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Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre o Brexit: em prol do abandono do 
processo por infração e da continuidade das negociações com o Reino Unido

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 143.º do seu Regimento,

A. Considerando que, a 1 de outubro, a Comissão enviou ao Reino Unido uma notificação 
para cumprir devido a um alegado incumprimento das obrigações decorrentes do Acordo 
de Saída e que este passo marca o início de um processo formal por infração;

B. Considerando que, para a Comissão, o projeto de lei sobre o mercado interno do Reino 
Unido, o «United Kingdom Internal Market Bill», de 9 de setembro, violaria o artigo 5.º 
do Acordo de Saída, que prevê que a União Europeia e o Reino Unido tomam todas as 
medidas, gerais ou específicas, adequadas para garantir a execução das obrigações 
decorrentes do presente Acordo e abstêm-se de qualquer medida suscetível de por em 
perigo a realização dos objetivos previstos do presente Acordo;

1. Considera que a «Internal Market Bill» não pode ser considerada uma «medida» na 
aceção do artigo 5.º, uma vez que o «projeto de lei» é uma proposta sem efeito 
vinculativo, ao contrário de uma «Lei», que é uma lei em boa e devida forma;

2. Considera que o processo formal por infração contra o Reino Unido se assemelha, por 
conseguinte, a uma «litigância de má-fé»;

3. Insta a Comissão a abandonar o processo por infração e a dar continuidade às negociações 
com o Reino Unido.


