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Alteração  2 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sobre as negociações com o Reino Unido, na sequência da notificação da sua intenção de se 

retirar da União Europeia 

Proposta de resolução comum 

Considerando P 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

P. Considerando que a retirada do 

Reino Unido deve obrigar a UE-27 e as 

instituições da União a enfrentarem melhor 

os desafios atuais e a refletirem sobre o seu 

futuro e sobre os seus esforços para tornar 

o projeto europeu mais eficaz, mais 

democrático e mais próximo dos cidadãos; 

recorda o Roteiro de Bratislava, as 

resoluções do Parlamento Europeu sobre 

este tema, o Livro Branco da Comissão 

Europeia, de 1 de março de 2017, sobre o 

futuro da Europa, a Declaração de Roma 

de 25 de março de 2017 e as propostas do 

Grupo de Alto Nível sobre Recursos 

Próprios, de 17 de janeiro de 2017, que 

poderão servir de base para a reflexão; 

P. Considerando que a retirada do 

Reino Unido deve obrigar a UE-27 e as 

instituições da União a enfrentarem melhor 

os desafios atuais e a refletirem sobre o seu 

futuro e sobre os seus esforços para tornar 

o projeto europeu mais eficaz, mais 

democrático e mais próximo dos cidadãos; 

recorda o Roteiro de Bratislava, as 

resoluções do Parlamento Europeu sobre 

este tema, o Livro Branco da Comissão 

Europeia, de 1 de março de 2017, sobre o 

futuro da Europa, a Declaração de Roma 

de 25 de março de 2017 e as propostas do 

Grupo de Alto Nível sobre Recursos 

Próprios, de 17 de janeiro de 2017, que 

não constituem um ponto de partida 

adequado para a reflexão, uma vez que 

apresentam instrumentos sem qualquer 

condenação do modelo de austeridade que 

prevaleceu nas últimas décadas; 
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Alteração  3 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sobre as negociações com o Reino Unido, na sequência da notificação da sua intenção de se 

retirar da União Europeia 

Proposta de resolução comum 

N.º 9 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

9. Espera que, nestas condições, a 

União Europeia e o Reino Unido 

estabeleçam uma futura relação que seja, 

tanto quanto possível, justa e equilibrada 

em termos de direitos e obrigações; 

lamenta a decisão do Governo do Reino 

Unido de não participar no mercado 

interno, no Espaço Económico Europeu e 

na união aduaneira; considera que um 

Estado que abandone a União não pode 

beneficiar de vantagens equivalentes às dos 

Estado-Membros da União Europeia, e 

alerta, por conseguinte, que não dará a sua 

aprovação a qualquer acordo que ponha em 

causa este princípio; 

9. Espera que, nestas condições, a 

União Europeia e o Reino Unido 

estabeleçam uma futura relação que seja, 

tanto quanto possível, justa e equilibrada 

em termos de direitos e obrigações; toma 

nota da decisão do Governo do Reino 

Unido de não participar no mercado 

interno, no Espaço Económico Europeu e 

na união aduaneira; considera que um 

Estado que abandone a União não pode 

beneficiar de vantagens equivalentes às dos 

Estado-Membros da União Europeia, e 

alerta, por conseguinte, que não dará a sua 

aprovação a qualquer acordo que ponha em 

causa este princípio; 
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Alteração  4 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sobre as negociações com o Reino Unido, na sequência da notificação da sua intenção de se 

retirar da União Europeia 

Proposta de resolução comum 

N.º 12 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

12. Toma nota das disposições 

propostas para a organização de 

negociações estabelecidas na declaração 

dos Chefes de Estado ou de Governo de 27 

Estados-Membros, bem como dos 

presidentes do Conselho Europeu e da 

Comissão Europeia, de 15 de dezembro de 

2016; congratula-se com a designação da 

Comissão Europeia para conduzir as 

negociações em nome da União e com a 

nomeação pela Comissão de Michel 

Barnier como seu negociador principal; 

considera que o pleno envolvimento do 

Parlamento Europeu é uma condição prévia 

necessária para obter a sua aprovação 

relativamente a qualquer acordo celebrado 

entre a União Europeia e o Reino Unido; 

12. Toma nota das disposições 

propostas para a organização de 

negociações estabelecidas na declaração 

dos Chefes de Estado ou de Governo de 27 

Estados-Membros, bem como dos 

presidentes do Conselho Europeu e da 

Comissão Europeia, de 15 de dezembro de 

2016; toma nota da designação da 

Comissão Europeia para conduzir as 

negociações em nome da União e com a 

nomeação pela Comissão de Michel 

Barnier como seu negociador principal; 

considera que o pleno envolvimento do 

Parlamento Europeu é uma condição prévia 

necessária para obter a sua aprovação 

relativamente a qualquer acordo celebrado 

entre a União Europeia e o Reino Unido; 

Or. en 

 

 


