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PR_APP

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de regulamento do Conselho relativo às medidas no domínio da execução 
e financiamento do orçamento geral da União em 2020 no respeitante à saída do Reino 
Unido da União
(00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/0186(APP))

(Processo legislativo especial - aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de regulamento do Conselho (00000/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 352.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do artigo 203.º do 
Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica (C9-0000/2019),

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.°s 1 e 4, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão dos Orçamentos (A9-0000/2019),

1. Aprova o projeto de regulamento do Conselho;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Embora seja do entendimento geral que uma saída ordenada do Reino Unido da União com 
base no Acordo de Saída é a melhor solução, a UE continua a preparar-se para todos os 
resultados possíveis, incluindo uma saída sem acordo. Em caso de saída sem acordo, as 
relações orçamentais entre a União e o Reino Unido não seriam regidas por mecanismos 
jurídicos acordados. Tal criaria incerteza e dificuldades consideráveis na execução do 
orçamento da União de 2019 e 2020 para todos os beneficiários do Reino Unido e, em alguns 
casos, também para os beneficiários dos outros Estados-Membros.

A presente proposta destina-se a prorrogar até 2020 o quadro de emergência previsto no 
Regulamento (UE, Euratom) 2019/1197, aprovado pelo Parlamento Europeu em 17 de abril 
de 2019. O objetivo é minimizar as perturbações mais significativas para os beneficiários dos 
programas de despesa da UE e outras ações no momento da saída e até ao final de 2020, 
permitindo uma execução orçamental ordenada dos compromissos jurídicos respeitantes ao 
Reino Unido ou a entidades do Reino Unido assinados ou adotados antes da data da saída ou 
entre a data de saída e o final de 2019, em aplicação do Regulamento (UE, Euratom) 
2019/1197.

A possibilidade de o Reino Unido e as entidades do Reino Unido continuarem a ser elegíveis 
para financiamento da União ao longo de 2020 está subordinada à condição de o Reino Unido 
assumir, por escrito, o compromisso de contribuir para o financiamento do orçamento de 2020 
nos termos estabelecidos na presente proposta. Além disso, o Reino Unido deve 
comprometer-se por escrito a aceitar os controlos e auditorias que abrangem todo o período de 
execução dos programas ou das ações.


