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16.6.2020 A9-0117/17

Alteração 17
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
em nome do Grupo ID

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 71

Proposta de recomendação Alteração

71. Observa, com pesar, que o Reino 
Unido decidiu que o princípio da livre 
circulação de pessoas entre a UE e o Reino 
Unido deixará de se aplicar após o período 
de transição; insiste na necessidade de a 
futura parceria incluir disposições 
ambiciosas em matéria de circulação de 
pessoas, com base na plena reciprocidade 
e na não discriminação entre os Estados-
Membros; reafirma que o acesso do Reino 
Unido ao mercado interno deve ser 
proporcional aos compromissos 
assumidos para facilitar a mobilidade das 
pessoas; salienta que o sistema de 
passagem das fronteiras não deve criar 
obstáculos administrativos ou financeiros 
significativos;

71. Regista que o Reino Unido decidiu 
que o princípio da livre circulação de 
pessoas entre a UE e o Reino Unido 
deixará de se aplicar após o período de 
transição; recorda que a política de 
migração se insere no âmbito da 
soberania política recentemente 
restabelecida do Reino Unido;
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16.6.2020 A9-0117/18

Alteração 18
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Gilles Lebreton
em nome do Grupo ID

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 91

Proposta de recomendação Alteração

91. Insiste em que o Reino Unido não 
pode escolher seletivamente os elementos 
do acervo da UE em matéria de asilo e 
migração que gostaria de manter;

91. Insiste em que a UE respeite as 
decisões soberanas do Reino Unido em 
matéria de políticas de asilo e migração;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/19

Alteração 19
Gunnar Beck, Markus Buchheit, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Marco 
Campomenosi, Gilles Lebreton
em nome do Grupo ID

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
Considerando F

Proposta de recomendação Alteração

F. Considerando que o futuro acordo 
deverá ser integrado num quadro de 
governação global e que o Tribunal de 
Justiça da UE (TJUE) deverá ser o único 
organismo competente para a 
interpretação do direito da UE;

F. Considerando que não é adequado 
pedir aos países, muito menos a um país 
terceiro soberano como o Reino Unido, 
para se submeterem à jurisdição de um 
tribunal como o Tribunal de Justiça da UE 
(TJUE), que até mesmo o tribunal 
superior de um Estado-Membro da UE, a 
saber, o Bundesverfassungsgericht 
alemão, criticou no seu recente acórdão 
relacionado com o BCE, acusando-o de 
ser propenso a «contradizer» a sua 
própria abordagem metodológica quando 
conveniente, a não respeitar o princípio 
da atribuição consagrado nos tratados da 
UE e a ignorar a sua própria 
jurisprudência quase aleatoriamente;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/20

Alteração 20
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
em nome do Grupo ID

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 3-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

3-A. Assinala, com grande 
preocupação, que a abordagem da 
Comissão ao processo de negociação põe 
em risco os interesses das empresas 
europeias devido ao seu desejo 
tendencioso de punir o Reino Unido pela 
sua escolha soberana de sair da União 
Europeia, ao invés de ser movida pelos 
interesses do mercado europeu, dos 
exportadores e dos investidores europeus 
e pelos interesses económicos globais dos 
Estados-Membros da UE;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/21

Alteração 21
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
em nome do Grupo ID

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 31-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

31-A. Frisa que o Reino Unido é um 
parceiro económico fundamental dos 
Estados-Membros da UE; faz notar que 
muitos Estados-Membros da UE são 
exportadores líquidos para o Reino Unido 
e que encontrar uma solução que 
satisfaça todas as partes deve ser uma 
prioridade, por forma a assegurar que os 
interesses dos exportadores e dos 
investidores da UE sejam respeitados e 
protegidos; sublinha a importância e os 
benefícios da integração dos mercados, 
bem como da proximidade geográfica, 
que resulta num melhor acesso ao 
mercado para as PME, custos mais baixos 
e um menor impacto ambiental no 
transporte de mercadorias;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/22

Alteração 22
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, France Jamet, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
em nome do Grupo ID

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 32

Proposta de recomendação Alteração

32. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
Abrangente», como previsto no documento 
publicado pelo Governo britânico em 27 de 
fevereiro de 2020, intitulado «The Future 
Relationship with the EU – the UK’s 
Approach to Negotiations» (As futuras 
relações com a UE – Abordagem do Reino 
Unido em relação às negociações); 
sublinha que, embora o Parlamento apoie 
uma negociação construtiva pela UE de um 
ACL equilibrado, ambicioso e abrangente 
com o Reino Unido, um ACL, por 
natureza, nunca será equivalente a um 
comércio «sem fricção»; partilha da 
posição delineada nas diretrizes de 
negociação, adotadas conjuntamente pelos 
27 Estados-Membros, segundo a qual o 
âmbito e a ambição de um ACL aceitável 
para a UE estão subordinados e devem 
estar diretamente ligados à aceitação, pelo 
Reino Unido, de disposições abrangentes, 
vinculativas e com força executória 
relativas a condições de concorrência 
equitativas, atendendo à dimensão, à 
proximidade geográfica, à 
interdependência e à interligação 
económicas e à integração dos mercados, 

32. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
Abrangente», como previsto no documento 
publicado pelo Governo britânico em 27 de 
fevereiro de 2020, intitulado «The Future 
Relationship with the EU – the UK’s 
Approach to Negotiations» (As futuras 
relações com a UE – Abordagem do Reino 
Unido em relação às negociações); 
sublinha que, embora o Parlamento apoie 
uma negociação construtiva pela UE de um 
ACL equilibrado, ambicioso e abrangente 
com o Reino Unido, um ACL, por 
natureza, nunca será equivalente a um 
comércio «sem fricção»; partilha da 
posição delineada nas diretrizes de 
negociação, adotadas conjuntamente pelos 
27 Estados-Membros, segundo a qual o 
âmbito e a ambição de um ACL aceitável 
para a UE estão subordinados e devem 
estar diretamente ligados à aceitação, pelo 
Reino Unido, de disposições abrangentes, 
vinculativas e com força executória 
relativas a condições de concorrência 
equitativas, atendendo à dimensão, à 
proximidade geográfica, à 
interdependência e à interligação 
económicas e à integração dos mercados, 
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assim como à conclusão de um acordo de 
pescas bilateral enquanto parte integrante 
da parceria; reitera que não é possível 
celebrar um acordo comercial entre a UE e 
o Reino Unido sem contemplar um acordo 
de pescas completo, sustentável, 
equilibrado e a longo prazo, que mantenha, 
em condições ótimas, o atual acesso às 
águas, aos recursos e aos mercados, em 
conformidade com os princípios da 
política comum das pescas (PCP), e que 
seja adotado antes do termo do período de 
transição;

assim como à conclusão de um acordo de 
pescas bilateral enquanto parte integrante 
da parceria; reitera que não é possível 
celebrar um acordo comercial entre a UE e 
o Reino Unido sem contemplar um acordo 
de pescas completo, sustentável, 
equilibrado e a longo prazo, que mantenha 
o atual acesso recíproco às águas e aos 
recursos haliêuticos, com o objetivo de 
manter as atuais atividades de pesca, os 
recursos e os mercados, e que seja adotado 
antes do termo do período de transição;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/23

Alteração 23
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
em nome do Grupo ID

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 32-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

32-A. Destaca que as condições prévias e 
as prerrogativas que a Comissão exige do 
Reino Unido são muito mais severas do 
que as exigidas no passado de outros 
países parceiros no contexto da 
celebração de acordos comerciais; 
observa com profundo pesar que a 
Comissão procura, num gesto punitivo, 
impor requisitos mais pesados ao Reino 
Unido, como a integração de legislação da 
UE, do que alguma vez exigiu no âmbito 
dos acordos comerciais mais recentes 
assinados com o Canadá, o Vietname ou 
Singapura;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/24

Alteração 24
Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Thierry Mariani, Jérôme 
Rivière, Gilles Lebreton
em nome do Grupo ID

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 35

Proposta de recomendação Alteração

35. Recorda que o compromisso 
partilhado contínuo a favor de um objetivo 
sem contingentes e sem direitos aduaneiros 
no quadro das relações comerciais continua 
a ser uma condição essencial para a 
conclusão atempada de um acordo dentro 
do prazo extremamente curto que o próprio 
Reino Unido impôs a estas negociações, 
tanto mais que a experiência passada 
demonstrou claramente que uma 
negociação linha pautal a linha pautal pode 
demorar vários anos; manifesta a sua 
preocupação com a intenção do Governo 
do Reino Unido de se desviar desse 
objetivo; salienta que os produtos agrícolas 
seriam provavelmente os mais afetados, 
dado que as restantes linhas pautais 
diferentes de zero nos ACL afetam 
geralmente este setor; reafirma, a esse 
respeito, que independentemente da 
eliminação de uma percentagem igual ou 
inferior a 100% das linhas pautais, tal não 
alterará a exigência da UE de sólidas 
condições de concorrência equitativas; 
reafirma que as disposições relativas às 
condições de concorrência equitativas 
devem manter as normas ambientais, 
sociais e em matéria de emprego a níveis 
equivalentes elevados ao longo do tempo, 
com base em normas internacionais e da 

35. Recorda que o compromisso 
partilhado contínuo a favor de um objetivo 
sem contingentes e sem direitos aduaneiros 
no quadro das relações comerciais continua 
a ser uma condição essencial para a 
conclusão atempada de um acordo dentro 
do prazo extremamente curto que o próprio 
Reino Unido impôs a estas negociações, 
tanto mais que a experiência passada 
demonstrou claramente que uma 
negociação linha pautal a linha pautal pode 
demorar vários anos; manifesta a sua 
preocupação com a intenção do Governo 
do Reino Unido de se desviar desse 
objetivo; salienta que os produtos agrícolas 
e as indicações geográficas aplicáveis aos 
produtos agrícolas, aos alimentos e às 
bebidas provenientes da UE seriam 
provavelmente os mais afetados, dado que 
as restantes linhas pautais diferentes de 
zero nos ACL afetam geralmente este 
setor; reafirma, a esse respeito, que 
independentemente da eliminação de uma 
percentagem igual ou inferior a 100% das 
linhas pautais, tal não alterará a exigência 
da UE de sólidas condições de 
concorrência equitativas; reafirma que as 
disposições relativas às condições de 
concorrência equitativas devem manter as 
normas ambientais, sociais e em matéria de 
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UE relevantes e pertinentes e incluir 
mecanismos adequados para garantir a 
aplicação eficaz a nível nacional, bem 
como um quadro sólido e abrangente para 
o controlo da concorrência e dos auxílios 
estatais que obste a distorções indevidas do 
comércio e da concorrência e que não faça 
referência exclusiva às subvenções, como 
faz lamentavelmente o Reino Unido;

emprego a níveis equivalentes elevados ao 
longo do tempo, com base em normas 
internacionais e da UE relevantes e 
pertinentes e incluir mecanismos 
adequados para garantir a aplicação eficaz 
a nível nacional, bem como um quadro 
sólido e abrangente para o controlo da 
concorrência e dos auxílios estatais que 
obste a distorções indevidas do comércio e 
da concorrência e que não faça referência 
exclusiva às subvenções, como faz 
lamentavelmente o Reino Unido;

Or. en


