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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União e o Reino Unido podem 
celebrar outros acordos bilaterais entre si, 
que constituirão acordos complementares 
ao Acordo de Comércio e Cooperação e 
que farão parte integrante das relações 
bilaterais globais regidas por este último, 
integrando-se no quadro geral.

(4) A União e o Reino Unido podem 
celebrar outros acordos bilaterais entre si, 
que constituirão acordos complementares 
ao Acordo de Comércio e Cooperação e 
que farão parte integrante das relações 
bilaterais globais regidas por este último, 
integrando-se no quadro geral. Nos termos 
do artigo 774.º do Acordo de Comércio e 
Cooperação, este acordo não se aplica a 
Gibraltar nem produz efeitos nesse 
território. As futuras relações entre a UE 
e Gibraltar serão regidas por um acordo 
separado. Em conformidade com a 
declaração do Conselho Europeu de 25 de 
novembro de 2018, esse acordo exigirá o 
consentimento prévio do Reino de 
Espanha.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Se tiver de exercer os seus direitos no 
quadro da aplicação e execução do Acordo 
de Saída e do Acordo de Comércio e 
Cooperação, a União deve poder recorrer 
devidamente aos instrumentos de que 
dispõe de forma rápida e proporcionada, 
eficaz e flexível, associando plenamente os 
Estados-Membros. A União deve 
igualmente poder tomar medidas 
adequadas se não for possível recorrer de 
forma eficaz aos mecanismos vinculativos 
de resolução de litígios previstos nos 
referidos Acordos, pelo facto de o Reino 
Unido não cooperar para possibilitar esse 
recurso. É necessário, por conseguinte, 
estabelecer as regras e os procedimentos 
destinados a reger a adoção dessas 
medidas.

(5) Se tiver de exercer os seus direitos no 
quadro da aplicação e execução do Acordo 
de Saída, incluindo o Protocolo relativo à 
Irlanda/Irlanda do Norte, e do Acordo de 
Comércio e Cooperação, a União deve 
poder recorrer devidamente aos 
instrumentos de que dispõe de forma 
rápida e proporcionada, eficaz e flexível, 
associando plenamente os Estados-
Membros e mantendo o Parlamento 
Europeu imediata e plenamente 
informado. A União deve igualmente 
poder tomar medidas adequadas se não for 
possível recorrer de forma eficaz aos 
mecanismos vinculativos de resolução de 
litígios previstos nos referidos Acordos, 
pelo facto de o Reino Unido não cooperar 
para possibilitar esse recurso. É necessário, 
por conseguinte, estabelecer as regras e os 
procedimentos destinados a reger a adoção 
dessas medidas.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Para o exercício das competências 
de controlo político do Parlamento 
Europeu previstas no artigo 14.º, n.º 1, do 
Tratado da União Europeia e no 
artigo 218.º, n.º 10, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, o 
Parlamento Europeu deve ser plenamente 
informado, em tempo útil e em pé de 
igualdade com o Conselho, de todas as 
dificuldades que possam surgir, em 
especial de eventuais violações dos 
acordos e de outras situações que possam 
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comportar a adoção de medidas nos 
termos do presente regulamento, bem 
como da intenção da Comissão de adotar 
medidas de execução ao abrigo dos 
acordos e do seguimento dado às medidas 
tomadas, a fim de permitir uma troca de 
pontos de vista frutuosa, inclusive quando 
seja necessário atuar de forma urgente. O 
Parlamento Europeu deve ter a 
possibilidade de dar a conhecer o seu 
parecer à Comissão, que esta deve ter em 
consideração antes de adotar quaisquer 
medidas de execução.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Sem prejuízo das competências da 
Comissão estabelecidas no presente 
regulamento, o Parlamento Europeu e o 
Conselho devem poder exercer o seu 
direito de controlo nos termos do 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) No intuito de assegurar que o 
presente regulamento continue a adaptar-se 
aos fins a que se destina, a Comissão deve 
proceder, no prazo de cinco anos a contar 
da sua entrada em vigor, a um reexame do 
seu âmbito de aplicação e da sua execução 
e comunicar as respetivas conclusões ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões.

(7) No intuito de assegurar que o 
presente regulamento continue a adaptar-se 
aos fins a que se destina, a Comissão deve 
proceder, no prazo de três anos a contar da 
sua entrada em vigor, a um reexame do seu 
âmbito de aplicação e da sua execução e 
comunicar as respetivas conclusões ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, acompanhadas, se 
for caso disso, de propostas legislativas 
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pertinentes.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, designadamente, 
definir regras e procedimentos para reger o 
exercício dos direitos da União previstos 
pelo Acordo de Saída e pelo Acordo de 
Comércio e Cooperação, bem como 
habilitar a Comissão a adotar as medidas 
necessárias, incluindo, se for caso disso, 
restrições às trocas comerciais, aos 
investimentos e a outras atividades 
abrangidas pelo âmbito deste último 
Acordo, não pode ser suficientemente 
alcançado pelos Estados-Membros, mas 
pode, devido à sua dimensão e aos seus 
efeitos, ser mais bem alcançado a nível da 
União, esta última pode tomar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Além disso, 
uma vez que somente a União é Parte no 
Acordo de Comércio e Cooperação e no 
Acordo de Saída, no quadro do direito 
internacional a União é a única que pode 
intervir no que diz respeito a estes 
acordos. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no artigo acima referido, o presente 
regulamento não transcende o necessário 
para alcançar esses objetivos,

(9) Atendendo a que somente a União é 
Parte no Acordo de Comércio e 
Cooperação e no Acordo de Saída, no 
quadro do direito internacional a União é 
a única que pode intervir no que diz 
respeito a estes acordos sempre que digam 
respeito às competências exclusivas da 
União, e a que, por conseguinte, o 
objetivo do presente regulamento, 
designadamente, definir regras e 
procedimentos para reger o exercício dos 
direitos da União previstos pelo Acordo de 
Saída e pelo Acordo de Comércio e 
Cooperação, bem como habilitar a 
Comissão a adotar as medidas necessárias, 
incluindo, se for caso disso, restrições às 
trocas comerciais, aos investimentos e a 
outras atividades abrangidas pelo âmbito 
deste último Acordo, não pode ser 
suficientemente alcançado pelos Estados-
Membros, mas pode, devido à sua 
dimensão e aos seus efeitos, ser alcançado 
de forma mais eficaz a nível da União, esta 
última pode tomar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no artigo 
acima referido, o presente regulamento não 
transcende o necessário para alcançar esses 
objetivos,

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Suspensão do tratamento preferencial 
aplicável ao produto ou produtos em causa 
nos termos do artigo 34.º do Acordo de 
Comércio e Cooperação;

(a) Suspensão temporária do tratamento 
preferencial aplicável ao produto ou 
produtos em causa nos termos do 
artigo 34.º do Acordo de Comércio e 
Cooperação;

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas a adotar em 
conformidade com o disposto no n.º 1 são 
determinadas com base nos seguintes 
critérios, em função das informações 
disponíveis e do interesse geral da União:

2. As medidas a adotar em 
conformidade com o disposto no n.º 1 são 
determinadas com base na sua 
proporcionalidade em relação aos 
objetivos perseguidos, na sua eficácia 
para assegurar o cumprimento pelo Reino 
Unido dos acordos referidos no artigo 1.º, 
n.º 1 e devem ter em conta os seguintes 
critérios e quaisquer critérios específicos 
que possam ser estabelecidos nos acordos 
a que se refere o artigo 1.º, n.º 1 em 
relação às medidas referidas no artigo 1.º, 
n.º 2, em função das informações 
disponíveis e do interesse geral da União:

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Eficácia das medidas para 
assegurar o cumprimento pelo Reino 
Unido dos acordos referidos no artigo 1.º, 
n.º 1;

Suprimido

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Capacidade das medidas para prestar 
assistência aos operadores económicos da 
União afetados pelas medidas do Reino 
Unido;

(b) Capacidade das medidas para prestar 
assistência aos operadores económicos e a 
todas as partes interessadas da União 
afetados pelas medidas do Reino Unido;

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Quaisquer critérios específicos 
eventualmente previstos nos acordos a 
que se refere o artigo 1.º, n.º 1, em relação 
às medidas referidas no artigo 1.º, n.º 2.

Suprimido

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão informa plenamente o 
Parlamento Europeu e o Conselho, em 
simultâneo e em tempo útil, de todas as 
dificuldades que possam surgir, em 
especial de eventuais violações dos 
acordos e de outras situações que possam 
comportar a adoção de medidas nos 
termos do presente regulamento, bem 
como da sua intenção de adotar as 
medidas a que se refere o n.º 1 e do 
seguimento dado às medidas tomadas, a 
fim de permitir uma troca de pontos de 
vista frutuosa. O Parlamento Europeu 
pode dar a conhecer o seu parecer à 
Comissão, que esta deve ter em 
consideração antes de adotar quaisquer 
medidas de execução. Se não seguir a 
posição do Parlamento Europeu, deve 
explicar por escrito as razões que a 
levaram a não o fazer.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando um ou vários Estados-
Membros tiverem alguma preocupação 
específica, podem solicitar à Comissão a 
adoção das medidas referidas no artigo 1.º, 
n.º 2. Se a Comissão não der resposta 
favorável a esse pedido, deve informar em 
tempo útil o Conselho dos respetivos 
motivos.

4. Quando um Estado-Membro ou o 
Parlamento Europeu tiverem alguma 
preocupação específica, podem solicitar à 
Comissão a adoção das medidas referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, ou o Parlamento 
Europeu pode solicitar à Comissão que 
reveja a sua preocupação e avalie a 
necessidade de adotar essas medidas. Se a 
Comissão não der resposta favorável a esse 
pedido, deve informar em tempo útil o 
Parlamento Europeu e o Conselho dos 
respetivos motivos.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se, devido à persistência de 
divergências significativas, a duração das 
medidas de reequilíbrio a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, alínea c), exceder um ano, 
um ou vários Estados-Membros podem 
solicitar à Comissão que ative a cláusula de 
reexame prevista no artigo 411.º do Acordo 
de Comércio e Cooperação. A Comissão 
examina esse pedido em tempo útil e 
pondera a possibilidade de remeter a 
questão, caso necessário, para o Conselho 
de Parceria, em conformidade com as 
disposições do Acordo de Comércio e 
Cooperação. Se a Comissão não der 
resposta favorável a esse pedido, deve 
informar em tempo útil o Conselho dos 
respetivos motivos.

5. Se, devido à persistência de 
divergências significativas, a duração das 
medidas de reequilíbrio a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, alínea c), exceder um ano, 
um ou vários Estados-Membros podem 
solicitar à Comissão que ative a cláusula de 
reexame prevista no artigo 411.º do Acordo 
de Comércio e Cooperação, ou o 
Parlamento Europeu pode manifestar a 
sua preocupação e solicitar à Comissão 
que a reveja e que avalie a necessidade de 
ativar a cláusula de reexame. A Comissão 
examina esse pedido em tempo útil e 
pondera a possibilidade de remeter a 
questão, caso necessário, para o Conselho 
de Parceria, em conformidade com as 
disposições do Acordo de Comércio e 
Cooperação. Se a Comissão não der 
resposta favorável a esse pedido, deve 
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informar em tempo útil o Parlamento 
Europeu e o Conselho dos respetivos 
motivos.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Procedimento de comité A Comissão 
é assistida pelo Comité Reino Unido, que 
constitui um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. Procedimento de comité A Comissão 
é assistida pelo Comité Reino Unido, que 
constitui um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. De 
acordo com o disposto no Regulamento 
(EU) n.º 182/2011, o Parlamento Europeu 
e o Conselho serão informados com 
regularidade e sem demora sobre os 
trabalhos do comité.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Parlamento Europeu e o 
Conselho podem, a qualquer momento, 
exercer o seu direito de controlo nos 
termos do artigo 11.º do Regulamento 
(UE) n.º 182/2011.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando apresenta os seus relatórios 
anuais ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução e a aplicação 
do Acordo de Comércio e Cooperação e 
do Acordo de Saída, a Comissão deve 
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incluir igualmente uma panorâmica das 
queixas recebidas em relação ao Acordo 
de Comércio e Cooperação, bem como do 
seguimento que lhes foi dado, e das 
medidas adotadas ao abrigo do artigo 2.º.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. No prazo de dois meses a contar da 
apresentação do relatório da Comissão, o 
Parlamento Europeu pode convidar a 
Comissão para uma reunião da sua 
comissão competente para que apresente e 
explique quaisquer questões relacionadas 
com a execução do presente regulamento.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até [Serviço das Publicações: inserir a data 
correspondente a cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento], a 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões sobre a aplicação do 
presente regulamento.

Até [Serviço das Publicações: inserir a data 
correspondente a três anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento], a 
Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões sobre a aplicação do 
presente regulamento, acompanhado, se 
for caso disso, de propostas legislativas 
pertinentes.


