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16.6.2020 A9-0117/12

Alteração 12
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
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 resolução
N.º 37 – alínea iii)

Proposta de resolução Alteração

(iii) compromissos adequados em 
matéria de medidas anti-dumping e de 
compensação que devem ir além das regras 
da Organização Mundial do Comércio 
(OMC) nesse domínio, bem com 
compromissos e possibilidades de 
execução coerciva em matéria de 
concorrência e auxílios estatais;

(iii) compromissos em matéria de 
medidas anti-dumping e de compensação 
que devem contemplar igualmente casos 
de dumping ambiental, social e fiscal e 
podem ir além das regras da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) nesse 
domínio, bem com compromissos e 
possibilidades de execução coerciva em 
matéria de concorrência e auxílios estatais;
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16.6.2020 A9-0117/13

Alteração 13
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
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 resolução
N.º 136

Proposta de resolução Alteração

136. Faz notar que o Acordo previsto 
deve incluir medidas sólidas e suscetíveis 
de aplicação coerciva que abranjam o 
reconhecimento e a proteção de alto nível 
das indicações geográficas e dos direitos de 
propriedade intelectual, como os direitos 
de autor e os direitos conexos, as marcas e 
os desenhos industriais, as patentes e os 
segredos comerciais, com base no quadro 
jurídico atual e futuro da UE; considera 
ainda que deve incluir a possibilidade de 
uma cooperação bilateral estreita entre o 
Instituto da Propriedade Intelectual da 
União Europeia (EUIPO) e os institutos de 
propriedade intelectual do Reino Unido;

136. Faz notar que o Acordo previsto 
deve incluir medidas sólidas e suscetíveis 
de aplicação coerciva que abranjam o 
reconhecimento e a proteção de alto nível 
das indicações geográficas e dos direitos de 
propriedade intelectual, como os direitos 
de autor e os direitos conexos, as marcas e 
os desenhos industriais, as patentes e os 
segredos comerciais, com base no quadro 
jurídico atual e futuro da UE, sem 
comprometer o acesso a medicamentos a 
preços comportáveis, como medicamentos 
genéricos; considera ainda que deve incluir 
a possibilidade de uma cooperação bilateral 
estreita entre o Instituto da Propriedade 
Intelectual da União Europeia (EUIPO) e 
os institutos de propriedade intelectual do 
Reino Unido;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/14

Alteração 14
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
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 resolução
N.º 37 – alínea xi-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(xi-A) recorda que os serviços de saúde 
pública devem ser excluídos das 
disposições relativas à liberalização;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/15

Alteração 15
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
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 resolução
N.º 37 – alínea xi-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(xi-B) apela a ambas as partes para que 
cheguem a acordo sobre salvaguardas de 
emergência para os serviços, de modo a 
permitir a suspensão temporária do 
acesso ao mercado, o tratamento nacional 
e/ou qualquer outro compromisso em 
setores específicos, com base nos 
princípios da não discriminação e em 
complemento das disposições vigentes ao 
abrigo do artigo XII do GATS, se uma das 
Partes tiver graves dificuldades a nível da 
balança de pagamentos e do 
financiamento externo, e do artigo XIV do 
GATS, se for necessário tomar medidas 
para fazer face a preocupações políticas, 
como a proteção da vida e da saúde;

Or. en


