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Alteração 1
Mathilde Androuët

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. fr

Justificação

Esta nova disposição da Comissão relativamente a um fundo que diz diretamente respeito à 
sobrevivência dos europeus na sequência de acontecimentos dramáticos cria confusão sobre 
os valores da UE. A vida económica é tão ou mais importante do que a vida humana para a 
Comissão? Além disso, tal equivaleria a equiparar o voto dos britânicos e, por conseguinte, a 
respetiva expressão democrática a uma catástrofe natural. O objeto do Fundo deve ser 
salvaguardado e não desviado para este acontecimento certamente imprevisto, mas que não 
representa uma ameaça direta em termos de vidas humanas.

Alteração 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2012/2002 do Conselho a fim de prestar 
assistência financeira aos Estados-
Membros para cobrir encargos financeiros 
graves causados pela saída do Reino Unido 
da União sem acordo

Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2012/2002 do Conselho e o 
Regulamento (UE) n.º 1309/2013 a fim de 
prestar assistência financeira aos Estados-
Membros para cobrir encargos financeiros 
graves causados pela saída do Reino Unido 
da União sem acordo
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Or. en

Alteração 3
Rosa D’Amato

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2012/2002 do Conselho a fim de 
prestar assistência financeira aos 
Estados-Membros para cobrir encargos 
financeiros graves causados pela saída do 
Reino Unido da União sem acordo

Proposta de 

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2012/2002 do Conselho a fim de alterar 
o montante dos adiantamentos

Or. en

Justificação

O aumento do número de catástrofes naturais causadas pelas alterações climáticas, bem 
como a imprevisibilidade de outras catástrofes como os sismos, exige uma abordagem mais 
prudente na proposta da Comissão, que não deve alterar por completo a lógica subjacente ao 
FSUE, devendo unicamente ter como objetivo aumentar o montante dos adiantamentos. 
Consideramos que existem outros instrumentos, como o FEG, mais adequados para fazer 
face às consequências de uma saída desordenada do Reino Unido.

Alteração 4
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Fundo de Solidariedade da União 
Europeia (a seguir, designado por 
«Fundo») foi instituído pelo Regulamento 
(CE) n.º 2012/2002 do Conselho8. O Fundo 

(1) O Fundo de Solidariedade da União 
Europeia foi instituído pelo Regulamento 
(CE) n.º 2012/2002 do Conselho8. O Fundo 
foi criado para prestar assistência 
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foi criado para prestar assistência 
financeira aos Estados-Membros na 
sequência de situações de emergência 
como um ato concreto de solidariedade 
europeia em situações de emergência.

financeira aos Estados-Membros, 
responder a catástrofes naturais de 
grandes proporções e expressar a 
solidariedade europeia para com regiões 
sinistradas na Europa.

_________________ _________________
8 Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do 
Conselho, de 11 de novembro de 2002, que 
institui o Fundo de Solidariedade da União 
Europeia (JO L 311 de 14.11.2002, p. 3).

8 Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do 
Conselho, de 11 de novembro de 2002, que 
institui o Fundo de Solidariedade da União 
Europeia (JO L 311 de 14.11.2002, p. 3).

Or. en

Alteração 5
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Fundo Europeu de Ajustamento 
à Globalização (FEG) foi criado1-A para 
demonstrar solidariedade aos 
trabalhadores que perderam os seus 
empregos em consequência de 
importantes mudanças na estrutura do 
comércio mundial causadas pela 
globalização e por crises económicas e 
financeiras mundiais, e pode apoiar 
também beneficiários em mercados de 
trabalho de pequenas dimensões ou em 
circunstâncias excecionais, 
nomeadamente no caso de candidaturas 
coletivas que envolvam pequenas e médias 
empresas (PME), mesmo que o número de 
despedimentos seja inferior ao limiar 
normal para a mobilização do FEG.
_________________
1-A Regulamento (CE) n.º 1927/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de dezembro de 2006, que institui o 
Fundo Europeu de Ajustamento à 
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Globalização (JO L 406 de 30.12.2006, 
p. 1).

Or. en

Justificação

O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização é considerado um instrumento mais 
adequado para ajudar os Estados-Membros afetados pelas consequências de uma saída do 
Reino Unido da União sem acordo.

Alteração 6
Rosa D’Amato

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em 29 de março de 2017, o Reino 
Unido apresentou a notificação da sua 
intenção de se retirar da União, nos 
termos do artigo 50.º do Tratado da União 
Europeia (TUE). Os Tratados deixam de 
ser aplicáveis ao Reino Unido a partir da 
data de entrada em vigor do acordo de 
saída ou, na sua ausência, dois anos após 
essa notificação, a menos que o Conselho 
Europeu, de comum acordo com o Reino 
Unido, decida, por unanimidade, 
prorrogar esse prazo.

Suprimido

Or. en

Alteração 7
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em 29 de março de 2017, o Reino 
Unido apresentou a notificação da sua 
intenção de se retirar da União, nos 

Suprimido
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termos do artigo 50.º do Tratado da União 
Europeia (TUE). Os Tratados deixam de 
ser aplicáveis ao Reino Unido a partir da 
data de entrada em vigor do acordo de 
saída ou, na sua ausência, dois anos após 
essa notificação, a menos que o Conselho 
Europeu, de comum acordo com o Reino 
Unido, decida, por unanimidade, 
prorrogar esse prazo.

Or. it

Alteração 8
Rosa D’Amato

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em 11 de abril de 2019, na 
sequência de um pedido apresentado pelo 
Reino Unido, o Conselho Europeu 
acordou9 em prorrogar novamente10 o 
prazo previsto no artigo 50.º, n.º 3, do 
TUE, até 31 de outubro de 2019. A menos 
que o Reino Unido ratifique o acordo de 
saída11 até 31 de outubro de 2019 ou 
solicite uma terceira prorrogação a que o 
Conselho Europeu dê o seu acordo por 
unanimidade, o Reino Unido deixará a 
União sem um acordo e passará a ser um 
país terceiro a partir de 1 de novembro 
de 2019.

Suprimido

_________________
9 Decisão (UE) 2019/584 do Conselho 
Europeu, JO L 101 de 11.4.2019, p. 1).
10 Na sequência de um pedido 
apresentado pelo Reino Unido, o 
Conselho Europeu decidiu uma primeira 
prorrogação em 22 de março de 2019 
(Decisão (UE) 2019/476 do Conselho 
Europeu, JO L 80I de 22.3.2019, p. 1).
11 Acordo sobre a saída do Reino Unido 
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da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da 
União Europeia e da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (JO C 144I 
de 25.4.2019, p. 1).

Or. en

Alteração 9
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em 11 de abril de 2019, na 
sequência de um pedido apresentado pelo 
Reino Unido, o Conselho Europeu 
acordou9 em prorrogar novamente10 o 
prazo previsto no artigo 50.º, n.º 3, do 
TUE, até 31 de outubro de 2019. A menos 
que o Reino Unido ratifique o acordo de 
saída11 até 31 de outubro de 2019 ou 
solicite uma terceira prorrogação a que o 
Conselho Europeu dê o seu acordo por 
unanimidade, o Reino Unido deixará a 
União sem um acordo e passará a ser um 
país terceiro a partir de 1 de novembro de 
2019.

Suprimido

_________________
9 Decisão (UE) 2019/584 do Conselho 
Europeu, JO L 101 de 11.4.2019, p. 1.
10 Na sequência de um pedido 
apresentado pelo Reino Unido, o 
Conselho Europeu decidiu uma primeira 
prorrogação em 22 de março de 2019 
(Decisão (UE) 2019/476 do Conselho 
Europeu, JO L 80I de 22.3.2019, p. 1).
11 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 (JO C 144I 
de 25.4.2019, p. 1).
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Or. it

Alteração 10
Rosa D’Amato

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de atenuar o impacto 
económico da saída do Reino Unido da 
União sem acordo e de manifestar 
solidariedade para com os Estados-
Membros mais afetados em tais 
circunstâncias excecionais, o 
Regulamento (CE) n.º 2012/2002 é 
alterado para apoiar as despesas públicas 
conexas.

Suprimido

Or. en

Alteração 11
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de atenuar o impacto 
económico da saída do Reino Unido da 
União sem acordo e de manifestar 
solidariedade para com os Estados-
Membros mais afetados em tais 
circunstâncias excecionais, o 
Regulamento (CE) n.º 2012/2002 é 
alterado para apoiar as despesas públicas 
conexas.

Suprimido

Or. it

Alteração 12



PE641.404v01-00 10/50 AM\1190155PT.docx

PT

Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de atenuar o impacto 
económico da saída do Reino Unido da 
União sem acordo e de manifestar 
solidariedade para com os Estados-
Membros mais afetados em tais 
circunstâncias excecionais, o Regulamento 
(CE) n.º 2012/2002 é alterado para apoiar 
as despesas públicas conexas.

(4) A fim de atenuar o impacto 
económico e social da saída do Reino 
Unido da União sem acordo e de 
manifestar solidariedade para com os 
Estados-Membros mais afetados em tais 
circunstâncias excecionais, o Regulamento 
(CE) n.º 2012/2002 é alterado para apoiar 
as despesas públicas conexas.

Or. ro

Alteração 13
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Uma vez que se trata de uma 
utilização excecional do Fundo, a sua 
assistência para atenuar os graves 
encargos financeiros impostos aos 
Estados-Membros como consequência 
direta da saída do Reino Unido da União 
sem acordo será orientada e limitada no 
tempo, a fim de salvaguardar a razão de 
ser do Fundo e a sua capacidade de 
responder a catástrofes naturais.

Suprimido

Or. it

Alteração 14
Rosa D’Amato

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Uma vez que se trata de uma 
utilização excecional do Fundo, a sua 
assistência para atenuar os graves 
encargos financeiros impostos aos 
Estados-Membros como consequência 
direta da saída do Reino Unido da União 
sem acordo será orientada e limitada no 
tempo, a fim de salvaguardar a razão de 
ser do Fundo e a sua capacidade de 
responder a catástrofes naturais.

Suprimido

Or. en

Alteração 15
Pascal Arimont

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Uma vez que se trata de uma 
utilização excecional do Fundo, a sua 
assistência para atenuar os graves encargos 
financeiros impostos aos Estados-Membros 
como consequência direta da saída do 
Reino Unido da União sem acordo será 
orientada e limitada no tempo, a fim de 
salvaguardar a razão de ser do Fundo e a 
sua capacidade de responder a catástrofes 
naturais.

(5) Uma vez que se trata de uma 
utilização excecional do Fundo, a sua 
assistência para atenuar os graves encargos 
financeiros que foram ou venham a ser 
impostos aos Estados-Membros na 
preparação direta de uma saída e/ou 
como consequência direta da saída do 
Reino Unido da União sem acordo será 
orientada e limitada no tempo, a fim de 
salvaguardar a razão de ser do Fundo e a 
sua capacidade de responder a catástrofes 
naturais.

Or. de

Alteração 16
Isabel Benjumea

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Uma vez que se trata de uma 
utilização excecional do Fundo, a sua 
assistência para atenuar os graves encargos 
financeiros impostos aos Estados-Membros 
como consequência direta da saída do 
Reino Unido da União sem acordo será 
orientada e limitada no tempo, a fim de 
salvaguardar a razão de ser do Fundo e a 
sua capacidade de responder a catástrofes 
naturais.

(5) Uma vez que se trata de uma 
utilização excecional do Fundo, a sua 
assistência para atenuar os graves encargos 
financeiros resultantes das catástrofes 
naturais impostos aos Estados-Membros 
após a saída do Reino Unido da União sem 
acordo será orientada e limitada no tempo, 
a fim de salvaguardar a razão de ser do 
Fundo e a sua capacidade de responder a 
catástrofes naturais.

Or. es

Alteração 17
Rosa D’Amato

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para efeitos desta utilização 
excecional do Fundo, é conveniente 
estabelecer um montante mínimo de 
prejuízo estimado acima do qual um 
Estado-Membro pode solicitar a 
assistência do Fundo devido à saída do 
Reino Unido da União sem acordo. Além 
disso, as regras de elegibilidade devem ser 
alteradas para incluir o apoio às despesas 
públicas incorridas em consequência da 
saída do Reino Unido da União sem 
acordo.

Suprimido

Or. en

Alteração 18
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) Para efeitos desta utilização 
excecional do Fundo, é conveniente 
estabelecer um montante mínimo de 
prejuízo estimado acima do qual um 
Estado-Membro pode solicitar a 
assistência do Fundo devido à saída do 
Reino Unido da União sem acordo. Além 
disso, as regras de elegibilidade devem ser 
alteradas para incluir o apoio às despesas 
públicas incorridas em consequência da 
saída do Reino Unido da União sem 
acordo.

Suprimido

Or. it

Alteração 19
Isabel Benjumea

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para efeitos desta utilização 
excecional do Fundo, é conveniente 
estabelecer um montante mínimo de 
prejuízo estimado acima do qual um 
Estado-Membro pode solicitar a assistência 
do Fundo devido à saída do Reino Unido 
da União sem acordo. Além disso, as 
regras de elegibilidade devem ser alteradas 
para incluir o apoio às despesas públicas 
incorridas em consequência da saída do 
Reino Unido da União sem acordo.

(6) Para efeitos desta utilização 
excecional do Fundo, é conveniente 
estabelecer um montante mínimo de 
prejuízo estimado acima do qual um 
Estado-Membro pode solicitar a assistência 
do Fundo após a saída do Reino Unido da 
União sem acordo. Além disso, as regras 
de elegibilidade devem ser alteradas para 
incluir o apoio às despesas públicas 
incorridas em consequência da saída do 
Reino Unido da União sem acordo, em 
caso de catástrofe natural.

Or. es

Alteração 20
Rosa D’Amato
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para assegurar a igualdade de 
tratamento entre os Estados-Membros, 
deve haver um único prazo aplicável a 
todos os Estados-Membros para a 
apresentação dos pedidos de contribuição 
financeira do Fundo, sem possibilidade de 
prorrogação após esse prazo para cobrir 
despesas adicionais.

Suprimido

Or. en

Alteração 21
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para assegurar a igualdade de 
tratamento entre os Estados-Membros, 
deve haver um único prazo aplicável a 
todos os Estados-Membros para a 
apresentação dos pedidos de contribuição 
financeira do Fundo, sem possibilidade de 
prorrogação após esse prazo para cobrir 
despesas adicionais.

Suprimido

Or. it

Alteração 22
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de manter a disponibilidade 
do Fundo para as catástrofes naturais, 

Suprimido
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deve ser estabelecido um limite máximo 
orçamental para o apoio relacionado com 
a saída do Reino Unido da União sem 
acordo.

Or. it

Alteração 23
Rosa D’Amato

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de manter a disponibilidade 
do Fundo para as catástrofes naturais, 
deve ser estabelecido um limite máximo 
orçamental para o apoio relacionado com 
a saída do Reino Unido da União sem 
acordo.

Suprimido

Or. en

Alteração 24
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de manter a disponibilidade 
do Fundo para as catástrofes naturais, deve 
ser estabelecido um limite máximo 
orçamental para o apoio relacionado com 
a saída do Reino Unido da União sem 
acordo.

(8) Considerando que é necessário 
prever um orçamento razoável a fim de 
manter a disponibilidade do Fundo de 
Solidariedade da União Europeia para as 
catástrofes naturais, devem ser colocados à 
disposição dos Estados-Membros e das 
regiões outros meios adicionais para os 
ajudar a limitar o impacto de uma 
eventual saída do Reino Unido da União 
sem acordo, por exemplo através do FEG 
ou de outros instrumentos financeiros 
ad hoc.
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Or. en

Alteração 25
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de manter a disponibilidade 
do Fundo para as catástrofes naturais, deve 
ser estabelecido um limite máximo 
orçamental para o apoio relacionado com a 
saída do Reino Unido da União sem 
acordo.

(8) A fim de manter a disponibilidade 
do Fundo para as catástrofes naturais, deve 
ser estabelecido um limite máximo 
orçamental para o apoio relacionado com a 
saída do Reino Unido da União sem 
acordo. A Comissão deve introduzir 
critérios de elegibilidade que clarifiquem 
os tipos de requerentes elegíveis para 
apoio e que garantam que o volume das 
despesas incorridas não tem um impacto 
significativo no orçamento para as 
medidas iniciais financiadas no âmbito do 
Fundo.

Or. ro

Alteração 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de manter a disponibilidade 
do Fundo para as catástrofes naturais, 
deve ser estabelecido um limite máximo 
orçamental para o apoio relacionado com a 
saída do Reino Unido da União sem 
acordo.

(8) A fim de manter a disponibilidade 
do Fundo de Solidariedade da União 
Europeia e do FEG para as suas 
finalidades iniciais, deve ser estabelecido 
um limite máximo orçamental para o apoio 
relacionado com a saída do Reino Unido da 
União sem acordo.

Or. en
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Alteração 27
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A assistência do Fundo para 
atenuar os graves encargos financeiros 
impostos aos Estados-Membros em 
consequência da saída do Reino Unido da 
União sem acordo deve estar sujeita às 
mesmas regras de execução, 
acompanhamento, apresentação de 
relatórios, controlo e auditoria que 
quaisquer outras intervenções do Fundo. 
Além disso, dado o âmbito alargado das 
despesas públicas potencialmente 
elegíveis para apoio, é importante 
assegurar o respeito de outras disposições 
do direito da UE, nomeadamente as 
regras em matéria de auxílios estatais.

Suprimido

Or. it

Alteração 28
Rosa D’Amato

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A assistência do Fundo para 
atenuar os graves encargos financeiros 
impostos aos Estados-Membros em 
consequência da saída do Reino Unido da 
União sem acordo deve estar sujeita às 
mesmas regras de execução, 
acompanhamento, apresentação de 
relatórios, controlo e auditoria que 
quaisquer outras intervenções do Fundo. 
Além disso, dado o âmbito alargado das 

Suprimido
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despesas públicas potencialmente 
elegíveis para apoio, é importante 
assegurar o respeito de outras disposições 
do direito da UE, nomeadamente as 
regras em matéria de auxílios estatais.

Or. en

Alteração 29
Pascal Arimont

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A assistência do Fundo para atenuar 
os graves encargos financeiros impostos 
aos Estados-Membros em consequência da 
saída do Reino Unido da União sem acordo 
deve estar sujeita às mesmas regras de 
execução, acompanhamento, apresentação 
de relatórios, controlo e auditoria que 
quaisquer outras intervenções do Fundo. 
Além disso, dado o âmbito alargado das 
despesas públicas potencialmente elegíveis 
para apoio, é importante assegurar o 
respeito de outras disposições do direito da 
UE, nomeadamente as regras em matéria 
de auxílios estatais.

(9) A assistência do Fundo para atenuar 
os graves encargos financeiros que foram 
ou venham a ser impostos aos 
Estados-Membros na preparação direta de 
uma saída e/ou em consequência da saída 
do Reino Unido da União sem acordo deve 
estar sujeita às mesmas regras de execução, 
acompanhamento, apresentação de 
relatórios, controlo e auditoria que 
quaisquer outras intervenções do Fundo. 
Além disso, dado o âmbito alargado das 
despesas públicas potencialmente elegíveis 
para apoio, é importante assegurar o 
respeito de outras disposições do direito da 
UE, nomeadamente as regras em matéria 
de auxílios estatais.

Or. de

Alteração 30
Isabel Benjumea

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A assistência do Fundo para atenuar (9) A assistência do Fundo para atenuar 
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os graves encargos financeiros impostos 
aos Estados-Membros em consequência da 
saída do Reino Unido da União sem acordo 
deve estar sujeita às mesmas regras de 
execução, acompanhamento, apresentação 
de relatórios, controlo e auditoria que 
quaisquer outras intervenções do Fundo. 
Além disso, dado o âmbito alargado das 
despesas públicas potencialmente elegíveis 
para apoio, é importante assegurar o 
respeito de outras disposições do direito da 
UE, nomeadamente as regras em matéria 
de auxílios estatais.

os graves encargos financeiros impostos 
aos Estados-Membros após a saída do 
Reino Unido da União sem acordo deve 
estar sujeita às mesmas regras de execução, 
acompanhamento, apresentação de 
relatórios, controlo e auditoria que 
quaisquer outras intervenções do Fundo. 
Além disso, dado o âmbito alargado das 
despesas públicas potencialmente elegíveis 
para apoio, é importante assegurar o 
respeito de outras disposições do direito da 
União, nomeadamente as regras em 
matéria de auxílios estatais.

Or. es

Alteração 31
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Comissão deverá poder tomar 
rapidamente uma decisão de autorizar 
recursos financeiros específicos e de os 
mobilizar o mais rapidamente possível. As 
disposições em vigor para efetuar 
pagamentos antecipados devem, por 
conseguinte, ser reforçadas através do 
aumento dos respetivos montantes.

Suprimido

Or. it

Alteração 32
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O presente regulamento deve Suprimido
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entrar em vigor com caráter de urgência 
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia e 
deverá ser aplicável a partir do dia 
seguinte àquele em que os Tratados 
deixarem de ser aplicáveis ao Reino 
Unido nos termos do artigo 50.º, n.º 3, do 
TUE, a menos que um acordo de saída 
celebrado com o Reino Unido tenha 
entrado em vigor até essa data.

Or. it

Alteração 33
Rosa D’Amato

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O presente regulamento deve 
entrar em vigor com caráter de urgência 
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia e 
deverá ser aplicável a partir do dia 
seguinte àquele em que os Tratados 
deixarem de ser aplicáveis ao Reino 
Unido nos termos do artigo 50.º, n.º 3, do 
TUE, a menos que um acordo de saída 
celebrado com o Reino Unido tenha 
entrado em vigor até essa data.

Suprimido

Or. en

Alteração 34
Stéphane Bijoux

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Para que a assistência do Fundo 
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possa ser mobilizada a partir da data em 
que os Estados-Membros comecem a 
enfrentar sérios encargos financeiros em 
consequência direta da saída do Reino 
Unido da União sem o acordo a que se 
refere o artigo 50.º, n.º 2, do Tratado da 
União Europeia, mesmo que essa data 
seja anterior à entrada em vigor do 
presente regulamento, as disposições 
correspondentes devem produzir efeitos 
retroativos.

Or. fr

Justificação

Deve justificar-se especificamente a aplicação retroativa do Regulamento (CE) n.º 2012/2002 
do Conselho, tal como decorre da alteração ao artigo 3.º-A, n.º 3 (ver alteração 53).

Alteração 35
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Por conseguinte, o Regulamento 
(CE) n.º 2012/2002 deve ser alterado em 
conformidade,

Suprimido

Or. it

Alteração 36
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Por conseguinte, o Regulamento 
(CE) n.º 2012/2002 deve ser alterado em 
conformidade,

(12) Por conseguinte, o Regulamento 
(CE) n.º 2012/2002 e o Regulamento (UE) 
n.º 1309/2013 devem ser alterados em 



PE641.404v01-00 22/50 AM\1190155PT.docx

PT

conformidade,

Or. en

Alteração 37
Rosa D’Amato

Proposta de regulamento
Artigo 1
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigos 1, 3-A, 3-B, 4-A, 4-B

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação do FSUE não deve ser alargado a situações que possam ser causadas 
por uma saída desordenada do Reino Unido da UE.

Alteração 38
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 1 – primeiro parágrafo – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, a 
noção de «catástrofes de grandes 
proporções» abrange as catástrofes 
naturais, bem como as situações em que 
são impostos a um Estado-Membro sérios 
encargos financeiros em consequência 
direta da saída do Reino Unido da União 
sem acordo.

Para efeitos do presente regulamento, a 
noção de «catástrofes de grandes 
proporções» abrange as catástrofes 
naturais, nos casos em que o 
Estado-Membro que sofreu os efeitos da 
catástrofe se encontre especialmente 
indefeso como consequência da saída do 
Reino Unido da União sem acordo, bem 
como as situações em que são impostos a 
um Estado-Membro sérios encargos 
financeiros em consequência direta da 
saída do Reino Unido da União sem 
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acordo.

Or. es

Alteração 39
Mathilde Androuët

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, a 
noção de «catástrofes de grandes 
proporções» abrange as catástrofes 
naturais, bem como as situações em que 
são impostos a um Estado-Membro sérios 
encargos financeiros em consequência 
direta da saída do Reino Unido da União 
sem acordo.

Para efeitos do presente regulamento, a 
noção de «catástrofes de grandes 
proporções» abrange as catástrofes 
naturais.

Or. fr

Justificação

Para se poder aplicar o presente texto, os critérios de elegibilidade para o Fundo devem ser 
perfeitamente claros. O Fundo de Solidariedade da UE está reservado às catástrofes 
naturais. Se a UE começar agora a confundir as catástrofes naturais com os problemas ou as 
crises de natureza financeira, nada impedirá que, mais tarde, alargue a aplicação do Fundo 
a outros problemas que não a saída do Reino Unido da UE.

Alteração 40
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 1 – primeiro parágrafo – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, a 
noção de «catástrofes de grandes 

Para efeitos do presente regulamento, a 
noção de «catástrofes de grandes 
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proporções» abrange as catástrofes 
naturais, bem como as situações em que 
são impostos a um Estado-Membro sérios 
encargos financeiros em consequência 
direta da saída do Reino Unido da União 
sem acordo.

proporções» abrange as catástrofes 
naturais.

Or. it

Alteração 41
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, a 
noção de «catástrofes de grandes 
proporções» abrange as catástrofes 
naturais, bem como as situações em que 
são impostos a um Estado-Membro sérios 
encargos financeiros em consequência 
direta da saída do Reino Unido da União 
sem acordo.

Para efeitos do presente regulamento, no 
que se refere às despesas relacionadas 
com o quadro financeiro plurianual 2014-
2020, a noção de «catástrofes de grandes 
proporções» abrange as catástrofes 
naturais, bem como as situações em que 
são impostos a um Estado-Membro sérios 
encargos financeiros em consequência 
direta da saída do Reino Unido da União 
sem acordo.

Or. en

Alteração 42
Raffaele Fitto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 1 – primeiro parágrafo – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente regulamento, a 
noção de «catástrofes de grandes 

Para efeitos do presente regulamento, a 
noção de «catástrofes de grandes 
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proporções» abrange as catástrofes 
naturais, bem como as situações em que 
são impostos a um Estado-Membro sérios 
encargos financeiros em consequência 
direta da saída do Reino Unido da União 
sem acordo.

proporções» abrange as catástrofes 
naturais, bem como, excecionalmente para 
o período entre a data de saída sem 
acordo e 31 de dezembro de 2020, as 
situações em que são impostos a um 
Estado-Membro sérios encargos 
financeiros em consequência direta da 
saída do Reino Unido da União sem 
acordo.

Or. it

Alteração 43
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigos 3-A e 3-B

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. it

Alteração 44
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A pedido de um Estado-Membro, a 
assistência do Fundo pode também ser 
mobilizada quando lhe tenha sido imposto 
um encargo financeiro grave, em 
consequência direta do facto de o Reino 
Unido sair da União sem acordo, em 
conformidade com o artigo 50.º, n.º 2, do 
TUE, sobre a saída sem acordo. O auxílio 

Suprimido
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assume a forma de uma contribuição 
financeira do Fundo.

Or. es

Alteração 45
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A pedido de um Estado-Membro, a 
assistência do Fundo pode também ser 
mobilizada quando lhe tenha sido imposto 
um encargo financeiro grave, em 
consequência direta do facto de o Reino 
Unido sair da União sem acordo, em 
conformidade com o artigo 50.º, n.º 2, do 
TUE, sobre a saída sem acordo. O auxílio 
assume a forma de uma contribuição 
financeira do Fundo.

Suprimido

Or. it

Alteração 46
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A pedido de um Estado-Membro, a 
assistência do Fundo pode também ser 
mobilizada quando lhe tenha sido imposto 
um encargo financeiro grave, em 
consequência direta do facto de o Reino 
Unido sair da União sem acordo, em 

(1) A pedido de um Estado-Membro, a 
assistência do Fundo de Solidariedade da 
União Europeia pode também ser 
mobilizada quando lhe tenha sido imposto 
um encargo financeiro grave, em 
consequência direta do facto de o Reino 
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conformidade com o artigo 50.º, n.º 2, do 
TUE, sobre a saída sem acordo. O auxílio 
assume a forma de uma contribuição 
financeira do Fundo.

Unido sair da União sem acordo, em 
conformidade com o artigo 50.º, n.º 2, do 
TUE, sobre a saída sem acordo. O auxílio 
assume a forma de uma contribuição 
financeira do Fundo.

(Esta alteração aplica-se a todo o texto.)

Or. en

Alteração 47
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As dotações disponíveis para este 
objetivo são limitadas a metade do 
montante máximo disponível para a 
intervenção do Fundo em 2019 e 2020.

Suprimido

Or. it

Alteração 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As dotações disponíveis para este 
objetivo são limitadas a metade do 
montante máximo disponível para a 
intervenção do Fundo em 2019 e 2020.

(2) As dotações disponíveis 
exclusivamente para este objetivo são 
limitadas a 5 % do montante máximo 
disponível para a intervenção do Fundo 
em 2019 e 2020.

Or. en
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Alteração 49
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As dotações disponíveis para este 
objetivo são limitadas a metade do 
montante máximo disponível para a 
intervenção do Fundo em 2019 e 2020.

(2) As dotações disponíveis para este 
objetivo são limitadas a 30 % do montante 
máximo disponível para a intervenção do 
Fundo em 2019 e 2020.

Or. en

Justificação

Para que o FSUE possa funcionar eficazmente de acordo com o seu objetivo inicial, ou seja, 
a assistência em situações de catástrofe natural, não deverá ser disponibilizada mais de 30 % 
da dotação anual máxima do FSUE para assistência no âmbito do Brexit. Qualquer 
assistência adicional deve provir do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) 
ou de outros instrumentos financeiros ad hoc.

Alteração 50
Raffaele Fitto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As dotações disponíveis para este 
objetivo são limitadas a metade do 
montante máximo disponível para a 
intervenção do Fundo em 2019 e 2020.

(2) As dotações disponíveis para este 
objetivo são limitadas a 30 % do montante 
máximo disponível para a intervenção do 
Fundo em 2019 e 2020.

Or. it

Alteração 51



AM\1190155PT.docx 29/50 PE641.404v01-00

PT

Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Essa assistência deve cobrir uma 
parte das despesas públicas adicionais 
diretamente decorrentes da saída sem 
acordo e incorridas exclusivamente entre 
a data da saída sem acordo e 31 de 
dezembro de 2020 («encargo financeiro»).

Suprimido

Or. it

Alteração 52
Pascal Arimont

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Essa assistência deve cobrir uma 
parte das despesas públicas adicionais 
diretamente decorrentes da saída sem 
acordo e incorridas exclusivamente entre 
a data da saída sem acordo e 31 de 
dezembro de 2020 («encargo financeiro»).

(3) Essa assistência deve cobrir uma 
parte das despesas públicas adicionais 
diretamente decorrentes ou incorridas 
exclusivamente entre 1 de janeiro de 2019 
e 31 de dezembro de 2020 no âmbito da 
preparação de uma saída sem acordo e/ou 
em consequência da saída sem acordo 
(«encargo financeiro»).

Or. de

Alteração 53
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
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Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Essa assistência deve cobrir uma 
parte das despesas públicas adicionais 
diretamente decorrentes da saída sem 
acordo e incorridas exclusivamente entre a 
data da saída sem acordo e 31 de dezembro 
de 2020 («encargo financeiro»).

(3) Essa assistência deve cobrir uma 
parte das despesas públicas adicionais 
resultantes da catástrofe natural após a 
saída sem acordo e incorridas 
exclusivamente entre a data da saída sem 
acordo e 31 de dezembro de 2020 
(«encargo financeiro»).

Or. es

Alteração 54
Stéphane Bijoux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Essa assistência deve cobrir uma 
parte das despesas públicas adicionais 
diretamente decorrentes da saída sem 
acordo e incorridas exclusivamente entre a 
data da saída sem acordo e 31 de 
dezembro de 2020 («encargo financeiro»).

(3) Essa assistência deve cobrir uma 
parte das despesas públicas adicionais 
diretamente decorrentes da saída sem 
acordo e incorridas exclusivamente entre 
19 de julho de 2018 e 31 de dezembro de 
2020 («encargo financeiro»).

Or. fr

Justificação

Il convient de prévoir une date antérieure à celle de la date du retrait sans accord. En effet, 
les Etats membres les plus concernés ont déjà pris des mesures préparatoires. Le 19 juillet 
2018 est la date de la première communication de la Commission européenne décrivant les 
travaux en cours sur la préparation à toutes les issues possibles du retrait du Royaume-Uni 
de l'Union européenne. Dans cette communication, la Commission invitait les États membres 
et les acteurs privés à intensifier leurs préparatifs et fait suite à une demande du Conseil 
européen (article 50) du mois dernier d'intensifier leurs travaux pour se préparer à tous les 
niveaux et à toutes les issues.
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Alteração 55
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A assistência é prestada apenas 
nos casos abrangidos pelo acordo de saída 
celebrado entre a União e o Reino Unido.

Or. en

Alteração 56
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um Estado-Membro é elegível 
para solicitar assistência ao abrigo do 
presente artigo se for estimado que os 
encargos financeiros que sofreu são 
superiores a 1 500 000 000 EUR, a preços 
de 2011, ou a mais de 0,3 % do seu RNB.

Suprimido

Or. it

Alteração 57
Mathilde Androuët

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Um Estado-Membro é elegível para 
solicitar assistência ao abrigo do presente 
artigo se for estimado que os encargos 
financeiros que sofreu são superiores a 
1 500 000 000 EUR, a preços de 2011, ou a 
mais de 0,3 % do seu RNB.

(4) Um Estado-Membro é elegível para 
solicitar assistência ao abrigo do presente 
artigo se for estimado que os encargos 
financeiros que sofreu são superiores a 
1 500 000 000 EUR, a preços de 2011, ou a 
mais de 0,3 % do seu RNB, com uma 
perda de 2 % dos postos de trabalho num 
setor económico.

Or. fr

Justificação

Os fundos europeus devem ser utilizados para salvar os postos de trabalho diretamente 
afetados pela saída do Reino Unido da União Europeia. Aplicar isoladamente o conceito de 
perda financeira tende a limitar estes fundos ao setor financeiro, no qual as flutuações, sendo 
por vezes drásticas, afetam apenas um segmento restrito da economia real e produtiva. Por 
conseguinte, acrescentar o conceito da perda de postos de trabalho assegura a orientação 
dos fundos europeus para as pessoas e não para entidades abstratas.

Alteração 58
Pascal Arimont

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um Estado-Membro é elegível para 
solicitar assistência ao abrigo do presente 
artigo se for estimado que os encargos 
financeiros que sofreu são superiores a 
1 500 000 000 EUR, a preços de 2011, ou a 
mais de 0,3 % do seu RNB.

(4) Um Estado-Membro é elegível para 
solicitar assistência ao abrigo do presente 
artigo se for estimado que os encargos 
financeiros que sofreu são superiores a 
250 000 000 EUR, a preços de 2011, ou a 
mais de 0,05 % do seu RNB.

Or. de

Alteração 59
Stéphane Bijoux



AM\1190155PT.docx 33/50 PE641.404v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um Estado-Membro é elegível para 
solicitar assistência ao abrigo do presente 
artigo se for estimado que os encargos 
financeiros que sofreu são superiores a 
1 500 000 000 EUR, a preços de 2011, ou a 
mais de 0,3 % do seu RNB.

(4) Um Estado-Membro é elegível para 
solicitar assistência ao abrigo do presente 
artigo se for estimado que os encargos 
financeiros que sofreu são superiores a 
150 000 000 EUR, a preços de 2011, ou a 
mais de 0,3 % do seu RNB.

Or. fr

Justificação

Os limiares propostos pela Comissão Europeia devem ser reduzidos a fim de permitir que os 
Estados-Membros mais afetados por um Brexit sem acordo sejam elegíveis para receber 
apoio do FSUE e, desse modo, assegurar a solidariedade entre os Estados-Membros da UE.

Alteração 60
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Apenas os Estados-Membros 
podem solicitar a assistência do Fundo ao 
abrigo do presente artigo.

Suprimido

Or. it

Alteração 61
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-B – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) A assistência prestada ao abrigo do 
artigo 3.º-A abrange apenas o encargo 
financeiro suportado por um 
Estado-Membro em comparação com a 
situação em que teria sido celebrado um 
acordo entre a União e o Reino Unido. 
Essa assistência pode ser utilizada, por 
exemplo, para prestar apoio às empresas 
afetadas pela saída sem acordo, incluindo 
o apoio a regimes de auxílios estatais a 
essas empresas e intervenções conexas; 
medidas destinadas a preservar o emprego 
existente; e assegurar o funcionamento 
dos controlos fronteiriços, aduaneiros, 
sanitários e fitossanitários, incluindo 
pessoal e infraestruturas adicionais.

(1) A assistência prestada ao abrigo do 
artigo 3.º-A abrange apenas o encargo 
financeiro suportado por um 
Estado-Membro em comparação com a 
situação em que teria sido celebrado um 
acordo entre a União e o Reino Unido.

Or. es

Alteração 62
Raffaele Fitto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A assistência prestada ao abrigo do 
artigo 3.º-A abrange apenas o encargo 
financeiro suportado por um 
Estado-Membro em comparação com a 
situação em que teria sido celebrado um 
acordo entre a União e o Reino Unido. 
Essa assistência pode ser utilizada, por 
exemplo, para prestar apoio às empresas 
afetadas pela saída sem acordo, incluindo o 
apoio a regimes de auxílios estatais a essas 
empresas e intervenções conexas; medidas 
destinadas a preservar o emprego existente; 
e assegurar o funcionamento dos controlos 
fronteiriços, aduaneiros, sanitários e 

(1) A assistência prestada ao abrigo do 
artigo 3.º-A abrange apenas o encargo 
financeiro suportado por um 
Estado-Membro em comparação com a 
situação em que teria sido celebrado um 
acordo entre a União e o Reino Unido. 
Essa assistência pode ser utilizada, por 
exemplo, para prestar apoio às empresas 
afetadas pela saída sem acordo, incluindo o 
apoio a regimes de auxílios estatais a essas 
empresas e intervenções conexas; medidas 
destinadas a preservar o emprego existente; 
e assegurar o funcionamento dos controlos 
fronteiriços, aduaneiros, sanitários e 
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fitossanitários, incluindo pessoal e 
infraestruturas adicionais.

fitossanitários, incluindo pessoal e 
infraestruturas adicionais, bem como para 
abordar a problemática ligada ao 
aumento dos direitos por parte dos países 
terceiros.

Or. it

Alteração 63
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A assistência prestada ao abrigo do 
artigo 3.º-A abrange apenas o encargo 
financeiro suportado por um Estado-
Membro em comparação com a situação 
em que teria sido celebrado um acordo 
entre a União e o Reino Unido. Essa 
assistência pode ser utilizada, por exemplo, 
para prestar apoio às empresas afetadas 
pela saída sem acordo, incluindo o apoio a 
regimes de auxílios estatais a essas 
empresas e intervenções conexas; medidas 
destinadas a preservar o emprego existente; 
e assegurar o funcionamento dos controlos 
fronteiriços, aduaneiros, sanitários e 
fitossanitários, incluindo pessoal e 
infraestruturas adicionais.

(1) A assistência prestada ao abrigo do 
artigo 3.º-A abrange apenas o encargo 
financeiro suportado por um Estado-
Membro em comparação com a situação 
em que teria sido celebrado um acordo 
entre a União e o Reino Unido. Essa 
assistência pode ser utilizada, por exemplo, 
para prestar apoio às empresas e aos 
trabalhadores afetados pela saída sem 
acordo, incluindo o apoio a regimes de 
auxílios estatais a essas empresas e 
intervenções conexas; medidas destinadas 
a preservar o emprego existente; e 
assegurar o funcionamento dos controlos 
fronteiriços, aduaneiros, sanitários e 
fitossanitários, incluindo pessoal e 
infraestruturas adicionais.

Or. ro

Alteração 64
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
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Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-B – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A assistência prestada ao abrigo 
do artigo 3.º-A deve destinar-se apenas às 
regiões do Estado-Membro em causa mais 
afetadas pela saída do Reino Unido da 
União sem acordo.

Or. en

Alteração 65
Monika Vana
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-B – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Os Estados-Membros devem 
garantir que sejam adotadas medidas 
sólidas e equilibradas em função das 
necessidades das regiões mais afetadas.

Or. en

Alteração 66
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3-B – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As despesas elegíveis para 
financiamento a título do Fundo Europeu 
de Ajustamento à Globalização não são 
financiadas a título do presente 
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regulamento.

Or. en

Alteração 67
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-A

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. es

Alteração 68
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-A

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. it

Alteração 69
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-A – título

Texto da Comissão Alteração
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Artigo 4-A Suprimido

Or. it

Alteração 70
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As autoridades nacionais 
competentes de um Estado-Membro 
podem apresentar à Comissão um pedido 
de contribuição financeira do Fundo, em 
conformidade com o artigo 3.º-A, até 30 
de abril de 2020. O pedido deve incluir, no 
mínimo, todas as informações pertinentes 
sobre o encargo financeiro imposto a esse 
Estado-Membro. Deve ainda descrever as 
medidas públicas tomadas para dar 
resposta à saída sem acordo e especificar 
o seu custo líquido até 31 de dezembro de 
2020 e as razões pelas quais não poderiam 
ter sido evitadas através de medidas de 
preparação. Deve também incluir a 
justificação relativa ao efeito direto da 
saída sem acordo.

Suprimido

Or. it

Alteração 71
Pascal Arimont

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração



AM\1190155PT.docx 39/50 PE641.404v01-00

PT

(1) As autoridades nacionais 
competentes de um Estado-Membro podem 
apresentar à Comissão um pedido de 
contribuição financeira do Fundo, em 
conformidade com o artigo 3.º-A, até 30 de 
abril de 2020. O pedido deve incluir, no 
mínimo, todas as informações pertinentes 
sobre o encargo financeiro imposto a esse 
Estado-Membro. Deve ainda descrever as 
medidas públicas tomadas para dar 
resposta à saída sem acordo e especificar o 
seu custo líquido até 31 de dezembro 
de 2020 e as razões pelas quais não 
poderiam ter sido evitadas através de 
medidas de preparação. Deve também 
incluir a justificação relativa ao efeito 
direto da saída sem acordo.

(1) As autoridades nacionais 
competentes de um Estado-Membro podem 
apresentar à Comissão um pedido de 
contribuição financeira do Fundo, em 
conformidade com o artigo 3.º-A, até 30 de 
junho de 2020. O pedido deve incluir, no 
mínimo, todas as informações pertinentes 
sobre o encargo financeiro imposto a esse 
Estado-Membro. Deve ainda descrever as 
medidas públicas tomadas para preparar 
e/ou dar resposta à saída sem acordo e 
especificar o seu custo líquido até 31 de 
dezembro de 2020. Deve também incluir a 
justificação relativa ao efeito direto da 
saída sem acordo.

Or. de

Alteração 72
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As autoridades nacionais 
competentes de um Estado-Membro podem 
apresentar à Comissão um pedido de 
contribuição financeira do Fundo, em 
conformidade com o artigo 3.º-A, até 30 de 
abril de 2020. O pedido deve incluir, no 
mínimo, todas as informações pertinentes 
sobre o encargo financeiro imposto a esse 
Estado-Membro. Deve ainda descrever as 
medidas públicas tomadas para dar 
resposta à saída sem acordo e especificar o 
seu custo líquido até 31 de dezembro 
de 2020 e as razões pelas quais não 
poderiam ter sido evitadas através de 
medidas de preparação. Deve também 
incluir a justificação relativa ao efeito 

(1) As autoridades nacionais 
competentes de um Estado-Membro podem 
apresentar à Comissão um pedido de 
contribuição financeira do Fundo, em 
conformidade com o artigo 3.º-A, até 30 de 
abril de 2020. O pedido deve incluir, no 
mínimo, todas as informações pertinentes 
sobre os efeitos num Estado-Membro e 
sobre o encargo financeiro imposto a esse 
Estado-Membro. Deve ainda descrever as 
medidas públicas tomadas para dar 
resposta à saída sem acordo e especificar o 
seu custo líquido até 31 de dezembro 
de 2020 e as razões pelas quais não 
poderiam ter sido evitadas através de 
medidas de preparação. Deve também 
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direto da saída sem acordo. incluir a justificação relativa ao efeito 
direto da saída sem acordo.

Or. ro

Alteração 73
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão elabora orientações 
sobre o modo de aceder ao Fundo e de o 
utilizar eficazmente. As orientações devem 
fornecer informações pormenorizadas 
sobre a preparação do pedido e as 
informações a apresentar à Comissão, 
nomeadamente sobre as provas a 
apresentar relativas aos encargos 
financeiros impostos. As orientações são 
publicadas nos sítios Internet das 
Direções-Gerais pertinentes da Comissão, 
a qual assegura a sua ampla divulgação 
aos Estados-Membros.

Suprimido

Or. it

Alteração 74
Tamás Deutsch

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão elabora orientações 
sobre o modo de aceder ao Fundo e de o 
utilizar eficazmente. As orientações devem 
fornecer informações pormenorizadas 
sobre a preparação do pedido e as 

(2) A Comissão elabora, até 31 de 
dezembro de 2019, orientações sobre o 
modo de aceder ao Fundo e de o utilizar 
eficazmente. As orientações devem 
fornecer informações pormenorizadas 
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informações a apresentar à Comissão, 
nomeadamente sobre as provas a 
apresentar relativas aos encargos 
financeiros impostos. As orientações são 
publicadas nos sítios Internet das Direções-
Gerais pertinentes da Comissão, a qual 
assegura a sua ampla divulgação aos 
Estados-Membros.

sobre a preparação do pedido e as 
informações a apresentar à Comissão, 
nomeadamente sobre as provas a 
apresentar relativas aos encargos 
financeiros impostos. As orientações são 
publicadas nos sítios Internet das 
Direções-Gerais pertinentes da Comissão, a 
qual assegura a sua ampla divulgação aos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 75
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Após 30 de abril de 2020, a 
Comissão avalia, com base nas 
informações referidas nos n.os 1 e 2, 
relativamente a todos os pedidos 
recebidos, se as condições de mobilização 
do Fundo estão reunidas em cada caso e 
determina os montantes de qualquer 
eventual participação financeira do 
Fundo dentro dos limites dos recursos 
financeiros disponíveis.

Suprimido

Or. it

Alteração 76
Pascal Arimont

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-A – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) Após 30 de abril de 2020, a 
Comissão avalia, com base nas 
informações referidas nos n.os 1 e 2, 
relativamente a todos os pedidos recebidos, 
se as condições de mobilização do Fundo 
estão reunidas em cada caso e determina os 
montantes de qualquer eventual 
participação financeira do Fundo dentro 
dos limites dos recursos financeiros 
disponíveis.

(3) Após 30 de junho de 2020, a 
Comissão avalia, com base nas 
informações referidas nos n.os 1 e 2, 
relativamente a todos os pedidos recebidos, 
se as condições de mobilização do Fundo 
estão reunidas em cada caso e determina os 
montantes de qualquer eventual 
participação financeira do Fundo dentro 
dos limites dos recursos financeiros 
disponíveis.

Or. de

Alteração 77
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A contribuição do Fundo é 
atribuída aos Estados-Membros que 
satisfaçam os critérios de elegibilidade, 
tendo em conta os limiares especificados 
no artigo 3.º-A, n.º 4, a uma taxa que pode 
ascender a 5 % do encargo financeiro 
imposto, e dentro dos limites do 
orçamento disponível. Caso o orçamento 
disponível seja insuficiente, a taxa de 
ajuda será reduzida proporcionalmente.

Suprimido

Or. it

Alteração 78
Pascal Arimont

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
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Artigo 4-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A contribuição do Fundo é 
atribuída aos Estados-Membros que 
satisfaçam os critérios de elegibilidade, 
tendo em conta os limiares especificados 
no artigo 3.º-A, n.º 4, a uma taxa que pode 
ascender a 5 % do encargo financeiro 
imposto, e dentro dos limites do orçamento 
disponível. Caso o orçamento disponível 
seja insuficiente, a taxa de ajuda será 
reduzida proporcionalmente.

(4) A contribuição do Fundo é 
atribuída aos Estados-Membros que 
satisfaçam os critérios de elegibilidade, 
tendo em conta os limiares especificados 
no artigo 3.º-A, n.º 4, a uma taxa que pode 
ascender a 10 % do encargo financeiro 
imposto, e dentro dos limites do orçamento 
disponível. Caso o orçamento disponível 
seja insuficiente, a taxa de ajuda será 
reduzida proporcionalmente.

Or. de

Alteração 79
Stéphane Bijoux

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A contribuição do Fundo é 
atribuída aos Estados-Membros que 
satisfaçam os critérios de elegibilidade, 
tendo em conta os limiares especificados 
no artigo 3.º-A, n.º 4, a uma taxa que pode 
ascender a 5 % do encargo financeiro 
imposto, e dentro dos limites do orçamento 
disponível. Caso o orçamento disponível 
seja insuficiente, a taxa de ajuda será 
reduzida proporcionalmente.

(4) A contribuição do Fundo é 
atribuída aos Estados-Membros que 
satisfaçam os critérios de elegibilidade, 
tendo em conta os limiares especificados 
no artigo 3.º-A, n.º 4, a uma taxa que pode 
ascender a 20 % do encargo financeiro 
imposto, e dentro dos limites do orçamento 
disponível. Caso o orçamento disponível 
seja insuficiente, a taxa de ajuda será 
reduzida proporcionalmente.

Or. fr

Justificação

O limiar proposto pela Comissão Europeia deve ser revisto em alta a fim de permitir que os 
Estados-Membros mais afetados por um Brexit sem acordo beneficiem de uma ajuda real ao 
abrigo do FSUE. Se o limiar for demasiado baixo, não haverá um efeito de incentivo para a 
mobilização do Fundo.

Alteração 80
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Raffaele Fitto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A decisão de mobilizar o Fundo é 
tomada em conjunto pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho logo que possível 
após a apresentação da proposta pela 
Comissão. A Comissão, por um lado, e o 
Parlamento Europeu e o Conselho, por 
outro, devem envidar esforços para reduzir 
ao mínimo o tempo necessário para a 
mobilização do Fundo.

(6) A decisão de mobilizar o Fundo é 
tomada em conjunto pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho logo que possível 
após a apresentação da proposta pela 
Comissão. A Comissão, por um lado, e o 
Parlamento Europeu e o Conselho, por 
outro, devem envidar esforços para reduzir 
ao mínimo o tempo necessário para a 
mobilização do Fundo e procurar, no 
menor tempo possível, propor um 
instrumento ad hoc para solucionar esta 
crise.

Or. it

Alteração 81
Isabel Benjumea Benjumea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-B

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. es

Alteração 82
Raffaele Fitto

Proposta de regulamento
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-B – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) O montante de adiantamento não 
pode ser superior a 25 % do montante da 
contribuição financeira prevista, nem 
exceder, em caso algum, 100 milhões de 
EUR. Uma vez determinado o montante 
definitivo da contribuição financeira, a 
Comissão deve ter em conta o montante do 
adiantamento concedido antes de pagar a 
contribuição financeira restante. A 
Comissão deve recuperar os adiantamentos 
pagos indevidamente.

(3) O montante de adiantamento não 
pode ser superior a 25 % do montante da 
contribuição financeira prevista, nem 
exceder, em caso algum, 100 milhões de 
EUR. Uma vez determinado o montante 
definitivo da contribuição financeira, a 
Comissão deve ter em conta o montante do 
adiantamento concedido antes de pagar a 
contribuição financeira restante. A 
Comissão deve recuperar os adiantamentos 
pagos indevidamente. O montante de 
adiantamento não pode ser superior a 
10 % do montante da contribuição 
financeira prevista caso a apresentação 
do pedido de contribuição financeira do 
Fundo tenha por objeto o encargo 
financeiro grave causado pela saída do 
Reino Unido da União sem acordo.

Or. it

Alteração 83
Rosa D’Amato

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
O Regulamento (CE) n.º 2012/2002 é 
alterado do seguinte modo:
O artigo 4.º-A passa a ter a seguinte 
redação:
«Artigo 4.º-A
(1) Ao apresentarem à Comissão um 
pedido para uma contribuição financeira 
do Fundo destinada a remediar os danos 
causados por calamidades naturais, os 
Estados-Membros podem solicitar o 
pagamento de um adiantamento. A 
Comissão efetua uma avaliação 
preliminar do pedido para determinar o 
cumprimento das condições estabelecidas 
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no artigo 4.º, n.º 1, e verifica a 
disponibilidade de recursos orçamentais. 
Caso essas condições estejam reunidas, e 
estejam disponíveis recursos suficientes, a 
Comissão pode adotar, através de um ato 
de execução, uma decisão de concessão 
do adiantamento e pode proceder ao seu 
pagamento imediato antes de ser tomada 
a decisão a que se refere o artigo 4.º, n.º 4. 
O pagamento de um adiantamento não 
prejudica a decisão final sobre a 
mobilização do Fundo.
(2) O montante de adiantamento não pode 
ser superior a 25 % do montante da 
contribuição financeira prevista, nem 
exceder, em caso algum, 100 milhões de 
EUR. Uma vez determinado o montante 
definitivo da contribuição financeira, a 
Comissão deve ter em conta o montante 
do adiantamento concedido antes de 
pagar a contribuição financeira restante. 
A Comissão deve recuperar os 
adiantamentos pagos indevidamente.
(3) Os montantes devidos ao orçamento 
geral da União devem ser reembolsados 
antes da data de vencimento indicada na 
ordem de cobrança emitida nos termos do 
artigo 101.º do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 do Parlamento 
Europeu e do Conselho1-A. A data de 
vencimento corresponde ao último dia do 
segundo mês seguinte à emissão da 
ordem.
(4) Quando adotar o projeto de orçamento 
geral da União para um dado exercício 
financeiro, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, se tal 
for necessário para garantir a 
disponibilidade a tempo dos recursos 
orçamentais, uma proposta de 
mobilização do Fundo num montante 
máximo de 100 000 000 EUR para o 
pagamento de adiantamentos, incluindo a 
inscrição das respetivas dotações no 
orçamento geral da União. As disposições 
orçamentais devem respeitar os limites 
máximos referidos no artigo 10.º, n.º 1, do 
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Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho2-A.»
_________________
1-A Regulamento (UE, Euratom) 
2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo 
às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, UE 
n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) 
n.º 283/2014, e a Decisão 
n.º 541/2014/UE, e revoga o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 (JO L 193 de 
30.7.2018, p. 1). 
2-A Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 
dezembro de 2013, que estabelece o 
quadro financeiro plurianual para o 
período 2014-2020 (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 884).

Or. en

Justificação

Conforme enunciado pormenorizadamente na exposição de motivos da proposta, que cita o 
exemplo do sismo em Abruzzo, é fundamental um aumento dos adiantamentos do FSUE. Com 
esta alteração, replicamos o novo artigo 4.º-B que aumenta o montante do adiantamento, 
excluindo, contudo, a referência à saída do Reino Unido.

Alteração 84
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1309/2013

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
O Regulamento (UE) n.º 1309/2013 é 
alterado do seguinte modo:
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(1) No artigo 2.º, é inserida a seguinte 
alínea após a alínea b):
«c) Trabalhadores assalariados 
despedidos e trabalhadores independentes 
cuja atividade tenha cessado em 
consequência da saída do Reino Unido da 
União nos termos do artigo 50.º do 
Tratado da União Europeia (TUE) sem 
um acordo.»
(2) No n.º 3, é inserida a seguinte alínea 
após a alínea b):
«c) Um trabalhador assalariado ou um 
trabalhador independente cuja atividade 
tenha cessado em consequência da saída 
do Reino Unido da União sem um 
acordo.»
(3) No artigo 4.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
«2. Em mercados de trabalho de pequenas 
dimensões ou em circunstâncias 
excecionais, como a saída do Reino Unido 
da União nos termos do artigo 50.º do 
TUE sem um acordo, nomeadamente 
tratando-se de casos que envolvam PME, 
devidamente justificados pelo Estado-
Membro requerente, pode considerar-se 
admissível uma candidatura a uma 
contribuição do FEG ao abrigo do 
presente artigo mesmo que os critérios de 
intervenção previstos no n.º 1, alíneas a) 
ou b), não se encontrem totalmente 
reunidos, desde que os despedimentos 
tenham graves repercussões no emprego e 
na economia local, regional ou nacional. 
O Estado-Membro requerente deve 
especificar os critérios de intervenção 
previstos no n.º 1, alíneas a) e b), que não 
se encontrem totalmente cumpridos. O 
montante agregado das contribuições em 
circunstâncias excecionais não pode 
exceder 10 % da dotação anual máxima 
do FEG.
(4) No artigo 7.º, após o n.º 4 é aditado o 
seguinte número:
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«5. As dotações disponíveis para as ações 
a que se refere o artigo 2.º, alínea c), são 
limitadas a 75 % do montante máximo 
disponível do FEG para os exercícios 
de 2019 e 2020, após o que a medida de 
intervenção excecional aí prevista 
cessará. No caso dessas ações, a 
mobilização do FEG cobre os custos das 
medidas previstas no artigo 7.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), para os trabalhadores 
assalariados ou trabalhadores 
independentes diretamente afetados a 
partir da data de saída do Reino Unido da 
União nos termos do artigo 50.º do TUE 
sem um acordo até 31 de dezembro 
de 2020.»

Or. en

Justificação

O orçamento para esta medida excecional, que se destina a cobrir os encargos financeiros 
impostos aos Estados-Membros em consequência de uma saída do Reino Unido da UE sem 
acordo, deve ser coberto pelo Fundo Europeu de Solidariedade apenas num montante muito 
reduzido (5 %). O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização deve ser o instrumento 
privilegiado consagrado a esta questão.

Alteração 85
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposta de regulamento
Artigo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º Entrada em vigor

Or. en

Alteração 86
Rosa D’Amato

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável a 
partir do dia seguinte à data em que os 
Tratados deixam de ser aplicáveis ao 
Reino Unido, em conformidade com o 
artigo 50.º, n.º 3, do TUE.

Suprimido

Or. en

Alteração 87
Rosa D’Amato

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Contudo, o presente regulamento não é 
aplicável se tiver entrado em vigor, até à 
data referida no segundo parágrafo do 
presente artigo, um acordo de saída 
celebrado com o Reino Unido em 
conformidade com o artigo 50.º, n.º 2, do 
TUE.

Suprimido

Or. en


