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Assunto: Parecer sobre a 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  (2018/0427(NLE))

Exmo. Senhor Presidente,

Dirijo-me a V. Exa. com referência à aprovação, por parte da comissão a que preside, da 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 
(2018/0427(NLE)). Na sua reunião de 21 de janeiro de 2020, a Comissão das Petições adotou 
um parecer sob a forma de carta, que tenho a honra de lhe enviar em anexo.

Nessa reunião1, a Comissão das Petições decidiu instar a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a recomendar ao Parlamento que desse 
a sua aprovação à decisão do Conselho.

O artigo 227.º do TFUE confere a todos os cidadãos da União, bem como às pessoas singulares 
ou coletivas com residência num Estado-Membro, o direito de apresentar petições ao 
Parlamento Europeu. Por conseguinte, na sequência do Brexit, os cidadãos britânicos que 
residam no Reino Unido deixarão de beneficiar do direito de participar na iniciativa de 
cidadania europeia, após 31 de janeiro, e perdem o direito de apresentar petições ao PE e o 
direito de recorrer ao Provedor de Justiça Europeu após o termo do período de transição, em 31 
de dezembro. Os cidadãos da União que residam no Reino Unido manterão todos estes direitos, 
ao passo que os cidadãos britânicos que residam na UE perderão o direito de participar na 

1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Dolors Montserrat (presidente), Tatjana Ždanoka 
(vice-presidente), Yana Toom (vice-presidente), Asim Ademov, Alex Agius Saliba, Isabel Benjumea Benjumea, 
Martin Buschmann, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ádám Kósa, Adriana Maldonado 
López, Ulrike Müller, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Demetris Papadakis, Sira Rego, Diana Riba i Giner, Alfred 
Sant, Nico Semsrott, Andrey Slabakov, Ramona Strugariu, Loránt Vincze, Rainer Wieland, Kosma Złotowski.
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iniciativa de cidadania europeia, mas poderão exercer o direito de apresentar petições.

A Comissão das Petições atribui grande importância às 210 petições apresentadas por cidadãos, 
nas quais manifestam as suas sérias preocupações com o impacto do Brexit nos seus direitos, 
nomeadamente no direito de recorrer ao Provedor de Justiça e no direito de participar na 
iniciativa de cidadania europeia. A Comissão das Petições recebeu também muitas petições 
sobre os direitos de reagrupamento familiar, os cuidados de saúde, os direitos de voto e o 
estatuto de residente. Por conseguinte, a Comissão das Petições gostaria de salientar a 
importância de salvaguardar os direitos dos cidadãos garantidos pelo Acordo de Saída.

A Comissão das Petições recorda que a proteção dos direitos dos cidadãos sempre foi a sua 
principal prioridade. A comissão assinala que o acordo prevê disposições destinadas a preservar 
o estatuto e os direitos, decorrentes do direito da União, dos cidadãos europeus e britânicos 
afetados pela saída do Reino Unido, bem como das suas famílias. A Comissão das Petições 
observa que o Acordo de Saída protege os direitos dos cidadãos da União e dos membros das 
suas famílias que tenham exercido o direito de livre circulação no Reino Unido, em 
conformidade com o direito da União, antes do termo do período de transição e continuem a 
residir nesse país após essa data, bem como dos cidadãos do Reino Unido que tenham exercido 
o mesmo direito num Estado-Membro da UE-27.

A Comissão das Petições recorda que o direito de voto nas eleições é um direito fundamental 
comum às tradições constitucionais de todos os Estados-Membros e consagrado nos Tratados 
da União Europeia no âmbito do direito à participação política. A participação na vida 
democrática e o exercício dos direitos eleitorais dos cidadãos da União que residem noutro 
Estado-Membro têm sido frequentemente objeto de petições.

Por conseguinte, a Comissão das Petições lamenta que muitos cidadãos do Reino Unido tenham 
sido privados do direito de voto depois de terem vivido mais de 15 anos noutro Estado-Membro. 
O Reino Unido privou os seus nacionais deste direito no pressuposto de que os expatriados não 
serão afetados pelas decisões políticas adotadas no seu país de origem. O Reino Unido priva, 
igualmente, os seus nacionais do direito de voto nas eleições europeias se residirem de forma 
permanente num país terceiro, incluindo nos Estados-Membros.

A comissão lamenta que muitos cidadãos do Reino Unido e todos os cidadãos da UE-27 não 
tenham sido autorizados a votar no referendo sobre o Brexit, embora o resultado da votação 
fosse crucial para as suas vidas. O direito de voto em eleições e em referendos jurídicos é um 
direito fundamental e deve ser salvaguardado em qualquer circunstância, não devendo ser 
retirado aos cidadãos que decidam instalar-se e circular livremente noutro Estado-Membro.

Por último, a Comissão das Petições sublinha que o Estado de acolhimento deve assegurar que 
qualquer procedimento administrativo relativo aos pedidos de estatuto de residência seja célere, 
transparente e simples e que sejam evitados encargos desnecessários. A comissão entende que 
o sistema proposto pelo Ministério da Administração Interna do Reino Unido – «o 
procedimento de registo» –, através do qual os nacionais da UE-27 podem solicitar o estatuto 
de residente, não é tão transparente e simples como deveria e cria encargos administrativos 
desnecessários e injustos para os cidadãos da UE-27, correndo o risco, inclusivamente, de privar 
os cidadãos com direito de residência de usufruir desse direito legítimo.

A Comissão das Petições manifesta a sua preocupação com a atual aplicação do Sistema de 
Registo, principalmente no que se refere à utilização arbitrária de um estatuto de residência 
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temporária para evitar a atribuição do estatuto de residência permanente, e com as eventuais 
consequências para quem não apresentar o pedido antes da data-limite. Esta preocupação 
baseia-se na linguagem utilizada pelo Ministério da Administração Interna do Reino Unido no 
que se refere a possíveis deportações de cidadãos da UE, bem como na ausência de medidas de 
apoio aos cidadãos vulneráveis.

Face ao exposto, a Comissão das Petições insta as autoridades do Reino Unido a adotarem todas 
as medidas necessárias para garantir que os direitos dos cidadãos da União Europeia que 
residem no Reino Unido sejam devidamente protegidos e salvaguardados.

A Comissão das Petições insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais a recomendar ao 
Parlamento que dê a sua aprovação à 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.

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

Dolors Montserrat
Presidente
Comissão das Petições


