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12.3.2018 B8-0135/2 

Alteração  2 

Raymond Finch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Quadro das futuras relações UE-Reino Unido 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  C-A. Considerando que, no referendo, 

tanto as campanhas pela «permanência» 

como a favor da «saída» da UE 

reconheceram, aceitaram e defenderam 

que votar a favor da saída da União 

Europeia implicaria a saída da união 

aduaneira e do mercado único;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/3 

Alteração  3 

Raymond Finch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Quadro das futuras relações UE-Reino Unido 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Insiste em que a Comissão inicie 

de imediato as negociações relativas à 

manutenção de trocas comerciais isentas 

de pautas aduaneiras com o Reino Unido, 

em paralelo com as negociações em curso 

sobre a retirada; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/4 

Alteração  4 

Raymond Finch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Quadro das futuras relações UE-Reino Unido 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Rejeita qualquer tentativa da 

Comissão de impor a jurisdição do 

Tribunal de Justiça da União Europeia 

no Reino Unido durante um período de 

transição ou posteriormente, em especial 

no tocante à aplicação dos acórdãos 

proferidos após a data da retirada; 

Or. en 



 

AM\1148292PT.docx  PE616.080v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

12.3.2018 B8-0135/5 

Alteração  5 

Raymond Finch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Quadro das futuras relações UE-Reino Unido 

Proposta de resolução 

N.º 3-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-B. Reitera que, salvo decisão em 

contrário tomada no âmbito do processo 

de retirada, não existe, do ponto de vista 

jurídico, qualquer obrigação executória 

que exija ao Reino Unido o pagamento de 

um acerto financeiro único ou que 

continue a pagar contribuições para o 

QFP após a retirada da União, tendo em 

conta que os Tratados que instituem a 

União Europeia deixarão de ser aplicáveis 

a partir dessa data;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/6 

Alteração  6 

Raymond Finch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Quadro das futuras relações UE-Reino Unido 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-A. Solicita à Comissão que, em 

conformidade com o princípio do 

reconhecimento mútuo, avalie, com 

caráter de urgência, a aplicação do 

acórdão proferido no processo Cassis de 

Dijon, que criaria uma via paralela, 

adicional e flexível para um comércio 

verdadeiramente livre com barreiras 

pautais e não pautais realmente mínimas 

ou, inclusive, inexistentes; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/7 

Alteração  7 

Raymond Finch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Quadro das futuras relações UE-Reino Unido 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  16-A. Incentiva a UE-27 a propor uma 

abordagem de reciprocidade nas futuras 

relações entre a UE e o Reino Unido em 

geral e em matéria de seguros, resseguros, 

serviços financeiros, indústria 

transformadora e produção de 

medicamentos, com base no 

reconhecimento mútuo de normas e 

entidades reguladoras, como, por 

exemplo, as que foram recentemente 

acordadas, a nível bilateral, no acordo 

entre a UE e os Estados Unidos sobre 

medidas prudenciais em matéria de 

seguros e resseguros; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/8 

Alteração  8 

Raymond Finch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Quadro das futuras relações UE-Reino Unido 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  20-A. Regista o importante contributo, 

passado e atual, do Reino Unido para a 

paz, a segurança e a prosperidade do 

continente europeu; reconhece que, no 

futuro, o Reino Unido continuará a 

desempenhar um papel importante fora 

da União Europeia, no quadro da NATO 

e de parcerias bilaterais;  

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/9 

Alteração  9 

Raymond Finch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Quadro das futuras relações UE-Reino Unido 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta que tal parceria poderia 

ser instituída ao abrigo do acordo-quadro 

de participação que rege o papel de países 

terceiros, criando assim condições para a 

participação do Reino Unido em missões 

civis e militares da UE (sem papel de 

coordenação para o Reino Unido) e em 

operações, programas e projetos, na 

partilha de informações, na formação e 

no intercâmbio de pessoal militar, assim 

como para a colaboração em matéria de 

política de armamento, incluindo projetos 

desenvolvidos no âmbito da cooperação 

estruturada permanente (PESCO); 

sublinha que esta participação deve ser 

compatível com as posições, decisões e 

legislação da UE, incluindo em matéria 

de contratos públicos e transferências no 

domínio da defesa, não devendo ser 

prejudicial às referidas posições, decisões 

e legislação; afirma que esta cooperação 

depende do pleno respeito do direito 

internacional em matéria de direitos 

humanos, do direito humanitário 

internacional e dos direitos fundamentais 

da União; 

22. Rejeita a assinatura de qualquer 

acordo-quadro de participação que vincule 

juridicamente o Reino Unido à futura 

política externa ou de defesa da UE; 

rejeita, em particular, qualquer eventual 

futura contribuição financeira ou 

participação em operações em relação às 

quais o Reino Unido não exerceria um 

controlo global sobre o processo de 

tomada de decisões políticas, projetos no 

âmbito da cooperação estruturada 

permanente (PESCO) e agrupamentos 

táticos da UE; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/10 

Alteração  10 

Raymond Finch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Quadro das futuras relações UE-Reino Unido 

Proposta de resolução 

N.º 32-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  32-A. Lamenta e rejeita a sugestão do 

Conselho Europeu de que um futuro 

acordo de comércio livre com o Reino 

Unido deve implicar a continuação do 

acesso dos navios da UE às águas de 

pesca do Reino Unido; apela à UE-27 

para que respeite o direito internacional 

(CNUDM) no que diz respeito à plena 

aplicação da zona económica exclusiva de 

200 milhas marítimas do Reino Unido 

após o Brexit; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/11 

Alteração  11 

Raymond Finch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Quadro das futuras relações UE-Reino Unido 

Proposta de resolução 

N.º 51-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  51-A. Manifesta profunda preocupação 

com o facto de, durante o período de 

transição, o Governo do Reino Unido 

ficar vinculado pela legislação da UE, 

aprovada por instituições em que não 

estará representado; entende, por 

conseguinte, que assiste ao Parlamento do 

Reino Unido o direito de rejeitar a 

aplicação no país de legislação aprovada 

pela UE durante o período de transição 

ou após o termo desse período; 

Or. en 



 

AM\1148292PT.docx  PE616.080v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

12.3.2018 B8-0135/12 

Alteração  12 

Raymond Finch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Quadro das futuras relações UE-Reino Unido 

Proposta de resolução 

N.º 52-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  52-A. Insiste em que a Comissão respeite 

o resultado do referendo no Reino Unido 

e não coloque entraves aos desígnios do 

Governo britânico de honrar as instruções 

que lhe foram dadas pelo seu povo no 

referendo no sentido de pôr termo à livre 

circulação de pessoas na data da retirada 

da União; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/13 

Alteração  13 

Raymond Finch 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Quadro das futuras relações UE-Reino Unido 

Proposta de resolução 

N.º 55-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  55-A. Lamenta a tentativa da Comissão 

de dividir o Reino Unido da Grã-Bretanha 

e da Irlanda do Norte, mantendo esta 

última de forma permanente na união 

aduaneira após a data de saída;  

Or. en 

 

 


