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16.6.2020 A9-0117/25

Alteração 25
Christophe Hansen, David McAllister
em nome do Grupo PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
em nome do Grupo S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
em nome do Grupo Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

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 17

Proposta de resolução Alteração

17. Recorda que o artigo 132.º do 
Acordo de Saída prevê a possibilidade de o 
Comité Misto adotar uma decisão que 
prorrogue o período de transição para além 
de 31 de dezembro de 2020;

17. Recorda que o artigo 132.º do 
Acordo de Saída prevê a possibilidade de o 
Comité Misto adotar, até 30 de junho de 
2020, uma decisão que prorrogue o período 
de transição para além de 31 de dezembro 
de 2020; toma nota da decisão tomada 
pelo Reino Unido, na sequência da 
reunião do Comité Misto de 12 de junho 
de 2020, de não considerar a possibilidade 
de prorrogação do período de transição; 
sublinha que a UE continua aberta a essa 
prorrogação;
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16.6.2020 A9-0117/26

Alteração 26
Christophe Hansen, David McAllister
em nome do Grupo PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
em nome do Grupo S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
em nome do Grupo Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

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 20

Proposta de resolução Alteração

20. Recorda que o Acordo de Saída 
prevê a proteção recíproca dos cidadãos da 
UE e dos cidadãos britânicos, incluindo os 
seus familiares, que devem receber todas as 
informações necessárias relativas aos seus 
direitos e aos procedimentos a seguir para 
continuarem a viver, a trabalhar e a viajar 
no seu país de residência e para o seu país 
de residência; recorda que os cidadãos 
afetados pela saída do Reino Unido 
necessitam de informações atempadas e 
fiáveis sobre os seus direitos e o seu 
estatuto, e insta os Estados-Membros e o 
Reino Unido a conferirem prioridade a esta 
questão;

20. Recorda que o Acordo de Saída 
prevê a proteção recíproca dos cidadãos da 
UE e dos cidadãos britânicos, incluindo os 
seus familiares, que devem receber todas as 
informações necessárias relativas aos seus 
direitos e aos procedimentos a seguir para 
continuarem a viver, a trabalhar e a viajar 
no seu país de residência e para o seu país 
de residência; recorda que os cidadãos 
afetados pela saída do Reino Unido 
necessitam de informações atempadas e 
fiáveis sobre os seus direitos e o seu 
estatuto, e insta os Estados-Membros e o 
Reino Unido a conferirem prioridade a esta 
questão; exorta os Estados-Membros a 
respeitarem e protegerem plenamente os 
direitos dos cidadãos britânicos que vivem 
na UE ao abrigo do Acordo de Saída, a 
prestarem-lhes todas as informações de 
que necessitam e a garantirem-lhes 
segurança jurídica no que respeita à sua 
situação e aos seus direitos, 
independentemente do facto de aplicarem 
um regime de residência constitutivo ou 
declarativo;
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Alteração 27
Christophe Hansen, David McAllister
em nome do Grupo PPE
Kati Piri, Pedro Silva Pereira, Bernd Lange, Paolo De Castro
em nome do Grupo S&D
Nathalie Loiseau, Liesje Schreinemacher
em nome do Grupo Renew
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

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
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que a UE e o Reino 
Unido acordaram, na Declaração Política, 
reunir-se a alto nível, em junho de 2020, 
para fazer o balanço dos progressos, com o 
objetivo de chegar a acordo sobre ações 
que façam avançar as negociações sobre as 
suas futuras relações;

J. Considerando que a UE e o Reino 
Unido acordaram, na Declaração Política, 
reunir-se a alto nível, em junho de 2020, 
para fazer o balanço dos progressos, com o 
objetivo de chegar a acordo sobre ações 
que façam avançar as negociações sobre as 
suas futuras relações; que, no final da 
reunião de alto nível de 15 de junho de 
2020, ambas as Partes emitiram uma 
declaração conjunta, assinalando, 
nomeadamente, que era necessária uma 
nova dinâmica;
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