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12.3.2018 B8-0135/19 

Alteração  19 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  8-A. Salienta que o acordo sobre a 

futura relação deve incluir cláusulas 

obrigatórias sobre democracia, direitos 

humanos e a não proliferação de armas 

de destruição maciça, semelhantes às do 

atual regulamento da UE em matéria de 

acordos comerciais ou de associação com 

outros países terceiros, devendo também 

incluir uma cláusula inovadora e 

vinculativa sobre a luta contra as 

alterações climáticas, na sequência do 

Acordo de Paris; 

Or. en 



 

AM\1148304PT.docx  PE616.080v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

12.3.2018 B8-0135/20 

Alteração  20 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 8-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  8-C. Insiste em que o futuro acordo 

entre o Reino Unido e a UE deve ter em 

conta a situação específica dos 

trabalhadores transfronteiriços, a fim de 

garantir o mais elevado nível de normas 

laborais e de direitos sociais; recorda que 

os direitos dos trabalhadores devem ser 

respeitados e garantidos ao longo do 

processo de saída do Reino Unido da UE 

e apela a que o acordo de Transição e o 

acordo de saída incluam garantias 

relacionadas com estes direitos; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/21 

Alteração  21 

Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-A. Sublinha a necessidade de alterar 

ou de renegociar os acordos com os países 

terceiros neste processo e a fazer do 

progresso social e ambiental e da 

cooperação a nova prioridade destes 

acordos, a fim de abordar os problemas 

económicos e sociais que contribuíram 

para a decisão relativa ao Brexit; 

considera que qualquer futuro acordo 

comercial entre a UE e o Reino Unido se 

deve basear na evolução dos direitos dos 

trabalhadores e da proteção social, da 

segurança alimentar e da proteção do 

ambiente e dos consumidores, devendo 

igualmente garantir a estabilidade 

financeira e o cumprimento do Acordo de 

Paris sobre as alterações climáticas; 

rejeita, por conseguinte, qualquer modelo 

de ACL ou ZCLAA — incluindo modelos 

como o CETA e a TTIP — conducentes a 

uma maior desregulamentação das 

salvaguardas e normas sobre saúde 

pública, condições de trabalho e 

ambiente; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/22 

Alteração  22 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine 

Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  15-A. Encoraja tanto a UE como o 

Reino Unido a tomarem as medidas 

necessárias para assegurar, de forma 

eficaz, que os benefícios atuais 

concedidos pelo Sistema de Preferências 

Generalizadas da UE aos países em 

desenvolvimento não sejam afetados pelo 

Brexit; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/23 

Alteração  23 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Salienta que a saída do mercado 

interno provocaria a perda, por parte do 

Reino Unido, tanto de direitos de 

passaporte para serviços financeiros como 

da possibilidade de abrir sucursais na UE 

sob supervisão do Reino Unido; recorda 

que a legislação da UE prevê a 

possibilidade, em certos domínios, de 

considerar as regras de países terceiros 

como equivalentes, com base numa 

abordagem proporcional e baseada no 

risco, e regista o trabalho legislativo em 

curso e as futuras propostas da Comissão 

neste domínio; salienta que as decisões 

sobre a equivalência são sempre de 

natureza unilateral; realça ainda que, a fim 

de preservar a estabilidade financeira e 

garantir a plena conformidade com o 

regime regulamentar e as normas da UE e a 

sua aplicação, constam habitualmente dos 

ACL medidas prudenciais e limitações em 

termos de prestação de serviços financeiros 

transfronteiras; 

17. Salienta que a saída do mercado 

interno provocaria a perda, por parte do 

Reino Unido, tanto de direitos de 

passaporte para serviços financeiros como 

da possibilidade de abrir sucursais na UE 

sob supervisão do Reino Unido; recorda 

que a legislação da UE prevê a 

possibilidade, em certos domínios, de 

considerar as regras de países terceiros 

como equivalentes, com base numa 

abordagem proporcional e baseada no 

risco, e regista o trabalho legislativo em 

curso e as futuras propostas da Comissão 

neste domínio; considera que a Comissão 

não deve ser autorizada a conceder 

«estatuto equivalente» ao Reino Unido no 

que respeita à regulamentação dos 

mercados financeiros, antes da celebração 

de um acordo comercial, instando a 

Comissão a explorar, em primeiro lugar, 

as opções relativas a um acordo distinto 

ou a um capítulo de um acordo comercial 

sobre normas de regulamentação e de 

transparência vinculativas relativamente 

a serviços financeiros, baseadas – no 

mínimo – nas normas comuns existentes 

no momento da separação; salienta que as 

decisões sobre a equivalência são sempre 

de natureza unilateral; realça ainda que, a 
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fim de preservar a estabilidade financeira e 

garantir a plena conformidade com o 

regime regulamentar e as normas da UE e a 

sua aplicação, constam habitualmente dos 

ACL medidas prudenciais e limitações em 

termos de prestação de serviços financeiros 

transfronteiras; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/24 

Alteração  24 

Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le 

Hyaric, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Reitera que, no que diz respeito aos 

produtos alimentares e agrícolas, o acesso 

ao mercado da UE depende do 

cumprimento rigoroso de toda a legislação 

e todas as normas da UE, nomeadamente 

nos domínios da segurança alimentar, dos 

OGM, dos pesticidas, das indicações 

geográficas, do bem-estar animal, da 

rastreabilidade, da rotulagem e das normas 

sanitárias e fitossanitárias, bem como em 

matéria de saúde humana, animal e vegetal; 

20. Reitera que, no que diz respeito aos 

produtos alimentares e agrícolas, o acesso 

ao mercado da UE depende do 

cumprimento rigoroso de toda a legislação 

e todas as normas da UE, nomeadamente 

nos domínios da segurança alimentar, dos 

OGM, dos pesticidas, das indicações 

geográficas, do bem-estar animal, da 

rastreabilidade, da rotulagem e das normas 

sanitárias e fitossanitárias, bem como em 

matéria de saúde humana, animal e vegetal; 

salienta que têm de ser reduzidas e 

adaptadas às realidades dos atuais fluxos 

comerciais entre a UE e os seus parceiros, 

em particular, as quotas de acesso ao 

mercado existentes nos acordos 

comerciais em vigor no setor agrícola; 

Or. en 



 

AM\1148304PT.docx  PE616.080v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

12.3.2018 B8-0135/25 

Alteração  25 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Constata que, em matéria de 

política externa e de segurança comum, o 

Reino Unido não poderá, enquanto país 

terceiro, participar no processo decisório 

da UE e que as posições comuns e ações 

da UE só podem ser adotadas pelos seus 

Estados-Membros; salienta, porém, que 

tal não deve excluir mecanismos de 

consulta que permitam que o Reino Unido 

se alinhe com as posições da UE em 

matéria de política externa, ações 

conjuntas (nomeadamente em matéria de 

direitos humanos), ou exercícios de 

cooperação multilateral, em especial nos 

quadros das Nações Unidas, da OSCE e 

do Conselho da Europa; apoia a 

coordenação da política de sanções e a 

sua aplicação, incluindo embargos sobre 

armas e posições comuns sobre 

exportações de armas; 

Suprimido 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/26 

Alteração  26 

Luke Ming Flanagan, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Javier 

Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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; 

Suprimido 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/27 

Alteração  27 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso 

Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Salienta que qualquer cooperação 

nestes domínios que implique a partilha 

de informações classificadas da UE, 

incluindo as relativas a serviços de 

informação, depende de um acordo 

relativo a informações de segurança para 

a proteção das informações classificadas 

da UE; 

Suprimido 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/28 

Alteração  28 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine 

Vergiat, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Assinala que, com base em 

acordos semelhantes com outros países 

terceiros, o Reino Unido poderá participar 

nos programas da União no domínio do 

apoio à defesa e segurança externa (como 

o Fundo Europeu de Defesa e os 

programas Galileo e no domínio da 

cibersegurança); mostra-se aberto à 

possibilidade de o Reino Unido continuar 

a contribuir para os instrumentos de 

financiamento externo da UE na 

prossecução de objetivos comuns, 

nomeadamente na vizinhança comum; 

Suprimido 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/29 

Alteração  29 

Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-

Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 21-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  21-A. Rejeita a Estratégia Global da UE, 

dado que não reflete o papel negativo e 

crescente da UE no que se refere aos 

conflitos em curso, mas defende, pelo 

contrário, uma maior militarização e 

apoia a base industrial e tecnológica de 

defesa europeia (BITDE), o Programa de 

Desenvolvimento Industrial Europeia de 

Defesa (EDIDP), o complexo industrial 

militar e o objetivo da NATO de 

consagrar, pelo menos, 2 % do PIB à 

defesa; destaca igualmente a fusão da 

segurança interna e externa e a 

subordinação da política em matéria de 

comércio, desenvolvimento e energia à 

política externa e de segurança comum 

(PESC) e à política comum de segurança 

e defesa (PCSD; insta os Estados-

Membros da UE, a este respeito, a 

promoverem prioridades como a paz, a 

cooperação, a solidariedade, a 

erradicação da pobreza e a consecução 

dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, o controlo do armamento, o 

regime do Tratado de Não Proliferação e 

o desarmamento nuclear total, o comércio 

justo e relações económicas equilibrado; 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/30 

Alteração  30 

Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick 

Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 21-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-B. Opõe-se à utilização do «Brexit» 

como meio para aumentar e acelerar a 

militarização da UE; rejeita uma União 

Militar e um exército da UE; rejeita a 

participação dos Estados-Membros, 

incluindo do Reino Unido, nas 

capacidades militares e e na política de 

armamento, como a cooperação 

estruturada permanente (CEP), que 

prejudicam igualmente o princípio de 

consenso da PESC/PCSD; opõe-se ao 

atual reforço da indústria de defesa e 

armamento e ao apoio que lhe é 

concedido; salienta que a criação do 

Fundo Europeu de Defesa, do programa 

de defesa da UE e do programa de 

investigação em matéria de defesa da UE, 

que violam as disposições do artigo 41.º, 

n.º 2, do TUE, segundo o qual nenhuma 

despesa resultante de ações com 

implicações militares ou de defesa pode 

ser imputada ao orçamento da União; 

opõe-se, por conseguinte, à inclusão de 

todas estas políticas de segurança e de 

defesa da UE no acordo entre a UE e o 

Reino Unido; 

Or. en 
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