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16.6.2020 A9-0117/2

Alteração 2
Idoia Villanueva Ruiz, João Ferreira, Sandra Pereira, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendação do Parlamento Europeu relativa às negociações com vista a uma nova parceria 
com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
(2020/2023(INI))

Proposta de recomendação
N.º 8-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

8-A. Reclama a garantia e o 
compromisso de que os direitos dos 
cidadãos dos Estados-Membros da União 
que vivem no Reino Unido e dos cidadãos  
britânicos que vivem na União serão 
mantidos, nomeadamente: o direito de 
residência, o direito à igualdade de 
tratamento, o direito de acesso aos 
serviços públicos de saúde e educação, o 
direito ao reagrupamento familiar, o 
direito à mobilidade, o direito de votar e 
de concorrer nas eleições locais, a 
portabilidade das prestações de segurança 
social e o direito ao reconhecimento 
mútuo das qualificações académicas e das 
qualificações profissionais; solicita a 
ambas as Partes que criem mecanismos 
para monitorizar as alterações e as 
dificuldades que possam ser sentidas pelos 
cidadãos dos Estados-Membros da UE 
que vivem no Reino Unido e pelos 
cidadãos britânicos que vivem na UE, 
com o objetivo de detetar e de resolver 
situações de incerteza jurídica;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/3

Alteração 3
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendação do Parlamento Europeu relativa às negociações com vista a uma nova parceria 
com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
(2020/2023(INI))

Proposta de recomendação
N.º 36-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

36-A. Exorta a União Europeia a 
estudar o impacto em função do género 
do futuro acordo comercial entre o Reino 
Unido e a UE; apela à inclusão de 
cláusulas e mecanismos de sanção 
eficazes para lograr a igualdade de 
género e garantir os direitos e a 
capacitação das mulheres; apela a que se 
promovam os princípios das normas 
internacionalmente reconhecidas, dos 
acordos internacionais e das convenções 
das Nações Unidas, em especial a 
Convenção de Istambul, e os 
compromissos sobre os direitos das 
mulheres e das raparigas, a igualdade de 
género, a integração da perspetiva de 
género e a capacitação das mulheres, com 
base na Declaração e na Plataforma de 
Ação de Pequim, nos ODS, na Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres 
(CEDAW) e nas convenções 
fundamentais da OIT; insta a UE e o 
Reino Unido a incluírem o impacto em 
função do género da política comercial da 
UE e do futuro acordo entre o Reino 
Unido e a UE nas avaliações de impacto 
«ex ante» e «ex post» e a assegurarem 
que os acordos comerciais não agravam 
as desigualdades existentes nem criam 
novas desigualdades;
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16.6.2020 A9-0117/4

Alteração 4
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendação do Parlamento Europeu relativa às negociações com vista a uma nova parceria 
com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
(2020/2023(INI))

Proposta de recomendação
N.º 148

Proposta de recomendação Alteração

148. Recorda que a UE e o Reino Unido 
partilham princípios, valores e interesses; 
salienta que é do interesse de ambas as 
partes manter uma cooperação ambiciosa, 
próxima e duradoura, que respeite a 
autonomia da União, sob a forma de um 
quadro comum para a política externa e de 
segurança, com base no artigo 21.º do TUE 
e tendo em conta a Carta das Nações 
Unidas e a NATO nos seguintes domínios:

a) A promoção da paz;

b) Uma abordagem partilhada 
em relação aos desafios comuns em 
matéria de segurança e à 
estabilidade global, designadamente 
na vizinhança europeia; 

c) A promoção de uma ordem 
internacional assente em regras; 

d) A consolidação da 
democracia e do Estado de direito;

e) A proteção dos direitos 
humanos e das liberdades 
fundamentais;

f) A promoção da 
prosperidade mundial, do 
desenvolvimento sustentável, do 
combate às alterações climáticas e 
da atenuação da perda de 
biodiversidade;

148. Recorda que a UE e o Reino Unido 
partilham princípios, valores e interesses; 
salienta que é do interesse de ambas as 
partes manter uma cooperação ambiciosa, 
próxima e duradoura, que respeite a 
autonomia da União, sob a forma de um 
quadro comum para a política externa e de 
segurança, com base no artigo 21.º do TUE 
e tendo em conta a Carta das Nações 
Unidas nos seguintes domínios:

a) A promoção da democracia 
e da paz;

b) Uma abordagem partilhada 
em relação aos desafios comuns em 
matéria de segurança das pessoas e 
à estabilidade global, 
designadamente na vizinhança 
europeia; 

c) A promoção de uma ordem 
internacional assente em regras; 

d) A consolidação da 
democracia e do Estado de direito;

e) A proteção dos direitos 
humanos e das liberdades 
fundamentais;

f) A promoção da 
prosperidade mundial, do 
desenvolvimento sustentável, do 
combate às alterações climáticas e 
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da atenuação da perda de 
biodiversidade;

g) A consecução da igualdade 
de género e interseccional e a 
proteção dos direitos das mulheres 
e das pessoas LGBTQI+;
h) O desarmamento e a não 
proliferação;

Or. en



AM\1207736PT.docx PE647.678v01-00

PT Unida na diversidade PT

16.6.2020 A9-0117/5

Alteração 5
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendação do Parlamento Europeu relativa às negociações com vista a uma nova parceria 
com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
(2020/2023(INI))

Proposta de recomendação
N.º 149-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

149-A. Reconhece que a igualdade de 
género é uma condição prévia para uma 
gestão eficiente dos desafios climáticos; 
recorda que a participação significativa e 
igualitária das mulheres nos órgãos de 
decisão e nas políticas e ações climáticas 
a nível da UE, nacional e local é essencial 
para alcançar os objetivos climáticos de 
longo prazo no quadro de um futuro 
acordo entre o Reino Unido e a UE;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/6

Alteração 6
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendação do Parlamento Europeu relativa às negociações com vista a uma nova parceria 
com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
(2020/2023(INI))

Proposta de recomendação
N.º 152

Proposta de recomendação Alteração

152. Insta a UE e o Reino Unido a 
reforçarem a paz e a estabilidade 
internacionais, nomeadamente através do 
desenvolvimento de estratégias conjuntas 
para fortalecer os esforços de manutenção 
da paz das Nações Unidas; insta ambas as 
Partes a promoverem a cultura da paz e do 
diálogo como meio de prevenção de 
conflitos, gestão de conflitos e resolução de 
conflitos, bem como de defesa dos direitos 
das mulheres e dos direitos de género; 
apoia a continuidade da cooperação nesses 
domínios; apela a uma cooperação 
preferencial sistemática nas operações de 
manutenção da paz; apela a uma 
cooperação reforçada entre a UE e o Reino 
Unido em matérias relacionadas com o 
desenvolvimento democrático, os 
processos de reforma e as práticas 
parlamentares democráticas em países 
terceiros, designadamente a observação 
eleitoral;

152. Insta a UE e o Reino Unido a 
reforçarem a paz e a estabilidade 
internacionais, nomeadamente através do 
desenvolvimento de estratégias conjuntas 
para fortalecer os esforços de manutenção 
da paz das Nações Unidas; insta ambas as 
Partes a promoverem a cultura da paz e do 
diálogo como aspeto prioritário e 
elemento principal da estratégia para a 
prevenção de conflitos, gestão de conflitos 
e resolução de conflitos, bem como de 
defesa dos direitos das mulheres e dos 
direitos de género; apoia a continuidade da 
cooperação nesses domínios; apela a uma 
cooperação preferencial sistemática nas 
operações de manutenção da paz; insta a 
UE e o Reino Unido a assumirem um 
papel ativo na resolução pacífica de 
grandes conflitos no mundo de hoje, 
impulsionando um mecanismo 
internacional para resolução de conflitos 
através do diálogo, em plena 
conformidade com a Resolução 1325 das 
Nações Unidas; salienta que o apoio 
político e financeiro baseado numa 
mediação construtiva e na resolução 
pacífica e democrática de conflitos deve 
ser promovido; entende que não devem 
ser iniciadas missões contrárias ao direito 
internacional e sem aprovação 
democrática; considera que se devem 
realizar consultas nos parlamentos 
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nacionais sobre o financiamento e a 
participação em operações internacionais 
e europeias, no pleno respeito do direito 
internacional e com a autorização das 
Nações Unidas; apela a uma cooperação 
reforçada entre a UE e o Reino Unido em 
matérias relacionadas com o 
desenvolvimento democrático, os 
processos de reforma e as práticas 
parlamentares democráticas em países 
terceiros, designadamente a observação 
eleitoral;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/7

Alteração 7
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendação do Parlamento Europeu relativa às negociações com vista a uma nova parceria 
com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
(2020/2023(INI))

Proposta de recomendação
N.º 153

Proposta de recomendação Alteração

153. Salienta o forte interesse da UE 
numa parceria para os assuntos externos 
e a segurança, tendo em conta as 
vantagens mútuas associadas ao lugar 
permanente do Reino Unido e da França 
no Conselho de Segurança, à elevada 
eficácia dos serviços diplomáticos do 
Reino Unido e dos Estados-Membros da 
UE e ao facto de as forças armadas do 
Reino Unido serem as mais poderosas da 
Europa;

Suprimido

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/8

Alteração 8
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendação do Parlamento Europeu relativa às negociações com vista a uma nova parceria 
com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
(2020/2023 (INI))

Proposta de recomendação
N.º 156

Proposta de recomendação Alteração

156. Frisa que é do interesse comum do 
Reino Unido e da UE, mais ainda devido 
à sua proximidade geográfica, cooperar 
no desenvolvimento de capacidades de 
defesa efetivas e verdadeiramente 
interoperáveis, incluindo no âmbito da 
Agência Europeia de Defesa, com a qual 
deve ser criado um mecanismo 
administrativo, e manter as parcerias 
extremamente valiosas no âmbito dos 
programas da NATO e da UE em matéria 
de defesa e segurança externa, do Galileo, 
dos programas de cibersegurança e do 
combate às campanhas de desinformação 
e ciberataques direcionados, como tem 
demonstrado a atual pandemia de 
COVID-19; recorda que, no que diz 
respeito à participação no serviço público 
regulado do programa Galileo, é possível 
e necessário celebrar um acordo 
específico; assinala ainda que, no que se 
refere ao futuro Fundo Europeu de 
Defesa, o Reino Unido pode ser um país 
associado nas condições definidas para os 
países terceiros; insta a UE e o Reino 
Unido a desenvolverem uma abordagem 
conjunta para a normalização das 
tecnologias de defesa;

Suprimido

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/9

Alteração 9
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendação do Parlamento Europeu relativa às negociações com vista a uma nova parceria 
com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
(2020/2023(INI))

Proposta de recomendação
N.º 158

Proposta de recomendação Alteração

158. Recorda que estão atualmente em 
vigor no Reino Unido várias medidas 
restritivas (regimes de sanções) ao abrigo 
da legislação da UE; reconhece a 
utilização eficaz de sanções em questões 
de direitos humanos, democracia e Estado 
de direito, em conformidade com a Carta 
das Nações Unidas; sublinha que o Reino 
Unido continuará a ser obrigado a aplicar 
os regimes de sanções da ONU após a sua 
saída e apela ao alinhamento da sua 
política de sanções com a UE; solicita a 
criação de um mecanismo adequado de 
coordenação de sanções entre ambas as 
Partes, bem como uma cooperação 
estreita em matéria de sanções nas 
instâncias mundiais, para maximizar o 
seu impacto e assegurar a convergência e 
a prossecução e realização dos interesses 
mútuos na promoção dos valores comuns;

Suprimido

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/10

Alteração 10
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendação do Parlamento Europeu relativa às negociações com vista a uma nova parceria 
com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
(2020/2023(INI))

Proposta de recomendação
N.º 158-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

158-A. Salienta a importância da justiça e 
da solidariedade a nível mundial; insta a 
UE e o Reino Unido a suspenderem 
imediatamente as sanções e bloqueios 
económicos aplicados a países terceiros, a 
fim de os ajudar a apoiar as populações e 
a enfrentar a crise sanitária e económica 
resultante da pandemia de COVID-19;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/11

Alteração 11
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recomendação do Parlamento Europeu relativa às negociações com vista a uma nova parceria 
com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
(2020/2023(INI))

Proposta de recomendação
N.º 159

Proposta de recomendação Alteração

159. Incentiva o Reino Unido a 
participar nas agências competentes da 
União e a assumir um papel proeminente 
nas operações da UE no domínio da 
gestão de crises e nas missões e operações 
da PCSD, nomeadamente missões 
humanitárias e de socorro, prevenção de 
conflitos e manutenção da paz, 
aconselhamento e apoio militar e 
estabilização pós-conflitos, assim como 
nos projetos no âmbito da cooperação 
estruturada permanente (CEP), sempre 
que convidado a participar, sublinhando 
que essa participação deve estar sujeita a 
condições rigorosas que respeitem a 
autonomia de decisão da UE, bem como a 
soberania do Reino Unido e o princípio do 
equilíbrio entre direitos e obrigações e ter 
por base uma reciprocidade efetiva, 
nomeadamente uma contribuição 
financeira justa e adequada; insta a 
Comissão e o Serviço Europeu para a 
Ação Externa a informarem regularmente 
o Parlamento sobre o processo de diálogo 
político com o Reino Unido e os principais 
aspetos dos intercâmbios de informações 
relativos à PCSD e à gestão de crises;

Suprimido

Or. en


