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Antonio Tajani
Presidente
Comissão dos Assuntos Constitucionais

Assunto: Parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo 
sobre a Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União 
Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica (2018/0427(NLE))

Senhor Presidente,

No âmbito do processo em epígrafe, lamentavelmente, a Comissão dos Assuntos Externos foi 
incumbida de submeter um parecer à apreciação da comissão a que V. Ex.ª preside. 
Atendendo à urgência da questão, os coordenadores da Comissão AFET decidiram, em 4 de 
dezembro de 2019, enviar o parecer sob a forma de carta e instar a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões no 
seu relatório.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

David McAllister
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SUGESTÕES

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 50.° do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu, de 5 de abril de 2017, sobre as 
negociações com o Reino Unido, na sequência da notificação da sua intenção de se retirar 
da União Europeia, e as suas resoluções de 3 de outubro de 2017, de 13 de dezembro de 
2017 e de 18 de setembro de 2019, sobre o ponto da situação das negociações com o 
Reino Unido, 

– Tendo em conta as conclusões da reunião do Conselho Europeu (artigo 50.º) de 21 de 
março de 2019 (PE 639.609/CPG), de 10 de abril de 2019 (PE 639.538/CPG) e de 17 de 
outubro de 2019 (EUCO XT 20018/19);

– Tendo em conta o texto revisto da Declaração Política que estabelece o quadro das futuras 
relações entre a União Europeia e o Reino Unido, tal como acordado a nível de 
negociadores em 17 de outubro de 2019 e publicado no JOUE C 384 I de 12.11.2019, 
para substituir o publicado no JO C 66 de 19.2.2019;

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 4 de setembro de 2019, sobre a 
finalização dos preparativos para a saída do Reino Unido da União Europeia no dia 1 de 
novembro de 2019 (PE 639.554/CPG);

– Tendo em conta o artigo 56.º do Regimento do Parlamento Europeu,

A. Considerando que, nos termos do artigo 18.º do Acordo de Saída, a União e o Reino 
Unido devem envidar todos os esforços para tomarem as medidas necessárias para 
negociar com celeridade os acordos que regerão as suas futuras relações; 

B. Considerando que, ao abrigo do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos 
Assuntos Externos «tem competência para a promoção, a execução e o acompanhamento 
da política externa da União em matéria de [inter alia] aprofundamento das relações 
políticas com os países terceiros através de programas abrangentes de cooperação e ajuda 
ou de acordos internacionais, como, por exemplo, acordos de associação e de parceria»; 

C. Considerando que, na sua resolução de 18 de setembro de 2019, o Parlamento observa 
que a Declaração Política que estabelece o quadro das futuras relações entre a UE e o 
Reino Unido está em consonância com a resolução do Parlamento Europeu, de 14 de 
março de 2018, sobre o quadro das futuras relações entre a UE e o Reino Unido, em que 
o Parlamento apela à celebração de um acordo de associação, bem como com o contributo 
circunstanciado das suas comissões, e reflete as escolhas feitas pelo Reino Unido no que 
diz respeito ao âmbito e à profundidade das suas futuras relações com a UE;

D. Considerando que o artigo 129.º do Acordo de Saída inclui «Disposições específicas 
relativas à ação externa da União» que preveem, em particular, que, durante o período de 
transição, o Reino Unido está vinculado pelas obrigações decorrentes dos acordos 
celebrados pela União; que esta obrigação oferece, ao mesmo tempo, clareza e 
previsibilidade às partes interessadas, incluindo os parceiros internacionais; que, durante 
o período de transição, o Reino Unido não pode vincular-se a novos acordos concluído 
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em seu próprio nome em domínios da competência exclusiva da União, a menos que seja 
autorizado a fazê-lo pela UE; que, durante o período de transição, o Reino Unido deve 
igualmente aplicar as medidas restritivas da União em vigor ou decididas durante o 
período de transição, apoiar as declarações e posições da UE em países terceiros e 
organizações internacionais e participar, numa base casuística, em operações militares da 
UE e missões civis realizadas no âmbito da política externa e de segurança comum 
(PESC), mas sem qualquer capacidade de liderança, no âmbito de um Acordo-Quadro de 
Participação; que tal acordo não prejudica a autonomia de decisão da União nem a 
soberania do Reino Unido e que o Reino Unido mantém o direito de determinar a forma 
como responder a qualquer convite ou possibilidade de participar em operações ou 
missões; 

E. Considerando que o Acordo de Saída, no seu artigo 127.º, n.º 2, inclui uma disposição 
relativa a acordos precoces sobre as futuras relações entre a UE e o Reino Unido no 
domínio da PESC e da PCSD; que esta disposição é um elemento muito importante e 
positivo, tendo em conta que se trata de um domínio em que os interesses da UE e do 
Reino Unido são, na maioria dos casos, convergentes e que esses acordos precoces 
proporcionam um quadro estável para a cooperação do Reino Unido com a UE no 
domínio da ação externa; que esses acordos devem, contudo, ser sujeitos a um controlo 
parlamentar adequado, tal como previsto no artigo 218.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nomeadamente através da informação imediata e 
completa do Parlamento Europeu, em todas as fases da sua negociação e conclusão; 

F. Considerando que o artigo 156.º do Acordo de Saída garante que, até 31 de dezembro de 
2020, o Reino Unido contribui para o financiamento da Agência Europeia de Defesa, do 
Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia e do Centro de Satélites da União 
Europeia, bem como para os custos das operações da política comum de segurança e 
defesa;

1. A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a recomendar ao Parlamento que dê a sua 
aprovação ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Saída 
do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica.


