites 
estritos 
(depende 
complexidade 
caso) esperam 
resposta no 
prazo de três 
meses. 

  Não 
respondeu 

Pode 
incentivar a 
Comissão a 
instaurar 
processos por 
infração se 
apropriado; 
pode realizar 
visitas de 
averiguação a 
países/regiões
/localidades 
em questão. 
Também 
importante o 
aspeto da 
comunicação 
social. 

Polónia - 
Senado 
 

Não  Sim Sim Não  Nunca Não 

Reino 
Unido -
Câmara dos 
Comuns 

Não  Não Não 
respondeu 

  Resposta: 
Não 
aplicável 

Não 

República 
Checa-
Câmara dos 
Deputados 
 

Sim Só nalguns 
casos. 
Petições 
assinadas por 
+ 10.000 
cidadãos ou 
de alta 
importância 
da sociedade 

Sim Sim Não  Frequentem
ente 

Sim. 
Recomendaçõ
es Comissão 
p/ instituições 
(Ministérios, 
Auditoria, etc) 

República 
Checa-
Senado 
 

Sim Só nalguns 
casos. 
Petições 
assinadas por 
+ 10.000 
cidadãos ou 
casos que 
Comissão 
entenda. O 
Senado pode 
também 
realizar 
audiências 
públicas em 
outros casos 
de interesse 
geral 

Sim Sim Não  Sempre Sim. Aprovar 
resoluções 
dirigidas às 
autoridades 
públicas em 
causa, com 
recomendaçõ
es sobre a 
resolução do 
problema, 
examinando o 
objeto da 
petição no 
mesmo lugar. 
Examining the 
objeto f the 
petition at the 
very place 

 Sim Só nalguns Sim Sim Não  Raramente Não 
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Roménia-
Câmara dos 
Deputados 
  
 

casos. A 
Comissão tem 
autoridade 
para realizar 
audições/ 
inspeções nos 
casos que 
considere 
necessários. 

Sérvia 
 

Não  Sim Sim Não. Nunca  Nunca Não 

Suíça 
 
 

Não  Sim Não   Nunca Não 

 


