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Alteração 1
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
Citação 6-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o resultado da 
reunião do Comité Misto UE-Reino 
Unido, em 30 de março de 2020,

Or. en

Alteração 2
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
Citação 6-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a declaração 
conjunta do Comité Especializado sobre 
as questões relacionadas com a aplicação 
do Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, de 30 de abril de 2020,

Or. en

Alteração 3
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que o mandato da 
UE, adotado pelo Conselho em 25 de 
fevereiro, estabelece as bases para uma 
nova parceria abrangente, que constitua 
uma estrutura coerente e um quadro de 

Suprimido
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governação global;

Or. fr

Alteração 4
Kati Piri, Christophe Hansen

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que o mandato da 
UE, adotado pelo Conselho em 25 de 
fevereiro, estabelece as bases para uma 
nova parceria abrangente, que constitua 
uma estrutura coerente e um quadro de 
governação global;

A. Considerando que a Declaração 
Política é a bitola para as negociações e 
estabelece os parâmetros de uma parceria 
ambiciosa, ampla, profunda e flexível em 
matéria de cooperação comercial e 
económica articulada em torno de um 
acordo de comércio abrangente e 
equilibrado, de aplicação coerciva da lei e 
justiça penal, de política externa, de 
segurança e defesa e em domínios de 
cooperação mais alargados; que o 
mandato da UE, adotado pelo Conselho em 
25 de fevereiro neste contexto, constitui 
um quadro de negociação que prevê uma 
parceria forte e abrangente entre a UE e o 
Reino Unido, que constitua uma estrutura 
coerente e um quadro de governação 
global; que a UE não aceitará a 
abordagem fragmentada do Reino Unido, 
que visa negociar uma série de acordos 
separados e autónomos;

Or. en

Alteração 5
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Proposta de resolução
Considerando A-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

A-B. Considerando que, durante o 
período de transição, o direito da UE em 
todos os domínios de intervenção ainda é 
aplicável ao Reino Unido e no Reino 
Unido, com a exceção das disposições dos 
Tratados e dos atos legislativos que não 
eram vinculativas para o Reino Unido e 
no Reino Unido antes da entrada em vigor 
do Acordo de Saída; que, em 14 de maio 
de 2020, a Comissão Europeia iniciou 
processos por infração contra o Reino 
Unido por incumprimento das regras da 
UE relativas à liberdade de circulação;

Or. en

Alteração 6
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Proposta de resolução
Considerando A-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-C. Considerando que, na sua 
resolução de 12 de fevereiro de 2020, o 
Parlamento Europeu apresentou a sua 
posição sobre a proposta de mandato para 
as negociações com vista a uma nova 
parceria com o Reino Unido da 
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte;

Or. en

Alteração 7
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
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Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o mandato da UE 
tem por base as orientações do Conselho 
Europeu de 23 de março de 2018 e a 
Declaração Política acordada com o Reino 
Unido em 17 de outubro de 2019;

B. Considerando que o mandato da UE 
tem por base as orientações do Conselho 
Europeu de 23 de março de 2018 e a 
Declaração Política acordada pela UE e 
pelo Reino Unido em 17 de outubro de 
2019; que a Declaração Política 
estabelece os parâmetros da nova 
parceria;

Or. en

Alteração 8
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que as negociações 
da futura parceria deverão basear-se na 
aplicação efetiva do Acordo de Saída e dos 
seus três protocolos.

C. Considerando que as negociações 
da futura parceria só podem basear-se na 
aplicação efetiva e integral do Acordo de 
Saída e dos seus três protocolos.

Or. en

Alteração 9
Daniel Caspary

Proposta de resolução
Considerando C
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Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que as negociações 
da futura parceria deverão basear-se na 
aplicação efetiva do Acordo de Saída e dos 
seus três protocolos.

C. Considerando que as negociações 
da futura parceria deverão basear-se na 
aplicação efetiva e integral do Acordo de 
Saída e dos seus três protocolos.

Or. en

Alteração 10
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a UE visa 
estabelecer uma nova parceria abrangente 
com o Reino Unido, que inclua os 
domínios de interesse definidos na 
Declaração Política: comércio e 
cooperação económica, ação policial e 
cooperação judiciária em matéria penal, 
política externa, segurança e defesa e 
domínios de cooperação temáticos;

D. Considerando que a UE visa 
estabelecer uma nova parceria ambiciosa e 
abrangente com o Reino Unido, que inclua 
os domínios de interesse definidos na 
Declaração Política: comércio e 
cooperação económica, ação policial e 
cooperação judiciária em matéria penal, 
política externa, segurança e defesa, luta 
contra o terrorismo, cibersegurança e 
outros domínios de cooperação temáticos;

Or. en

Alteração 11
Kati Piri, Christophe Hansen

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a UE visa 
estabelecer uma nova parceria 
abrangente com o Reino Unido, que 
inclua os domínios de interesse definidos 
na Declaração Política: comércio e 
cooperação económica, ação policial e 

D. Considerando que a UE deveria 
manter os seus esforços e a sua 
determinação para negociar um acordo 
conforme claramente previsto na 
Declaração Política assinada em 17 de 
outubro de 2019 por ambas as partes, 
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cooperação judiciária em matéria penal, 
política externa, segurança e defesa e 
domínios de cooperação temáticos;

incluindo o primeiro-ministro do Reino 
Unido, e o mandato de negociação;

Or. en

Alteração 12
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que o futuro acordo 
deverá ser integrado num quadro de 
governação global e que o Tribunal de 
Justiça da UE deverá ser o único 
organismo competente para a 
interpretação do direito da UE;

Suprimido

Or. fr

Alteração 13
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que o Reino Unido 
deixou de ser um Estado-Membro da 
União Europeia (UE) em 31 de janeiro 
de 2020;

Or. en

Alteração 14
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Kati Piri, Christophe Hansen

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, enquanto país 
terceiro, o Reino Unido não pode ter os 
mesmos direitos e usufruir dos mesmos 
benefícios que um Estado-Membro e que a 
situação, tanto na UE como no Reino 
Unido, se alterará significativamente a 
partir de janeiro de 2021;

F. Considerando que, enquanto país 
terceiro, o Reino Unido não pode ter os 
mesmos direitos e usufruir dos mesmos 
benefícios que um Estado-Membro e que a 
situação, tanto na UE como no Reino 
Unido, se alterará significativamente a 
partir de janeiro de 2021; que a 
proximidade geográfica, o nível de 
interligação e o elevado nível de 
harmonização existente do Reino Unido 
com as regras da UE devem ser tidos em 
conta no futuro acordo de parceria, uma 
vez que a UE deixou claro desde o início 
que, quanto mais privilégios e direitos o 
Reino Unido procurar, mais serão as 
obrigações que os acompanham;

Or. en

Alteração 15
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, enquanto país 
terceiro, o Reino Unido não pode ter os 
mesmos direitos e usufruir dos mesmos 
benefícios que um Estado-Membro e que 
a situação, tanto na UE como no Reino 
Unido, se alterará significativamente a 
partir de janeiro de 2021;

F. Considerando que a situação, tanto 
na UE como no Reino Unido, se alterará 
significativamente a partir de janeiro de 
2021;

Or. en
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Alteração 16
Attila Ara-Kovács

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, enquanto país 
terceiro, o Reino Unido não pode ter os 
mesmos direitos e usufruir dos mesmos 
benefícios que um Estado-Membro e que a 
situação, tanto na UE como no Reino 
Unido, se alterará significativamente a 
partir de janeiro de 2021;

F. Considerando que, enquanto país 
terceiro, o Reino Unido não pode ter os 
mesmos direitos e usufruir dos mesmos 
benefícios nem cumprir as mesmas 
obrigações que um Estado-Membro e que 
a situação, tanto na UE como no Reino 
Unido, se alterará significativamente a 
partir de janeiro de 2021;

Or. en

Alteração 17
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que, enquanto país 
terceiro, o Reino Unido não pode ter os 
mesmos direitos e usufruir dos mesmos 
benefícios que um Estado-Membro e que a 
situação, tanto na UE como no Reino 
Unido, se alterará significativamente a 
partir de janeiro de 2021;

F. Considerando que, enquanto país 
terceiro, o Reino Unido não pode estar 
sujeito às mesmas obrigações, ter os 
mesmos direitos e usufruir dos mesmos 
benefícios que um Estado-Membro e que a 
situação, tanto na UE como no Reino 
Unido, se alterará significativamente a 
partir de janeiro de 2021;

Or. en

Alteração 18
Paulo Rangel

Proposta de resolução
Considerando -A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que a UE e o Reino 
Unido partilham princípios e valores 
fundamentais, a interconexão económica 
e proximidade geográfica entre as Partes, 
e bem assim, a sua interdependência em 
matéria de segurança e defesa;

Or. pt

Alteração 19
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Charlie Weimers, 
Raffaele Fitto, Hermann Tertsch

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que o Reino Unido é 
um interveniente e aliado importante no 
domínio dos negócios estrangeiros, da 
segurança e da defesa, caracterizado por 
um amplo orçamento de defesa, uma rede 
diplomática extensa, serviços de 
informação e de segurança de excelência 
e um lugar permanente no Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, além de 
ser um membro fundador da NATO;

Or. en

Alteração 20
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que a UE é o 
principal parceiro comercial do Reino 
Unido; que, em 2018, as exportações do 
Reino Unido para a União Europeia 
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corresponderam a 45 % de todas as 
exportações do Reino Unido, enquanto as 
importações do Reino Unido com origem 
na UE subiram para 53 % de todas as 
importações do Reino Unido; que um 
excedente no comércio de serviços foi 
ultrapassado pelo défice no comércio de 
mercadorias;

Or. en

Alteração 21
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que a UE e o Reino 
Unido acordaram, na Declaração Política, 
em 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 futuras relações;

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

Or. en

Alteração 22
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
Considerando H
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Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que a UE e os seus 
Estados-Membros deverão manter a sua 
unidade ao longo das negociações, para 
defender os interesses dos seus cidadãos da 
melhor forma possível;

H. Considerando que a unidade da UE 
e dos seus Estados-Membros ao longo das 
negociações é essencial, para defender os 
interesses da UE e dos seus cidadãos da 
melhor forma possível; que a UE e os seus 
Estados-Membros se mantiveram unidos 
ao longo da negociação e da adoção do 
Acordo de Saída e desde então; que esta 
unidade se reflete na adoção do mandato 
de negociação confiado ao negociador da 
UE e chefe do Grupo de Trabalho das 
Relações com o Reino Unido, Michel 
Barnier, que conta com o forte apoio da 
UE e dos seus Estados-Membros;

Or. en

Alteração 23
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que a UE e os seus 
Estados-Membros deverão manter a sua 
unidade ao longo das negociações, para 
defender os interesses dos seus cidadãos 
da melhor forma possível;

H. Considerando que os 
Estados-Membros da UE deverão poder 
defender os seus interesses fundamentais 
no âmbito da negociação de um acordo 
com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da 
Irlanda do Norte;

Or. fr

Alteração 24
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta de resolução
Considerando H-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

H-A. Considerando que a França, em 
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primeiro lugar, particularmente afetada 
pelas consequências das disposições 
legislativas em vigor na Grã-Bretanha em 
matéria de direito de asilo, deve poder 
defender os seus interesses, se for caso 
disso, no âmbito de um acordo específico 
e distinto com o Reino Unido da 
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte;

Or. fr

Alteração 25
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que a UE e o Reino 
Unido acordaram, na Declaração 
Política, que as futuras relações deverão 
assentar em valores partilhados como o 
respeito e a salvaguarda dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, 
dos princípios democráticos, do Estado de 
direito e do apoio à não proliferação, e 
que estes valores são um pré-requisito 
essencial para a cooperação no quadro da 
Declaração Política; que as futuras 
relações deverão incorporar a 
manutenção do compromisso assumido 
pelo Reino Unido de respeitar o quadro da 
Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos (CEDH);

Suprimido

Or. fr

Alteração 26
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Considerando I
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Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que a UE e o Reino 
Unido acordaram, na Declaração Política, 
que as futuras relações deverão assentar em 
valores partilhados como o respeito e a 
salvaguarda dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, dos princípios 
democráticos, do Estado de direito e do 
apoio à não proliferação, e que estes 
valores são um pré-requisito essencial para 
a cooperação no quadro da Declaração 
Política; que as futuras relações deverão 
incorporar a manutenção do compromisso 
assumido pelo Reino Unido de respeitar o 
quadro da Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos (CEDH);

I. Considerando que a UE e o Reino 
Unido acordaram, na Declaração Política, 
que as futuras relações deverão assentar em 
valores partilhados como o respeito e a 
salvaguarda dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, dos princípios 
democráticos, do Estado de direito e do 
apoio à não proliferação e que estes valores 
são um pré-requisito essencial para a 
cooperação no quadro da Declaração 
Política; que as futuras relações deverão 
incorporar a manutenção do compromisso 
assumido pelo Reino Unido de respeitar o 
quadro da Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos (CEDH) e da Carta das 
Nações Unidas, os princípios do 
desarmamento, da paz e da segurança e o 
desenvolvimento sustentável;

Or. en

Alteração 27
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que a UE e o Reino 
Unido acordaram, na Declaração Política, 
que as futuras relações deverão assentar em 
valores partilhados como o respeito e a 
salvaguarda dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, dos princípios 
democráticos, do Estado de direito e do 
apoio à não proliferação, e que estes 
valores são um pré-requisito essencial para 
a cooperação no quadro da Declaração 
Política; que as futuras relações deverão 
incorporar a manutenção do compromisso 

I. Considerando que a UE e o Reino 
Unido acordaram, na Declaração Política, 
que as futuras relações deverão assentar em 
valores partilhados como o respeito e a 
salvaguarda dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, dos princípios 
democráticos, do Estado de direito, de uma 
ordem internacional assente em regras, 
nomeadamente o apoio à não proliferação, 
e da proteção do ambiente e que estes 
valores são um pré-requisito essencial para 
a cooperação no quadro da Declaração 
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assumido pelo Reino Unido de respeitar o 
quadro da Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos (CEDH);

Política; que as futuras relações deverão 
ser subordinadas à manutenção do 
compromisso assumido pelo Reino Unido 
de respeitar o quadro da Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos (CEDH);

Or. en

Alteração 28
Kati Piri, Christophe Hansen

Proposta de resolução
Considerando I-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-A. Considerando que, se não for 
possível chegar a um acordo, ambas as 
partes terão de estar preparadas para 
mudanças muito drásticas nas suas 
economias, que serão agravadas pela 
crise da covid-19 e pelas consequências 
económicas esperadas;

Or. en

Alteração 29
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
Considerando I-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-A. Considerando que a Declaração 
Política afirma que a futura parceria 
económica assentará em disposições que 
garantam condições equitativas para uma 
concorrência aberta e leal;

Or. en
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Alteração 30
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto

Proposta de resolução
Considerando I-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-A. Considerando que a futura relação 
deve assentar num equilíbrio entre 
direitos e obrigações, tendo em conta os 
princípios de cada parte;

Or. en

Alteração 31
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Proposta de resolução
Considerando I-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-B. Considerando que a pandemia de 
covid-19 criou uma nova situação 
totalmente inesperada e sem precedentes, 
que traz consequências significativas no 
que diz respeito à execução do Acordo de 
Saída e ao ritmo e à eficiência das 
negociações entre o Reino Unido e a UE;

Or. en

Alteração 32
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová
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Proposta de resolução
Considerando I-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-C. Considerando que o confronto 
com uma pandemia global e com as suas 
consequências geopolíticas, económicas e 
sociais previsíveis reforça a necessidade 
de melhorar os mecanismos de 
cooperação entre parceiros e aliados;

Or. en

Alteração 33
Kati Piri, Christophe Hansen

Proposta de resolução
Considerando I-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-B. Considerando que a atual pressão 
temporal sobre as negociações resulta 
meramente das escolhas do Reino Unido;

Or. en

Alteração 34
Kati Piri, Christophe Hansen

Proposta de resolução
Subtítulo 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Lamenta que, após três rondas de 
negociações, não tenham sido alcançados 
verdadeiros progressos, com a exceção de 
muito pequenas aberturas num número 
limitado de domínios;

Or. en
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Alteração 35
Kati Piri, Christophe Hansen

Proposta de resolução
Subtítulo 1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

Reitera que a UE se mantém firme na sua 
posição de que é necessário alcançar 
progressos tangíveis paralelamente em 
todos os domínios das negociações, 
nomeadamente no domínio das condições 
de concorrência equitativas, das pescas, 
da segurança interna e da governação, 
conforme delineado na Declaração 
Política; salienta que todas as 
negociações sobre questões económicas 
são indivisíveis e que a UE não aceitará 
um acordo de comércio livre sem dispor 
de garantias suficientes em matéria de 
condições de concorrência equitativas e 
de um acordo satisfatório relativo às 
pescas; apoia, pois, plenamente a 
Comissão quanto à defesa do projeto de 
tratado abrangente proposto pela UE no 
início, ao invés de concordar com acordos 
separados;

Or. en

Alteração 36
Kati Piri, Christophe Hansen

Proposta de resolução
Subtítulo 1-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

Congratula-se com a publicação, ainda 
que tardia, dos projetos de propostas 
jurídicas do Reino Unido; observa que, ao 
contrário das alegações do Reino Unido 
relativas à utilização de precedentes 
existentes, muitas destas propostas vão 
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significativamente além do que foi 
negociado pela UE noutros ACL com 
países terceiros nos últimos anos; recorda 
que qualquer acordo final terá de 
assentar num equilíbrio entre direitos e 
obrigações;

Or. en

Alteração 37
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o facto de 
existir um elevado nível de convergência 
entre os objetivos de negociação expressos 
na sua Resolução de 12 de fevereiro 
de 2020 e as diretrizes de negociação 
adotadas pelo Conselho em 25 de fevereiro 
de 2020; sublinha que a Comissão tem o 
total apoio do Parlamento nas 
negociações com o Reino Unido em 
conformidade com as diretrizes 
estabelecidas, dado que as três instituições 
partilham amplamente os objetivos que 
estas negociações deverão alcançar;

1. Regista o facto de existir um 
elevado nível de convergência entre os 
objetivos de negociação expressos na sua 
Resolução de 12 de fevereiro de 2020 e as 
diretrizes de negociação adotadas pelo 
Conselho em 25 de fevereiro de 2020; 
lamenta que a Comissão tenha um 
mandato de negociação exclusivo e requer 
que este seja diretamente exercido pelo 
Conselho;

Or. fr

Alteração 38
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com o facto de 
existir um elevado nível de convergência 
entre os objetivos de negociação expressos 

1. Congratula-se com o elevado nível 
de convergência entre os objetivos de 
negociação expressos na sua Resolução de 
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na sua Resolução de 12 de fevereiro de 
2020 e as diretrizes de negociação 
adotadas pelo Conselho em 25 de fevereiro 
de 2020; sublinha que a Comissão tem o 
total apoio do Parlamento nas negociações 
com o Reino Unido em conformidade com 
as diretrizes estabelecidas, dado que as três 
instituições partilham amplamente os 
objetivos que estas negociações deverão 
alcançar;

12 de fevereiro de 2020 e os adotados pelo 
Conselho em 25 de fevereiro de 2020; 
sublinha que a Comissão tem o total apoio 
do Parlamento nas negociações com o 
Reino Unido em conformidade com as 
diretrizes estabelecidas, dado que as três 
instituições partilham amplamente os 
objetivos a alcançar através destas 
negociações;

Or. en

Alteração 39
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o projeto de 
texto da UE do Acordo sobre a nova 
parceria com o Reino Unido, publicado em 
18 de março de 2020;

2. Congratula-se com o projeto de 
texto da UE do Acordo sobre a nova 
parceria com o Reino Unido, publicado em 
18 de março de 2020, que propõe um 
acordo abrangente para uma parceria 
estreita e aprofundada, que abranja não 
só o comércio livre de bens e serviços, mas 
também formas mutuamente satisfatórias 
de prevenir distorções e vantagens 
concorrenciais desleais, nomeadamente 
relacionados com os setores agrícolas, as 
medidas sanitárias e fitossanitárias e os 
auxílios estatais, e de criar um clima 
favorável para o desenvolvimento do 
comércio de investimento;

Or. en

Alteração 40
Danuta Maria Hübner

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Congratula-se com o projeto de 
texto da UE do Acordo sobre a nova 
parceria com o Reino Unido, publicado em 
18 de março de 2020;

2. Congratula-se com o projeto de 
texto da UE do Acordo sobre a nova 
parceria com o Reino Unido, publicado em 
18 de março de 2020; apoia a abordagem 
da Comissão às negociações, que consiste 
em negociar um acordo abrangente que 
englobe todos os domínios das relações 
bilaterais; rejeita, neste contexto, a 
abordagem do Governo do Reino Unido 
de negociar acordos setoriais, que não 
abrangem todos os aspetos das relações 
UE-Reino Unido, conforme estipulado na 
Declaração Política;

Or. en

Alteração 41
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Congratula-se com o facto de a 
Comissão manter a sua prática de prestar 
informações atempadas ao Parlamento 
sobre as negociações, em consonância 
com as informações que são partilhadas 
com os Estados-Membros, e insiste na 
continuação desta prática;

Or. en

Alteração 42
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță
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Proposta de resolução
N.º 2-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-B. Acredita firmemente que a 
transparência beneficia o processo de 
negociação e é igualmente benéfica para 
os cidadãos e para as empresas, uma vez 
que permite que se preparem melhor para 
a fase pós-transição;

Or. en

Alteração 43
Dragoş Tudorache

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Salienta que a pandemia de covid-
19 atrasou o processo de negociação entre 
a UE e o Reino Unido e manifesta a sua 
dúvida relativamente à apresentação 
atempada de um acordo de parceria 
completo;

Or. en

Alteração 44
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que o Reino Unido 
apresentou vários projetos de texto à UE 
que, ao contrário do texto da UE, não são 
públicos e preveem, nomeadamente, um 
acordo comercial, incluindo anexos, um 

Suprimido
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acordo sobre transportes aéreos, um 
acordo sobre segurança da aviação e um 
acordo sobre a cooperação no domínio da 
energia nuclear civil através da Euratom;

Or. en

Alteração 45
Kati Piri, Christophe Hansen

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que o Reino Unido 
apresentou vários projetos de texto à UE 
que, ao contrário do texto da UE, não são 
públicos e preveem, nomeadamente, um 
acordo comercial, incluindo anexos, um 
acordo sobre transportes aéreos, um 
acordo sobre segurança da aviação e um 
acordo sobre a cooperação no domínio da 
energia nuclear civil através da Euratom;

Suprimido

Or. en

Alteração 46
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que o Reino Unido 
apresentou vários projetos de texto à UE 
que, ao contrário do texto da UE, não são 
públicos e preveem, nomeadamente, um 
acordo comercial, incluindo anexos, um 
acordo sobre transportes aéreos, um acordo 
sobre segurança da aviação e um acordo 
sobre a cooperação no domínio da energia 
nuclear civil através da Euratom;

3. Observa que o Reino Unido 
apresentou vários projetos de texto à UE 
que preveem um acordo comercial, 
incluindo anexos, um acordo-quadro de 
pesca, um acordo sobre transportes aéreos, 
um acordo sobre segurança da aviação 
civil, incluindo anexos, um acordo 
energético, um acordo de coordenação em 
matéria de segurança social, um acordo 
nuclear civil, um acordo sobre aplicação 
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da lei e cooperação judiciária em matéria 
penal, um acordo sobre a transferência de 
menores não acompanhados requerentes 
de asilo e um acordo sobre a readmissão 
de pessoas residentes sem autorização; 
exorta o Reino Unido a alcançar o mesmo 
nível de transparência que a Comissão 
Europeia e a disponibilizar ao público 
todas as futuras propostas de texto 
imediatamente após a sua apresentação 
para as negociações;

Or. en

Alteração 47
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, Arnaud Danjean

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que o Reino Unido 
apresentou vários projetos de texto à UE 
que, ao contrário do texto da UE, não são 
públicos e preveem, nomeadamente, um 
acordo comercial, incluindo anexos, um 
acordo sobre transportes aéreos, um acordo 
sobre segurança da aviação e um acordo 
sobre a cooperação no domínio da energia 
nuclear civil através da Euratom;

3. Observa que o Reino Unido 
apresentou vários projetos de texto à UE 
que, ao contrário do texto da UE, não são 
públicos e preveem, nomeadamente, um 
acordo comercial, incluindo anexos, um 
acordo sobre transportes aéreos, um acordo 
sobre segurança da aviação e um acordo 
sobre a cooperação no domínio da energia 
nuclear civil através da Euratom; observa 
que o Reino Unido, em contradição com a 
Declaração Política, negou qualquer 
interesse em chegar a um acordo em 
matéria de segurança e defesa;

Or. en

Alteração 48
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 3
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Proposta de resolução Alteração

3. Observa que o Reino Unido 
apresentou vários projetos de texto à UE 
que, ao contrário do texto da UE, não são 
públicos e preveem, nomeadamente, um 
acordo comercial, incluindo anexos, um 
acordo sobre transportes aéreos, um acordo 
sobre segurança da aviação e um acordo 
sobre a cooperação no domínio da energia 
nuclear civil através da Euratom;

3. Observa que o Reino Unido 
apresentou vários projetos de texto à UE 
que, ao contrário do texto da UE, não são 
públicos e preveem, nomeadamente, um 
acordo comercial, incluindo anexos, um 
acordo sobre transportes aéreos, um acordo 
sobre segurança da aviação e um acordo 
sobre a cooperação no domínio da energia 
nuclear civil através da Euratom; rejeita, 
neste contexto, qualquer abordagem 
fragmentada às negociações;

Or. en

Alteração 49
Traian Băsescu

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que o Reino Unido 
apresentou vários projetos de texto à UE 
que, ao contrário do texto da UE, não são 
públicos e preveem, nomeadamente, um 
acordo comercial, incluindo anexos, um 
acordo sobre transportes aéreos, um acordo 
sobre segurança da aviação e um acordo 
sobre a cooperação no domínio da energia 
nuclear civil através da Euratom;

3. Observa que o Reino Unido 
apresentou vários projetos de texto à UE 
que preveem, nomeadamente, um acordo 
comercial, incluindo anexos, um acordo 
sobre transportes aéreos, um acordo sobre 
segurança da aviação e um acordo sobre a 
cooperação no domínio da energia nuclear 
civil através da Euratom;

Or. ro

Alteração 50
Paulo Rangel

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que o Reino Unido 3. Observa que o Reino Unido 
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apresentou vários projetos de texto à UE 
que, ao contrário do texto da UE, não são 
públicos e preveem, nomeadamente, um 
acordo comercial, incluindo anexos, um 
acordo sobre transportes aéreos, um acordo 
sobre segurança da aviação e um acordo 
sobre a cooperação no domínio da energia 
nuclear civil através da Euratom;

apresentou vários projetos de texto à UE 
que preveem, nomeadamente, um acordo 
comercial, incluindo anexos, um acordo 
sobre transportes aéreos, um acordo sobre 
segurança da aviação e um acordo sobre a 
cooperação no domínio da energia nuclear 
civil através da Euratom;

Or. pt

Alteração 51
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Recorda que o artigo 184.º do 
Acordo de Saída prevê que a UE e o 
Reino Unido devem envidar todos os 
esforços, de boa-fé e no pleno respeito das 
respetivas ordens jurídicas, para tomarem 
as medidas necessárias para negociar com 
celeridade os acordos que regerão as suas 
futuras relações, a que se refere a 
Declaração Política, e para conduzir os 
procedimentos pertinentes para a 
ratificação ou a celebração desses 
acordos, com vista a assegurar, na medida 
do possível, a aplicação desses acordos a 
partir do termo do período de transição;

Or. en

Alteração 52
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Convida a Comissão e o Conselho 
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a procurarem atingir os objetivos 
previstos no artigo 21.º do TUE, prestando 
especial atenção à salvaguarda dos 
valores, interesses e direitos 
fundamentais, segurança, independência 
e integridade da União no seu conjunto, 
ao reforço da segurança internacional, à 
preservação e melhoria da qualidade do 
ambiente e à gestão sustentável dos 
recursos naturais à escala mundial;

Or. en

Alteração 53
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Sublinha que a pandemia de 
covid-19 afeta diretamente o processo de 
negociação; reconhece a vontade de 
ambas as partes em prosseguir as 
negociações durante a pandemia de covid-
19 através de meios virtuais, a fim de 
limitar a dimensão do atraso; reconhece 
que as negociações através de meios 
virtuais implicam desafios suplementares; 
insta as Partes a realizarem reuniões 
presenciais logo que tal seja considerado 
seguro;

Or. en

Alteração 54
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

3-A. Insta a Comissão a levar a cabo as 
negociações de modo transparente; exorta 
a Comissão a assegurar, neste contexto, a 
consulta pública e o diálogo constante 
com os parceiros sociais e a sociedade 
civil, bem como com os parlamentos 
nacionais;

Or. en

Alteração 55
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-B. Acredita firmemente que o 
impacto negativo da pandemia de covid-
19 nas relações comerciais e económicas 
a nível mundial serve de incentivo 
adicional à realização de progressos 
substanciais nas negociações e a que se 
trabalhe rumo a uma parceria abrangente 
e ambiciosa;

Or. en

Alteração 56
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 3-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-C. Entende que só será possível 
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celebrar um acordo se este tiver por base e 
cumprir plenamente as normas sociais, 
ambientais e de direitos humanos 
consagradas nos tratados e nos acordos 
europeus e internacionais pertinentes, 
incluindo a adesão permanente à 
Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos e aos seus mecanismos de 
acompanhamento e de execução;

Or. en

Alteração 57
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Proposta de resolução
N.º 4 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

4. Recorda que um eventual acordo de 
associação celebrado entre a UE e o Reino 
Unido nos termos do artigo 217.º do TFUE 
(«Acordo») deve estar em conformidade 
estrita com os seguintes princípios:

4. Recorda que um eventual futuro 
acordo de associação celebrado entre a UE 
e o Reino Unido nos termos do artigo 217.º 
do TFUE («Acordo») deve estar em 
conformidade estrita com os seguintes 
princípios:

Or. en

Alteração 58
Anna Fotyga, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea i)

Proposta de resolução Alteração

(i) um país terceiro não pode ter os 
mesmos direitos e benefícios que um 
Estado-Membro da UE ou que um 
membro da Associação Europeia de 
Comércio Livre (EFTA) ou do Espaço 
Económico Europeu (EEE);

Suprimido
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Or. en

Alteração 59
Attila Ara-Kovács

Proposta de resolução
N.º 4– alínea i)

Proposta de resolução Alteração

(i) um país terceiro não pode ter os 
mesmos direitos e benefícios que um 
Estado-Membro da UE ou que um membro 
da Associação Europeia de Comércio Livre 
(EFTA) ou do Espaço Económico Europeu 
(EEE);

(i) um país terceiro não pode ter os 
mesmos direitos e benefícios e não 
cumprir as mesmas obrigações que um 
Estado-Membro da UE ou que um membro 
da Associação Europeia de Comércio Livre 
(EFTA) ou do Espaço Económico Europeu 
(EEE);

Or. en

Alteração 60
Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Javi López, Nacho Sánchez Amor

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea ii)

Proposta de resolução Alteração

(ii) proteção da plena integridade e do 
bom funcionamento do mercado único e da 
união aduaneira, a indivisibilidade das 
quatro liberdades; em especial, o grau de 
cooperação no pilar económico deverá ser 
proporcional à liberdade de circulação 
das pessoas;

(ii) proteção da plena integridade e do 
bom funcionamento do mercado único e da 
união aduaneira, a indivisibilidade das 
quatro liberdades; em especial, o grau de 
cooperação no pilar de associação 
económica deve estar em conformidade 
com os compromissos assumidos para 
facilitar a mobilidade das pessoas, 
nomeadamente em domínios como a não 
exigência de vistos para viajar, a 
mobilidade de investigadores e estudantes 
e a cooperação no domínio da segurança 
social, dos prestadores de serviços 
temporários e dos viajantes de negócios;

Or. en
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Alteração 61
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea ii)

Proposta de resolução Alteração

(ii) proteção da plena integridade e do 
bom funcionamento do mercado único e da 
união aduaneira, a indivisibilidade das 
quatro liberdades; em especial, o grau de 
cooperação no pilar económico deverá ser 
proporcional à liberdade de circulação 
das pessoas;

(ii) proteção da plena integridade e do 
bom funcionamento do mercado único e da 
união aduaneira, a indivisibilidade das 
quatro liberdades;

Or. fr

Alteração 62
Charlie Weimers

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea ii)

Proposta de resolução Alteração

(ii) proteção da plena integridade e do 
bom funcionamento do mercado único e da 
união aduaneira, a indivisibilidade das 
quatro liberdades; em especial, o grau de 
cooperação no pilar económico deverá ser 
proporcional à liberdade de circulação 
das pessoas;

(ii) proteção da plena integridade e do 
bom funcionamento do mercado único e da 
união aduaneira, a indivisibilidade das 
quatro liberdades;

Or. en

Alteração 63
László Trócsányi

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea ii)

Proposta de resolução Alteração
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(ii) proteção da plena integridade e do 
bom funcionamento do mercado único e da 
união aduaneira, a indivisibilidade das 
quatro liberdades; em especial, o grau de 
cooperação no pilar económico deverá ser 
proporcional à liberdade de circulação 
das pessoas;

(ii) proteção da plena integridade e do 
bom funcionamento do mercado único e da 
união aduaneira, a indivisibilidade das 
quatro liberdades;

Or. hu

Alteração 64
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea ii)

Proposta de resolução Alteração

(ii) proteção da plena integridade e do 
bom funcionamento do mercado único e da 
união aduaneira, a indivisibilidade das 
quatro liberdades; em especial, o grau de 
cooperação no pilar económico deverá ser 
proporcional à liberdade de circulação das 
pessoas;

(ii) proteção da plena integridade e do 
bom funcionamento do mercado único e da 
união aduaneira, bem como dos 
mecanismos de fiscalização do mercado, a 
indivisibilidade das quatro liberdades; em 
especial, o grau de cooperação no pilar 
económico deverá ser proporcional à 
liberdade de circulação das pessoas;

Or. en

Alteração 65
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea iv)

Proposta de resolução Alteração

(iv) a salvaguarda do ordenamento 
jurídico da UE e do papel do Tribunal de 
Justiça da União Europeia (TJUE) nesta 
matéria;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 66
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea iv)

Proposta de resolução Alteração

(iv) a salvaguarda do ordenamento 
jurídico da UE e do papel do Tribunal de 
Justiça da União Europeia (TJUE) nesta 
matéria;

(iv) a salvaguarda do ordenamento 
jurídico da UE e do papel do Tribunal de 
Justiça da União Europeia (TJUE), 
enquanto único órgão responsável pela 
interpretação do direito da UE, nesta 
matéria;

Or. en

Alteração 67
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea iv)

Proposta de resolução Alteração

(iv) a salvaguarda do ordenamento 
jurídico da UE e do papel do Tribunal de 
Justiça da União Europeia (TJUE) nesta 
matéria;

(iv) a salvaguarda do ordenamento 
jurídico da UE e do papel do Tribunal de 
Justiça da União Europeia (TJUE) nesta 
matéria, enquanto última instância 
responsável pela interpretação do direito 
da UE;

Or. en

Alteração 68
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea v)
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Proposta de resolução Alteração

(v) a manutenção do respeito dos 
princípios democráticos, dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, tal 
como definidos, em particular, na 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, na CEDH e respetivos 
Protocolos, na Carta Social Europeia, no 
Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional e noutros tratados 
internacionais em matéria de direitos 
humanos da ONU e do Conselho da 
Europa, e do respeito do princípio do 
Estado de direito;

(v) a manutenção do respeito dos 
princípios democráticos, dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais, tal 
como definidos, em particular, na 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, na Carta Social Europeia e no 
Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional;

Or. fr

Alteração 69
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea vi)

Proposta de resolução Alteração

(vi) o estabelecimento de condições de 
concorrência equitativas, que garanta 
normas equivalentes em matéria de política 
social, laboral, ambiental, de concorrência 
e de auxílios estatais, nomeadamente 
através de um quadro sólido e abrangente 
relativo à concorrência e ao controlo dos 
auxílios estatais,

(vi) o estabelecimento de condições de 
concorrência equitativas, que garanta 
normas equivalentes em matéria de política 
social, laboral, agrícola, de segurança 
alimentar, de bem-estar dos animais, de 
medidas sanitárias e fitossanitárias, 
ambiental, de concorrência e de auxílios 
estatais, nomeadamente através de um 
quadro sólido e abrangente relativo à 
concorrência e ao controlo dos auxílios 
estatais,

Or. en

Alteração 70
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
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Groothuis, Barry Andrews

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea vi)

Proposta de resolução Alteração

(vi) o estabelecimento de condições de 
concorrência equitativas, que garanta 
normas equivalentes em matéria de política 
social, laboral, ambiental, de concorrência 
e de auxílios estatais, nomeadamente 
através de um quadro sólido e abrangente 
relativo à concorrência e ao controlo dos 
auxílios estatais,

(vi) o estabelecimento de condições de 
concorrência equitativas, que garanta 
normas equivalentes em matéria de política 
social, laboral, ambiental, de concorrência 
e de auxílios estatais, nomeadamente 
através de um quadro sólido e abrangente 
relativo à concorrência e ao controlo dos 
auxílios estatais, à resolução de litígios e 
aos mecanismos de execução

Or. en

Alteração 71
László Trócsányi

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea vi)

Proposta de resolução Alteração

(vi) o estabelecimento de condições de 
concorrência equitativas, que garanta 
normas equivalentes em matéria de política 
social, laboral, ambiental, de concorrência 
e de auxílios estatais, nomeadamente 
através de um quadro sólido e abrangente 
relativo à concorrência e ao controlo dos 
auxílios estatais,

(vi) o estabelecimento de condições de 
concorrência equitativas, que garanta 
normas adequadamente elevadas em 
matéria de política social, laboral, 
ambiental, de concorrência e de auxílios 
estatais, nomeadamente através de um 
quadro sólido e abrangente relativo à 
concorrência e ao controlo dos auxílios 
estatais;

Or. hu

Alteração 72
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea vi)
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Proposta de resolução Alteração

(vi) o estabelecimento de condições de 
concorrência equitativas, que garanta 
normas equivalentes em matéria de política 
social, laboral, ambiental, de concorrência 
e de auxílios estatais, nomeadamente 
através de um quadro sólido e abrangente 
relativo à concorrência e ao controlo dos 
auxílios estatais,

(vi) o estabelecimento de condições de 
concorrência equitativas, que garanta 
normas elevadas em matéria de política 
social, laboral e de proteção ambiental, 
bem como de concorrência e de auxílios 
estatais, nomeadamente através de um 
quadro sólido e abrangente relativo à 
concorrência e ao controlo dos auxílios 
estatais,

Or. en

Alteração 73
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea vi)

Proposta de resolução Alteração

(vi) o estabelecimento de condições de 
concorrência equitativas, que garanta 
normas equivalentes em matéria de política 
social, laboral, ambiental, de concorrência 
e de auxílios estatais, nomeadamente 
através de um quadro sólido e abrangente 
relativo à concorrência e ao controlo dos 
auxílios estatais,

(vi) o estabelecimento de condições de 
concorrência equitativas, que garanta 
normas equivalentes em matéria de política 
social, laboral, ambiental, de concorrência 
e de auxílios estatais, nomeadamente 
através de um quadro sólido e abrangente 
relativo ao controlo,

Or. en

Alteração 74
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea vii)

Proposta de resolução Alteração

(vii) o princípio da precaução, o 
princípio da correção, prioritariamente na 
fonte, dos danos causados ao ambiente e o 
princípio do poluidor-pagador;

(vii) o princípio da precaução, o 
princípio da correção, prioritariamente na 
fonte, dos danos causados ao ambiente e o 
princípio do poluidor-pagador, que devem 
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ser considerados como o ponto central das 
negociações e plenamente implementados;

Or. en

Alteração 75
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea vii-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

(vii-A) os compromissos das Partes nos 
acordos internacionais no domínio da luta 
contra as alterações climáticas, 
nomeadamente os que aplicam a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas e, em 
especial, o Acordo de Paris, devem 
constituir um elemento central do futuro 
acordo;

Or. en

Alteração 76
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea x)

Proposta de resolução Alteração

(x) o equilíbrio correto entre direitos e 
obrigações, incluindo, se for caso disso, 
contribuições financeiras proporcionais;

(x) o equilíbrio correto entre direitos e 
obrigações, incluindo, se for caso disso, 
contribuições financeiras proporcionais ou 
sanções, que devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas e possuir 
um efeito verdadeiro e dissuasor;

Or. en
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Alteração 77
Traian Băsescu

Proposta de resolução
N.º 4 – alínea x-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(x-A) a garantia de um resultado 
adequado e justo para todos os 
Estados-Membros e do interesse dos 
nossos cidadãos;

Or. ro

Alteração 78
Dragoş Tudorache

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Recorda a importância da 
promoção e da proteção dos direitos à 
privacidade e à proteção dos dados no 
âmbito do acordo de associação, 
incluindo a segurança dos dados pessoais, 
como um dos principais facilitadores da 
economia digital; salienta que a UE exige 
a plena conformidade com estes 
princípios em todas as trocas comerciais 
atuais e futuras;

Or. en

Alteração 79
Dragoş Tudorache

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração
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4-B. Salienta que qualquer acordo de 
associação entre a UE e o Reino Unido 
deve cumprir plenamente os princípios 
acima mencionados, respeitar a legislação 
da UE e ser supervisionado pelas 
instituições da UE; 

Or. en

Alteração 80
Dragoş Tudorache

Proposta de resolução
N.º 4-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-C. Recorda que a Declaração 
Política, assinada por ambas as partes, 
serve de orientação jurídica para as 
negociações, para salvaguardar a ordem 
internacional assente em regras, o Estado 
de direito e a democracia, o comércio 
justo, os direitos dos trabalhadores, a 
proteção dos consumidores e do ambiente 
e a luta contra qualquer ameaça aos 
nossos valores e interesses comuns; 
salienta que tal só pode ser alcançado 
através da cooperação e da confiança 
mútua;

Or. en

Alteração 81
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-B. Constata as divergências 
substanciais entre ambas as partes, 
nomeadamente quanto ao âmbito de 
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aplicação e à arquitetura jurídica do texto 
a negociar; manifesta a sua profunda 
preocupação com o âmbito limitado da 
futura parceria prevista pelo Governo do 
Reino Unido e salienta que as propostas 
deste país ficam aquém dos seus 
compromissos assumidos no âmbito do 
Acordo de Saída e da Declaração Política; 
reitera que qualquer acordo sobre uma 
nova relação entre a UE e o Reino Unido 
deve ser coerente e adaptado à 
proximidade geográfica de ambas as 
partes, por um lado, e ao elevado nível de 
interligação das economias de ambas as 
partes; rejeita, a este respeito, qualquer 
escolha seletiva («cherry-picking») de 
vários elementos dos diferentes 
enquadramentos jurídicos e comerciais 
aplicáveis no contexto das relações entre 
a UE e outros países terceiros variados; 
rejeita, concretamente, a exclusão de 
setores como os subsídios, a política de 
concorrência, o comércio e o trabalho, o 
comércio e o ambiente, bem como a 
tributação, do mecanismo de resolução de 
litígios do Acordo e a proposta de acordos 
separados com mecanismos de 
governação específicos em domínios como 
a aplicação da lei e a cooperação 
judiciária em matéria penal, a cooperação 
nuclear ou os mecanismos de resolução 
de litígios políticos em domínios 
relacionados com o intercâmbio de dados 
para efeitos de aplicação da lei e a 
cooperação operacional entre as 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei;

Or. en

Alteração 82
Kati Piri, Christophe Hansen

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

4-A. Sublinha que o negociador 
principal da UE possui o apoio total e 
firme do Parlamento para insistir que as 
garantias de condições de concorrência 
equitativas sejam um elemento crucial de 
qualquer acordo com o Reino Unido, uma 
vez que não se trata de dogmatismo ou 
ideologia por parte da UE, mas sim de um 
requisito indispensável ao estabelecimento 
de uma parceria ambiciosa e equilibrada 
com o Reino Unido e à preservação da 
competitividade do mercado interno e das 
empresas da UE, bem como à 
manutenção e ao desenvolvimento, no 
futuro, de elevados níveis de proteção 
social, ambiental e do consumidor;

Or. en

Alteração 83
Kati Piri, Christophe Hansen

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Respeita plenamente, neste 
contexto, a soberania do Reino Unido, 
que a UE não tem intenção de 
comprometer nas negociações atuais; 
recorda, contudo, que o Reino Unido 
nunca será igual a outros países terceiros 
devido ao seu estatuto de antigo 
Estado-Membro da UE, ao atual 
alinhamento regulamentar completo e ao 
volume significativo de trocas comerciais 
entre ambas as partes, bem como à sua 
proximidade geográfica em relação à UE, 
aspetos que explicam a necessidade de 
disposições fortes e sólidas no acordo em 
matéria de condições de concorrência 
equitativas;

Or. en
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Alteração 84
Kati Piri, Christophe Hansen

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Sublinha o facto de que, do ponto 
de vista da UE, o objetivo das negociações 
é o de estabelecer uma nova parceria com 
o Reino Unido que seja abrangente e 
inclua os domínios referidos na 
Declaração Política: comércio e 
cooperação económica, ação policial e 
cooperação judiciária em matéria penal, 
política externa, segurança e defesa e 
domínios de cooperação temáticos;

5. Sublinha que a UE deve manter os 
seus esforços e empenho na negociação 
de um acordo, como sempre indicou na 
Declaração Política e no mandato de 
negociação, sobre os seguintes aspetos: 
comércio e cooperação económica, ação 
policial e cooperação judiciária em matéria 
penal, política externa, segurança e defesa 
e domínios de cooperação temáticos; 
sublinha, contudo, que a UE não aceitará 
um acordo a qualquer custo;

Or. en

Alteração 85
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Sublinha o facto de que, do ponto 
de vista da UE, o objetivo das negociações 
é o de estabelecer uma nova parceria com o 
Reino Unido que seja abrangente e inclua 
os domínios referidos na Declaração 
Política: comércio e cooperação 
económica, ação policial e cooperação 
judiciária em matéria penal, política 
externa, segurança e defesa e domínios de 
cooperação temáticos;

5. Sublinha o facto de que, do ponto 
de vista da UE, o objetivo das negociações 
é o de estabelecer uma nova parceria com o 
Reino Unido que seja abrangente e inclua 
os domínios referidos na Declaração 
Política: comércio e cooperação 
económica, ação policial e cooperação 
judiciária em matéria penal, política 
externa, segurança e defesa e domínios de 
cooperação temáticos; apela ao 
pragmatismo e a uma abordagem flexível 
de ambas as partes;

Or. en



PE652.491v01-00 44/143 AM\1206003PT.docx

PT

Alteração 86
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Sublinha o facto de que, do ponto 
de vista da UE, o objetivo das negociações 
é o de estabelecer uma nova parceria com o 
Reino Unido que seja abrangente e inclua 
os domínios referidos na Declaração 
Política: comércio e cooperação 
económica, ação policial e cooperação 
judiciária em matéria penal, política 
externa, segurança e defesa e domínios de 
cooperação temáticos;

5. Sublinha o facto de que, do ponto 
de vista da UE, o objetivo das negociações 
é o de estabelecer uma nova parceria com o 
Reino Unido que seja abrangente e inclua 
os domínios referidos na Declaração 
Política: comércio e cooperação 
económica, ação policial e cooperação 
judiciária em matéria penal, política 
externa, segurança e defesa e domínios de 
cooperação temáticos, como a cooperação 
no domínio do desenvolvimento 
sustentável;

Or. en

Alteração 87
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Sublinha o facto de que, do ponto 
de vista da UE, o objetivo das negociações 
é o de estabelecer uma nova parceria com o 
Reino Unido que seja abrangente e inclua 
os domínios referidos na Declaração 
Política: comércio e cooperação 
económica, ação policial e cooperação 
judiciária em matéria penal, política 
externa, segurança e defesa e domínios de 
cooperação temáticos;

5. Sublinha que o objetivo das 
negociações é o de estabelecer uma nova 
parceria ambiciosa e abrangente com o 
Reino Unido que inclua os domínios 
referidos na Declaração Política: comércio 
e cooperação económica, ação policial e 
cooperação judiciária em matéria penal, 
política externa, segurança e defesa, luta 
contra o terrorismo, cibersegurança e 
domínios de cooperação temáticos mais 
alargados;
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Or. en

Alteração 88
David McAllister

Proposta de resolução
N.º 5 – primeiro parágrafo (novo)

Proposta de resolução Alteração

Recorda que, após as três rondas de 
negociações, a UE não aceita progressos 
seletivos em domínios limitados; lamenta 
o baixo nível de ambição do Reino Unido 
e apela a progressos substanciais em 
todos os domínios, incluindo as condições 
de concorrência equitativas, a pesca, a 
segurança interna e a governação, 
conforme delineado na Declaração 
Política; opõe-se veementemente à 
escolha seletiva («cherry-picking») de 
domínios que apenas sejam do interesse 
do Reino Unido; 

Or. en

Alteração 89
David McAllister

Proposta de resolução
N.º 5 – ponto 1 (novo)

Proposta de resolução Alteração

(1) Sublinha que é essencial garantir 
condições de concorrência equitativas 
para uma convergência regulamentar em 
conformidade com a Declaração Política, 
bem como o pleno respeito pelos 
princípios da Declaração Política, com os 
quais o Reino Unido concordou; recorda 
que o futuro acordo deve ser negociado de 
boa-fé e, por conseguinte, assente na 
Declaração Política mutuamente 
acordada pela UE e pelo Reino Unido; 
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Or. en

Alteração 90
David McAllister

Proposta de resolução
N.º 5 – ponto 2 (novo)

Proposta de resolução Alteração

(2) Recorda que as regras de acesso 
de um país terceiro ao mercado interno 
são determinadas no mandato de 
negociação adotado conjuntamente pelos 
27 Estados-Membros e da UE e que estas 
condições estão correlacionadas com a 
dimensão e a proximidade geográfica do 
país terceiro em questão;

Or. en

Alteração 91
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart Groothuis, Barry 
Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Recorda que, sem um acordo de 
pesca equilibrado e a longo prazo que 
garanta o acesso recíproco às águas e aos 
recursos, respeitando o princípio da 
gestão sustentável das pescas e dos 
ecossistemas marinhos e assegurando 
condições de concorrência equitativas, 
não haverá um acordo de parceria 
económica e comercial;

Or. en
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Alteração 92
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Salienta a importância de realizar 
progressos substanciais em todos os 
domínios em paralelo, incluindo os que 
apresentam progressos nulos ou 
limitados, como as condições de 
concorrência equitativas, a governação, a 
aplicação da lei e a celebração atempada 
de um acordo de pesca;

Or. en

Alteração 93
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Relembra a importância de incluir 
garantias relativas ao respeito pelos 
compromissos internacionais em matéria 
de alterações climáticas e, em particular, 
pelo Acordo de Paris como elementos 
essenciais de qualquer acordo futuro;

Or. en

Alteração 94
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
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Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a importância de estar 
preparado para a saída do Reino Unido do 
mercado interno e da união aduaneira no 
final do período de transição, em 31 de 
dezembro de 2020, independentemente do 
resultado das negociações; salienta que as 
consequências serão ainda mais 
significativas, caso não se chegue a um 
acordo; congratula-se, nesta matéria, com 
os «avisos de preparação» setoriais da 
Comissão, que visam assegurar que a 
indústria da UE esteja preparada para o 
choque inevitável em consequência da 
saída do Reino Unido do mercado único;

6. Sublinha a importância de estar 
preparado para a saída do Reino Unido do 
mercado interno e da união aduaneira no 
final do período de transição, em 31 de 
dezembro de 2020, independentemente do 
resultado das negociações; salienta que as 
consequências serão ainda mais 
significativas, caso não se chegue a um 
acordo; congratula-se, nesta matéria, com 
os «avisos de preparação» setoriais da 
Comissão, que visam assegurar que a 
indústria da UE esteja preparada para o 
choque inevitável em consequência da 
saída do Reino Unido do mercado único; 
incentiva a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a intensificarem os 
seus esforços para informar plenamente 
os cidadãos e as empresas europeus sobre 
os riscos de que o período de transição 
termine antes de se chegar a um acordo, a 
fim de permitir e de apoiar uma correta 
preparação para este resultado 
indesejado, mas possível;

Or. en

Alteração 95
Danuta Maria Hübner

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a importância de estar 
preparado para a saída do Reino Unido do 
mercado interno e da união aduaneira no 
final do período de transição, em 31 de 
dezembro de 2020, independentemente do 

6. Sublinha a importância de estar 
preparado para a saída do Reino Unido do 
mercado interno e da união aduaneira no 
final do período de transição, em 31 de 
dezembro de 2020, independentemente do 
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resultado das negociações; salienta que as 
consequências serão ainda mais 
significativas, caso não se chegue a um 
acordo; congratula-se, nesta matéria, com 
os «avisos de preparação» setoriais da 
Comissão, que visam assegurar que a 
indústria da UE esteja preparada para o 
choque inevitável em consequência da 
saída do Reino Unido do mercado único;

resultado das negociações; salienta que as 
consequências serão ainda mais 
significativas, caso não se chegue a um 
acordo; congratula-se, nesta matéria, com 
os «avisos de preparação» setoriais da 
Comissão, que visam assegurar que a 
indústria da UE esteja preparada para o 
choque inevitável em consequência da 
saída do Reino Unido do mercado único; 
insta os Estados-Membros a garantirem 
que as empresas são devidamente 
informadas e que podem realizar os 
preparativos necessários para o caso de a 
UE e o Reino Unido não chegarem a um 
acordo antes do final do período de 
transição e não acordarem numa 
prorrogação do mesmo;

Or. en

Alteração 96
Angelika Winzig

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a importância de estar 
preparado para a saída do Reino Unido do 
mercado interno e da união aduaneira no 
final do período de transição, em 31 de 
dezembro de 2020, independentemente do 
resultado das negociações; salienta que as 
consequências serão ainda mais 
significativas, caso não se chegue a um 
acordo; congratula-se, nesta matéria, com 
os «avisos de preparação» setoriais da 
Comissão, que visam assegurar que a 
indústria da UE esteja preparada para o 
choque inevitável em consequência da 
saída do Reino Unido do mercado único;

6. Sublinha a importância de estar 
preparado para a saída do Reino Unido do 
mercado interno e da união aduaneira no 
final do período de transição, 
independentemente do resultado das 
negociações; salienta que as consequências 
serão ainda mais significativas, caso não se 
chegue a um acordo; congratula-se, nesta 
matéria, com os «avisos de preparação» 
setoriais da Comissão, que visam assegurar 
que a indústria da UE esteja preparada para 
o choque inevitável em consequência da 
saída do Reino Unido do mercado único; 
salienta que é da máxima importância 
paras as empresas da UE que a Comissão 
Europeia se esforce por manter os avisos 
de preparação atualizados;

Or. en
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Alteração 97
Kati Piri, Christophe Hansen

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a importância de estar 
preparado para a saída do Reino Unido do 
mercado interno e da união aduaneira no 
final do período de transição, em 31 de 
dezembro de 2020, independentemente do 
resultado das negociações; salienta que as 
consequências serão ainda mais 
significativas, caso não se chegue a um 
acordo; congratula-se, nesta matéria, com 
os «avisos de preparação» setoriais da 
Comissão, que visam assegurar que a 
indústria da UE esteja preparada para o 
choque inevitável em consequência da 
saída do Reino Unido do mercado único;

6. Sublinha a preparação da UE para 
a saída do Reino Unido do mercado interno 
e da união aduaneira no final do período de 
transição, em 31 de dezembro de 2020, 
independentemente do resultado das 
negociações; salienta que as consequências 
serão ainda mais significativas, caso não se 
chegue a um acordo, mas que a UE está 
preparada para qualquer um dos 
cenários; congratula-se, nesta matéria, com 
os «avisos de preparação» setoriais da 
Comissão, que visam assegurar que a 
indústria da UE esteja preparada para o 
choque inevitável em consequência da 
saída do Reino Unido do mercado único;

Or. en

Alteração 98
Daniel Caspary

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a importância de estar 
preparado para a saída do Reino Unido do 
mercado interno e da união aduaneira no 
final do período de transição, em 31 de 
dezembro de 2020, independentemente do 
resultado das negociações; salienta que as 
consequências serão ainda mais 
significativas, caso não se chegue a um 
acordo; congratula-se, nesta matéria, com 
os «avisos de preparação» setoriais da 
Comissão, que visam assegurar que a 

6. Sublinha a importância de estar 
plenamente preparado para a saída do 
Reino Unido do mercado interno e da 
união aduaneira no final do período de 
transição, em 31 de dezembro de 2020, 
independentemente do resultado das 
negociações; salienta que as consequências 
serão ainda mais significativas, caso não se 
chegue a um acordo; congratula-se, nesta 
matéria, com os «avisos de preparação» 
setoriais da Comissão, que visam assegurar 
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indústria da UE esteja preparada para o 
choque inevitável em consequência da 
saída do Reino Unido do mercado único;

que a indústria da UE esteja preparada para 
o choque inevitável em consequência da 
saída do Reino Unido do mercado único;

Or. en

Alteração 99
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a importância de estar 
preparado para a saída do Reino Unido do 
mercado interno e da união aduaneira no 
final do período de transição, em 31 de 
dezembro de 2020, independentemente do 
resultado das negociações; salienta que as 
consequências serão ainda mais 
significativas, caso não se chegue a um 
acordo; congratula-se, nesta matéria, com 
os «avisos de preparação» setoriais da 
Comissão, que visam assegurar que a 
indústria da UE esteja preparada para o 
choque inevitável em consequência da 
saída do Reino Unido do mercado único;

6. Sublinha a importância de estar 
preparado para a saída do Reino Unido do 
mercado interno e da união aduaneira no 
final do período de transição, em 31 de 
dezembro de 2020, independentemente do 
resultado das negociações; salienta que as 
consequências serão ainda mais 
significativas, caso não se chegue a um 
acordo; toma nota, nesta matéria, dos 
«avisos de preparação» setoriais da 
Comissão, que visam assegurar que a 
indústria da UE esteja preparada para o 
choque potencial que poderá advir da 
saída do Reino Unido do mercado único;

Or. fr

Alteração 100
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Sublinha a importância de estar 
preparado para a saída do Reino Unido do 
mercado interno e da união aduaneira no 
final do período de transição, em 31 de 

6. Sublinha a importância de estar 
preparado para a saída do Reino Unido do 
mercado interno e da união aduaneira no 
final do período de transição, 
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dezembro de 2020, independentemente do 
resultado das negociações; salienta que as 
consequências serão ainda mais 
significativas, caso não se chegue a um 
acordo; congratula-se, nesta matéria, com 
os «avisos de preparação» setoriais da 
Comissão, que visam assegurar que a 
indústria da UE esteja preparada para o 
choque inevitável em consequência da 
saída do Reino Unido do mercado único;

independentemente do resultado das 
negociações; salienta que as consequências 
serão ainda mais significativas, caso não se 
chegue a um acordo; congratula-se, nesta 
matéria, com os «avisos de preparação» 
setoriais da Comissão, que visam assegurar 
que a indústria da UE esteja preparada para 
o choque inevitável em consequência da 
saída do Reino Unido do mercado único;

Or. en

Alteração 101
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Apela à garantia e ao 
compromisso de que os direitos dos 
cidadãos da UE que residem no Reino 
Unido e dos cidadãos do Reino Unido que 
residem na UE sejam mantidos, 
nomeadamente: o direito de residência, o 
direito à igualdade de tratamento, o 
direito de acesso a cuidados de saúde 
públicos e a serviços de educação, o 
direito ao reagrupamento familiar, o 
direito à mobilidade, o direito de votar e 
de ser eleito nas eleições locais, a 
portabilidade das prestações de segurança 
social e o direito ao reconhecimento 
mútuo das habilitações académicas e das 
qualificações profissionais; insta ambas 
as partes a criarem mecanismos para 
acompanhar as mudanças e as 
dificuldades que poderão ser sentidas 
pelos cidadãos europeus que residem no 
Reino Unido e pelos cidadãos britânicos 
que residem na UE, com o objetivo de 
identificar e resolver eventuais situações 
de insegurança jurídica;

Or. en
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Alteração 102
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Deplora os esforços insuficientes 
envidados pelo Reino Unido e 
pelos Estados-Membros da UE-27 para 
sensibilizar os cidadãos para os efeitos da 
saída do Reino Unido da UE e para 
iniciar ou intensificar campanhas de 
informação específicas destinadas a 
informar todos os cidadãos abrangidos 
pelo Acordo de Saída sobre os seus 
direitos e eventuais alterações ao seu 
estatuto, incluindo a aplicação das regras 
de coordenação dos sistemas de 
segurança social; recorda que os cidadãos 
afetados pela saída do Reino Unido 
dependem de informações atempadas e 
fiáveis relativas aos seus direitos e ao seu 
estatuto e exorta a UE-27 e o Reino Unido 
a darem prioridade a esta matéria;

Or. en

Alteração 103
Attila Ara-Kovács

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Salienta que eventuais acordos de 
mobilidade futuros deverão assentar na 
não discriminação e na plena 
reciprocidade; entende que a manutenção 
dos direitos dos cidadãos da UE e do 
Reino Unido e dos respetivos familiares, 
sobretudo no que diz respeito à circulação 
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de pessoas e de trabalhadores, deve 
constituir uma pedra angular do futuro 
acordo internacional entre a UE e o 
Reino Unido;

Or. en

Alteração 104
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Reitera o seu apoio às diretrizes de 
negociação, que estabelecem que 
Gibraltar não será incluído no âmbito 
territorial dos acordos a celebrar entre a 
UE e o Reino Unido, e que qualquer 
acordo separado exigirá o acordo prévio 
do Reino de Espanha;

Or. en

Alteração 105
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Urmas Paet, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, José Ramón Bauzá Díaz, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Relembra as diretrizes de 
negociação, que estabelecem que 
Gibraltar não será incluído no âmbito 
territorial do acordo a celebrar entre a UE 
e o Reino Unido, e que qualquer acordo 
separado exigirá o acordo prévio do Reino 
de Espanha;



AM\1206003PT.docx 55/143 PE652.491v01-00

PT

Or. en

Alteração 106
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Apoia as diretrizes de negociação, 
que estabelecem que Gibraltar não será 
incluído no âmbito territorial dos acordos 
a celebrar entre a UE e o Reino Unido, e 
que qualquer acordo separado exigirá o 
acordo prévio Reino de Espanha;

Or. en

Alteração 107
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Reitera a proposta de mandato de 
negociação do Parlamento Europeu, de 
12 de fevereiro de 20201-A, de apoio às 
diretrizes de negociação, que estabelecem 
que Gibraltar não será incluído no âmbito 
territorial dos acordos a celebrar entre a 
UE e o Reino Unido, e que qualquer 
acordo separado exigirá o acordo prévio 
do Reino de Espanha;
_________________
1-A JO L 29 de 31.1.2020, p. 7.

Or. en

Alteração 108
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz
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Proposta de resolução
N.º 9-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-D. Salienta a importância de aplicar 
as disposições do Protocolo relativo a 
Gibraltar relativamente aos trabalhadores 
fronteiriços, à tributação, ao ambiente e 
às pescas; insta o Governo espanhol e o 
Governo britânico a garantirem que é 
instituída a cooperação necessária para 
lidar com estas questões;

Or. en

Alteração 109
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposta de resolução
N.º 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

31-A. Relembra a necessidade de 
respeitar e aplicar plenamente os direitos 
dos cidadãos garantidos ao abrigo do 
Acordo de Saída, tanto para os cidadãos 
da UE como para os do Reino Unido, e 
salienta, a este respeito, a situação de 
Gibraltar, em que os direitos dos 
residentes, e sobretudo dos trabalhadores 
transfronteiriços de ambos os lados, 
devem ser garantidos até que a 
controvérsia entre Espanha e o Reino 
Unido relativamente à soberania sobre 
este território seja resolvida à luz das 
resoluções e decisões pertinentes da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, que 
foram aprovadas pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho Europeu;

Or. en
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Alteração 110
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta de resolução
N.º 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

31-A. Apoia as diretrizes de negociação, 
que definem que Gibraltar não será 
incluído no âmbito de aplicação territorial 
dos acordos a celebrar entre a União e o 
Reino Unido e que qualquer acordo 
distinto exigirá o acordo prévio do Reino 
de Espanha;

Or. es

Alteração 111
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Insta, à luz da pandemia de covid-
19, à prorrogação do período de transição 
em conformidade com o artigo 132.º, a 
fim de minimizar os riscos de que não se 
chegue a um acordo;

Or. en

Alteração 112
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-B. Recorda que o artigo 184.º do 
Acordo de Saída estipula que a União e o 
Reino Unido devem envidar todos os 
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esforços, de boa-fé e no pleno respeito das 
respetivas ordens jurídicas, para tomarem 
as medidas necessárias para negociar com 
celeridade os acordos que regerão as suas 
futuras relações; observa com 
preocupação que persistem divergências 
substanciais entre ambas as Partes nesta 
fase das negociações, nomeadamente no 
que se refere ao âmbito e à arquitetura 
jurídica do texto a negociar; lamenta, a 
este respeito, a falta de vontade do Reino 
Unido de abordar um vasto número de 
questões críticas; além disso, manifesta a 
sua preocupação com o impacto negativo 
da pandemia de covid-19 na cronologia 
planeada para a conclusão das 
negociações sobre uma futura parceria 
abrangente antes do final do período de 
transição, em 31 de dezembro de 2020; 
adverte para o facto de estes fatores 
aumentarem o risco de um cenário de 
rutura absoluta em que a ausência de um 
acordo sobre uma futura parceria 
abrangente que garanta uma transição 
sem incidentes e de todos os acordos 
institucionais necessários leve a mais 
danos económicos para além dos 
provocados pela crise de covid-19; reitera, 
neste contexto, a possibilidade prevista no 
artigo 132.º do Acordo de Saída de que o 
Comité Misto adote uma decisão que 
prorrogue o período de transição além de 
31 de dezembro de 2020; recorda que uma 
tal decisão de prorrogação do período de 
transição terá de ser adotada até 1 de 
julho de 2020;

Or. en

Alteração 113
Attila Ara-Kovács

Proposta de resolução
N.º 6-B (novo)

Proposta de resolução Alteração
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6-B. Considera, nomeadamente, que é 
importante a participação do Reino Unido 
em programas transfronteiriços, culturais, 
de desenvolvimento, de educação e de 
investigação, como o Erasmus+, o Europa 
Criativa, o Horizonte, o Conselho 
Europeu de Investigação, o Programa 
LIFE, a RTE-T, o MIE, o Céu Único 
Europeu, o Interreg, iniciativas 
tecnológicas conjuntas como a Clean Sky 
I e II, a SESAR, os ERIC, o Galileo, o 
Copernicus, o Serviço Europeu 
Complementar de Navegação 
Geoestacionária (EGNOS), o quadro de 
apoio à vigilância e rastreio de objetos no 
espaço (SST) e as parcerias 
público-privadas; incentiva, por 
conseguinte, a participação do Reino 
Unido em programas da UE, respeitando 
todas as regras e mecanismos pertinentes, 
bem como as condições de participação 
na qualidade de país terceiro;

Or. en

Alteração 114
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 6-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-C. Recorda que as ameaças graves 
para a saúde – como as causadas por 
surtos de doenças infecciosas, pandemias 
ou outros fatores ambientais – 
ultrapassam fronteiras; exorta, por 
conseguinte, ambas as partes a 
cooperarem a longo prazo tendo em vista 
a prevenção e a deteção de ameaças 
comprovadas e emergentes para a 
segurança sanitária, bem como a 
preparação e a resposta face a essas 
ameaças; insta, neste contexto, a uma 
cooperação permanente entre a UE e o 
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Reino Unido para combater eficazmente a 
pandemia de covid-19; sublinha a 
importância de evitar a escassez de 
medicamentos e de dispositivos médicos; 
insta as autoridades nacionais e as partes 
interessadas a velarem por que o processo 
de redistribuição de medicamentos 
autorizados a nível nacional seja 
concluído até ao final do período de 
transição; considera essencial que o 
Reino Unido e a UE mantenham uma 
abordagem coordenada a nível europeu 
em domínios como a preparação para 
situações de emergência, a avaliação, a 
gestão e a comunicação dos riscos e o 
desenvolvimento de novos agentes 
antimicrobianos e de vacinas, bem como 
de outros medicamentos; considera que, 
caso uma das partes não tome as medidas 
necessárias para fazer face a uma ameaça 
para a saúde, a outra parte pode adotar 
medidas unilaterais para proteger a saúde 
pública;

Or. en

Alteração 115
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 6-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-D. Sublinha a importância de 
reforçar as medidas de preparação e de 
emergência muito antes do final do 
período de transição, especialmente em 
caso de impasse nas negociações; salienta 
que estas medidas de emergência devem 
ser temporárias e unilaterais;

Or. en
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Alteração 116
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 6-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-E. Apela, concretamente, a ações 
específicas destinadas a assegurar o 
acesso continuado e rápido a 
medicamentos e dispositivos médicos 
seguros para os doentes; considera que, 
para garantir a segurança dos doentes, a 
UE e o Reino Unido devem cooperar em 
prol do reconhecimento mútuo das 
qualificações profissionais, para 
assegurar a mobilidade dos profissionais 
de saúde; sublinha a necessidade de 
conceder financiamento suficiente às 
ações preparatórias e a dar prioridade aos 
aspetos de saúde e de segurança, 
sobretudo no que diz respeito aos 
produtos farmacêuticos e aos dispositivos 
médicos;

Or. en

Alteração 117
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 6-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-F. Salienta a necessidade de incluir 
uma cláusula autónoma relativa ao 
Tribunal Penal Internacional (TPI) no 
futuro acordo, para que ambas as partes 
se comprometam a cooperar na luta 
contra a impunidade e em prol da 
promoção da justiça internacional; ambas 
as partes devem reafirmar, nessa 
cláusula, o seu apoio ao TPI e ao 
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respetivo trabalho, aceitar cooperar para 
promover a universalidade e a integridade 
do Estatuto de Roma e dos instrumentos 
conexos e aceitar reforçar o diálogo e a 
cooperação com o TPI e com o respetivo 
trabalho;

Or. en

Alteração 118
Kati Piri, Christophe Hansen

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Recorda que o Acordo de Saída é o 
instrumento para a execução das 
disposições relativas à saída do Reino 
Unido e que o único objetivo do Comité 
Misto UE-Reino Unido é o de controlar a 
sua execução; sublinha a importância da 
execução efetiva do Acordo de Saída 
enquanto teste decisivo da boa-fé do Reino 
Unido no processo negocial e recorda que 
o resultado das negociações estará ligado 
a essa execução;

7. Recorda que o Acordo de Saída é o 
instrumento para a execução das 
disposições relativas à saída do Reino 
Unido e que o único objetivo do Comité 
Misto UE-Reino Unido é o de controlar a 
sua execução; sublinha que a execução 
efetiva do Acordo de Saída é uma 
condição indispensável à celebração bem-
sucedida de um acordo com o Reino 
Unido e um teste decisivo da boa-fé do 
Reino Unido no processo negocial; recorda 
que é necessário ver progressos palpáveis 
nos preparativos para a execução do 
Acordo de Saída o mais cedo possível, a 
fim de permitir um procedimento de 
consentimento informado, e que estes não 
podem ser deixados para o final do 
período de transição;

Or. en

Alteração 119
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart Groothuis, Barry 
Andrews, Dita Charanzová



AM\1206003PT.docx 63/143 PE652.491v01-00

PT

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Recorda que o Acordo de Saída é o 
instrumento para a execução das 
disposições relativas à saída do Reino 
Unido e que o único objetivo do Comité 
Misto UE-Reino Unido é o de controlar a 
sua execução; sublinha a importância da 
execução efetiva do Acordo de Saída 
enquanto teste decisivo da boa-fé do Reino 
Unido no processo negocial e recorda que 
o resultado das negociações estará ligado a 
essa execução;

7. Recorda que o Acordo de Saída é o 
instrumento para a execução das 
disposições relativas à saída do Reino 
Unido, que não está sujeito a qualquer 
tipo de renegociação das suas disposições, 
e que o único objetivo do Comité Misto 
UE-Reino Unido é o de controlar a sua 
execução; sublinha a importância da 
execução efetiva do Acordo de Saída 
enquanto teste decisivo da boa-fé do Reino 
Unido no processo negocial e recorda que 
o resultado das negociações sobre a futura 
relação deveria estar ligado à execução do 
Acordo de Saída;

Or. en

Alteração 120
Danuta Maria Hübner

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Recorda que o Acordo de Saída é o 
instrumento para a execução das 
disposições relativas à saída do Reino 
Unido e que o único objetivo do Comité 
Misto UE-Reino Unido é o de controlar a 
sua execução; sublinha a importância da 
execução efetiva do Acordo de Saída 
enquanto teste decisivo da boa-fé do Reino 
Unido no processo negocial e recorda que 
o resultado das negociações estará ligado a 
essa execução;

7. Recorda que o Acordo de Saída é 
um instrumento juridicamente vinculativo 
para a execução das disposições relativas a 
uma saída ordenada do Reino Unido e que 
o único objetivo do Comité Misto UE-
Reino Unido é o de controlar a sua 
execução; sublinha a importância da 
execução efetiva do Acordo de Saída; 
entende que a sua execução é um teste 
decisivo da boa-fé do Reino Unido no 
processo negocial e recorda que o resultado 
das negociações estará ligado a essa 
execução;

Or. en
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Alteração 121
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Recorda que o Acordo de Saída é o 
instrumento para a execução das 
disposições relativas à saída do Reino 
Unido e que o único objetivo do Comité 
Misto UE-Reino Unido é o de controlar a 
sua execução; sublinha a importância da 
execução efetiva do Acordo de Saída 
enquanto teste decisivo da boa-fé do Reino 
Unido no processo negocial e recorda que 
o resultado das negociações estará ligado a 
essa execução;

7. Recorda que o Acordo de Saída é o 
instrumento para a execução das 
disposições relativas à saída do Reino 
Unido e que um dos principais objetivos 
do Comité Misto UE-Reino Unido é o de 
controlar a sua execução; sublinha a 
importância da execução efetiva do Acordo 
de Saída enquanto teste decisivo da boa-fé 
que o Reino Unido se comprometeu a 
trazer para o processo negocial e recorda 
que o resultado das negociações estará 
ligado a essa execução;

Or. en

Alteração 122
Paulo Rangel

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Recorda que o Acordo de Saída é o 
instrumento para a execução das 
disposições relativas à saída do Reino 
Unido e que o único objetivo do Comité 
Misto UE-Reino Unido é o de controlar a 
sua execução; sublinha a importância da 
execução efetiva do Acordo de Saída 
enquanto teste decisivo da boa-fé do Reino 
Unido no processo negocial e recorda que 
o resultado das negociações estará ligado a 
essa execução;

7. Recorda que o Acordo de Saída é o 
instrumento para a execução das 
disposições relativas à saída do Reino 
Unido e que o único objetivo do Comité 
Misto UE-Reino Unido é o de controlar a 
sua execução; sublinha a importância da 
execução efetiva do Acordo de Saída 
enquanto teste decisivo da boa-fé das 
Partes no processo negocial e recorda que 
o resultado das negociações estará ligado a 
essa execução;

Or. pt
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Alteração 123
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Recorda que o Acordo de Saída é o 
instrumento para a execução das 
disposições relativas à saída do Reino 
Unido e que o único objetivo do Comité 
Misto UE-Reino Unido é o de controlar a 
sua execução; sublinha a importância da 
execução efetiva do Acordo de Saída 
enquanto teste decisivo da boa-fé do Reino 
Unido no processo negocial e recorda que 
o resultado das negociações estará ligado 
a essa execução;

7. Recorda que o Acordo de Saída é o 
instrumento para a execução das 
disposições relativas à saída do Reino 
Unido da UE e que o objetivo do Comité 
Misto UE-Reino Unido nos termos do 
Acordo de Saída é o de controlar a sua 
execução, aplicação e interpretação; 
sublinha a importância da execução efetiva 
do Acordo de Saída enquanto teste 
decisivo da confiança entre as partes no 
Acordo;

Or. en

Alteração 124
David McAllister

Proposta de resolução
N.º 7 – primeiro parágrafo (novo)

Proposta de resolução Alteração

Apela à introdução das medidas 
necessárias tendo em vista a correta 
execução do Acordo de Saída assinado 
por ambas as partes como um sinal 
essencial de confiança e de boa vontade 
que abrirá caminho para futuras relações 
construtivas entre a UE e o Reino Unido;

Or. en

Alteração 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin

Proposta de resolução
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N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Salienta que não será possível 
chegar a um acordo se os negociadores 
não cumprirem o que foi determinado na 
Parte II do Acordo de Saída, 
nomeadamente a adoção de uma 
abordagem e recíproca à plena proteção 
dos direitos dos cidadãos da UE-27 que 
residam no Reino Unido e dos cidadãos 
do Reino Unido que residam na UE-27;

Or. en

Alteração 126
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Insiste em ter garantias sólidas de 
que o Reino Unido executará o Acordo de 
Saída de forma efetiva e na sua totalidade 
antes do termo do período de transição; 
salienta que o acompanhamento da sua 
execução deverá fazer parte integrante do 
trabalho sobre as futuras relações;

8. Salienta que a plena execução do 
Acordo de Saída, incluindo o Protocolo 
relativo à Irlanda/Irlanda do Norte, é uma 
condição prévia essencial e um elemento 
de base para garantir a confiança 
necessária para uma futura parceria bem-
sucedida entre a UE e o Reino Unido, a 
fim de prevenir perturbações e de 
proporcionar segurança jurídica aos 
cidadãos e aos agentes económicos; 
salienta que o acompanhamento da sua 
execução deverá fazer parte integrante do 
trabalho sobre as futuras relações;

Or. en

Alteração 127
Danuta Maria Hübner

Proposta de resolução
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N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Insiste em ter garantias sólidas de 
que o Reino Unido executará o Acordo de 
Saída de forma efetiva e na sua totalidade 
antes do termo do período de transição; 
salienta que o acompanhamento da sua 
execução deverá fazer parte integrante do 
trabalho sobre as futuras relações;

8. Insiste em ter garantias sólidas de 
que o Reino Unido executará o Acordo de 
Saída de forma efetiva e na sua totalidade 
antes do termo do período de transição e 
após o mesmo; salienta que o 
acompanhamento da sua execução deverá 
fazer parte integrante do trabalho sobre as 
futuras relações; reitera que o Parlamento 
se manterá vigilante quanto à aplicação 
de todas as disposições do Acordo de 
Saída;

Or. en

Alteração 128
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Insiste em ter garantias sólidas de 
que o Reino Unido executará o Acordo de 
Saída de forma efetiva e na sua totalidade 
antes do termo do período de transição; 
salienta que o acompanhamento da sua 
execução deverá fazer parte integrante do 
trabalho sobre as futuras relações;

8. Insiste na plena execução, pelo 
Reino Unido, do Acordo de Saída de forma 
efetiva e na sua totalidade antes do termo 
do período de transição; salienta que o 
acompanhamento da sua execução deverá 
fazer parte integrante do trabalho sobre as 
futuras relações;

Or. en

Alteração 129
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
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N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Relembra que o Acordo de Saída 
prevê a proteção recíproca dos cidadãos 
da União e do Reino Unido, incluindo os 
respetivos familiares; solicita que tanto os 
cidadãos da UE como os cidadãos 
britânicos recebam 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; reitera que os 
direitos dos cidadãos continuarão a ser 
uma prioridade absoluta e insta à 
continuidade dos direitos garantidos ao 
abrigo do Acordo de Saída, tanto para os 
cidadãos da UE como para os do Reino 
Unido e respetivas famílias; recorda o seu 
compromisso de acompanhar a aplicação 
por parte da UE-27 da parte II do Acordo 
de Saída e reitera que é essencial adotar 
uma abordagem coerente e generosa de 
proteção dos direitos dos cidadãos do 
Reino Unido residentes na UE-27;

Or. en

Alteração 130
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-B. Presta especial atenção ao pleno 
respeito pelos direitos dos cidadãos 
conforme definido no Acordo de Saída; 
está determinado a garantir que os 
Estados-Membros respeitam e protegem 
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plenamente os direitos dos cidadãos 
britânicos residentes na União Europeia 
nos termos do Acordo de Saída; está 
igualmente empenhado em levar a cabo 
um acompanhamento atento para 
garantir que o Reino Unido respeita e 
protege os direitos dos cidadãos da UE 
que residem no seu território nos termos 
do Acordo de Saída;

Or. en

Alteração 131
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Insiste que o Parlamento Europeu 
seja plena e imediatamente informado de 
todos os debates realizados e das decisões 
tomadas pelo Comité Misto; recorda, a 
este respeito, as obrigações decorrentes da 
Decisão (UE) 2020/135 do Conselho, de 
30 de janeiro de 2020, relativa à 
celebração do Acordo sobre a Saída do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e da 
Irlanda do Norte da União Europeia e da 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica, nomeadamente o artigo 2.º, 
n.º 3, que prevê que o Parlamento seja 
colocado em posição de exercer 
plenamente as suas prerrogativas 
institucionais ao longo do processo no 
Comité Misto;

Or. en

Alteração 132
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Danuta Maria Hübner

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Espera que o Parlamento seja 
plena e imediatamente informado de todos 
os debates realizados e das decisões 
tomadas pelo Comité Misto, para que o 
Parlamento possa exercer plenamente as 
suas prerrogativas institucionais ao longo 
do processo no Comité Misto, em 
conformidade com a Decisão (UE) 
2020/135 do Conselho, de 30 de janeiro de 
2020, e dos compromissos assumidos pelo 
presidente da Comissão Europeia de que 
envolverá estreitamente o Parlamento 
Europeu e terá na máxima conta os 
pontos de vista do Parlamento no trabalho 
do Comité Misto;

Or. en

Alteração 133
Traian Băsescu

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Destaca a importância de uma 
aplicação plena e adequada de todas as 
disposições relativas aos direitos dos 
cidadãos, nomeadamente no que se refere 
ao direito de residência, ao direito a 
prestações sociais e a cobertura do seguro 
de saúde, bem como ao direito a proteção 
de cidadãos vulneráveis da UE no Reino 
Unido;

Or. ro
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Alteração 134
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Insiste que o Parlamento Europeu 
seja regularmente informado sobre a 
execução do Acordo de Saída;

Or. en

Alteração 135
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Nicolae Ştefănuță, Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 8-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-C. Observa com preocupação que a 
pandemia de covid-19 teve consequências 
significativas para a possibilidade de os 
cidadãos da UE que residem no Reino 
Unido se candidatarem ao Sistema de 
Registo de Cidadãos da UE, uma vez que 
os serviços de atendimento ao público têm 
estado encerrados devido ao 
confinamento decretado pelas autoridades 
britânicas;

Or. en

Alteração 136
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 



PE652.491v01-00 72/143 AM\1206003PT.docx

PT

Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews

Proposta de resolução
N.º 8-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-D. Manifesta a sua preocupação com 
os relatos de cidadãos da UE com estatuto 
provisório de residente permanente aos 
quais foram negadas as prestações sociais 
no Reino Unido devido a obstáculos 
burocráticos; sublinha que estas situações 
equivalem a discriminação indevida e têm 
consequências significativas, sobretudo 
numa altura de grande incerteza 
económica e social;

Or. en

Alteração 137
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que, nos termos do 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, após o termo do período de 
transição, o Reino Unido, embora seja um 
país terceiro, terá de executar algumas 
disposições do Código Aduaneiro da 
União, o que exigirá estruturas sem 
precedentes, que terão de ser criadas ainda 
antes do termo do período de transição, 
pelo que é necessário ter em devida 
consideração a questão da correta execução 
e controlo; insta a Comissão a realizar 
verificações e controlos eficientes; observa 
que a expressão «existir o risco de essas 

9. Recorda que, nos termos do 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, elaborado e adotado para garantir 
a inexistência de uma fronteira física na 
ilha da Irlanda, protegendo 
simultaneamente a integridade do 
mercado único, após o termo do período 
de transição, o Reino Unido, embora seja 
um país terceiro, terá de executar algumas 
disposições do Código Aduaneiro da 
União, o que exigirá estruturas sem 
precedentes, que terão de ser criadas ainda 
antes do termo do período de transição, 
pelo que é necessário ter em devida 
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mercadorias transitarem posteriormente 
para a União», utilizada no artigo 5.º do 
referido Protocolo, não é clara e depende 
de decisões subsequentes do Comité Misto, 
que estão isentas de um controlo formal do 
Parlamento Europeu; solicita que lhe seja 
fornecida toda a informação sobre a 
aplicação do referido artigo e as propostas 
de decisão do Comité Misto sobre essa 
matéria;

consideração a questão da correta execução 
e controlo; insta a Comissão a realizar 
verificações e controlos eficientes; 
manifesta a sua preocupação com a 
recusa repetida das autoridades britânicas 
em autorizar a abertura de um gabinete 
permanente para os agentes da UE em 
Belfast para acompanhar a boa execução 
do Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte; observa que a expressão «existir o 
risco de essas mercadorias transitarem 
posteriormente para a União», utilizada no 
artigo 5.º do referido Protocolo, depende de 
decisões subsequentes do Comité Misto, 
que estão isentas de um controlo formal do 
Parlamento Europeu; solicita que lhe seja 
fornecida toda a informação sobre a 
aplicação do referido artigo e as propostas 
de decisão do Comité Misto sobre essa 
matéria;

Or. en

Alteração 138
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que, nos termos do 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, após o termo do período de 
transição, o Reino Unido, embora seja um 
país terceiro, terá de executar algumas 
disposições do Código Aduaneiro da 
União, o que exigirá estruturas sem 
precedentes, que terão de ser criadas ainda 
antes do termo do período de transição, 
pelo que é necessário ter em devida 
consideração a questão da correta execução 
e controlo; insta a Comissão a realizar 
verificações e controlos eficientes; observa 
que a expressão «existir o risco de essas 
mercadorias transitarem posteriormente 

9. Recorda que, nos termos do 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, após o termo do período de 
transição, o Reino Unido, embora seja um 
país terceiro, terá de executar algumas 
disposições do Código Aduaneiro da 
União, o que exigirá estruturas sem 
precedentes, que terão de ser criadas ainda 
antes do termo do período de transição, 
pelo que é necessário ter em devida 
consideração a questão da correta execução 
e controlo; insta a Comissão a realizar 
verificações e controlos eficientes; observa 
que a expressão «existir o risco de essas 
mercadorias transitarem posteriormente 
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para a União», utilizada no artigo 5.º do 
referido Protocolo, não é clara e depende 
de decisões subsequentes do Comité Misto, 
que estão isentas de um controlo formal do 
Parlamento Europeu; solicita que lhe seja 
fornecida toda a informação sobre a 
aplicação do referido artigo e as propostas 
de decisão do Comité Misto sobre essa 
matéria;

para a União», utilizada no artigo 5.º do 
referido Protocolo, não é clara e depende 
de decisões subsequentes do Comité Misto, 
que estão isentas de um controlo formal do 
Parlamento Europeu; solicita que lhe seja 
fornecida toda a informação sobre a 
aplicação do referido artigo e as propostas 
de decisão do Comité Misto sobre essa 
matéria; manifesta a sua preocupação 
com as declarações públicas do Governo 
do Reino Unido que demonstram falta de 
vontade política de cumprir plenamente os 
compromissos jurídicos assumidos no 
âmbito do Acordo de Saída, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
controlo de mercadorias no mar da 
Irlanda;

Or. en

Alteração 139
Nacho Sánchez Amor, Javi López

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que, nos termos do 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, após o termo do período de 
transição, o Reino Unido, embora seja um 
país terceiro, terá de executar algumas 
disposições do Código Aduaneiro da 
União, o que exigirá estruturas sem 
precedentes, que terão de ser criadas ainda 
antes do termo do período de transição, 
pelo que é necessário ter em devida 
consideração a questão da correta execução 
e controlo; insta a Comissão a realizar 
verificações e controlos eficientes; observa 
que a expressão «existir o risco de essas 
mercadorias transitarem posteriormente 
para a União», utilizada no artigo 5.º do 
referido Protocolo, não é clara e depende 
de decisões subsequentes do Comité Misto, 
que estão isentas de um controlo formal do 

9. Recorda que, nos termos do 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, após o termo do período de 
transição, o Reino Unido, embora seja um 
país terceiro, terá de executar algumas 
disposições do Código Aduaneiro da 
União, o que exigirá estruturas sem 
precedentes, que terão de ser criadas ainda 
antes do termo do período de transição, 
pelo que é necessário ter em devida 
consideração a questão da correta execução 
e controlo; insta a Comissão a realizar 
verificações e controlos periódicos e 
eficientes; observa que a expressão «existir 
o risco de essas mercadorias transitarem 
posteriormente para a União», utilizada no 
artigo 5.º do referido Protocolo, não é clara 
e depende de decisões subsequentes do 
Comité Misto, que estão isentas de um 
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Parlamento Europeu; solicita que lhe seja 
fornecida toda a informação sobre a 
aplicação do referido artigo e as propostas 
de decisão do Comité Misto sobre essa 
matéria;

controlo formal do Parlamento Europeu; 
solicita que lhe seja fornecida, 
antecipadamente e em pormenor, 
informação sobre quaisquer propostas de 
decisão do Comité Misto sobre a aplicação 
desse artigo, nomeadamente a definição 
de critérios específicos para que uma 
mercadoria seja considerada de «risco», 
ou sobre a alteração de qualquer uma das 
suas decisões anteriores;

Or. en

Alteração 140
Dragoş Tudorache

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que, nos termos do 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, após o termo do período de 
transição, o Reino Unido, embora seja um 
país terceiro, terá de executar algumas 
disposições do Código Aduaneiro da 
União, o que exigirá estruturas sem 
precedentes, que terão de ser criadas ainda 
antes do termo do período de transição, 
pelo que é necessário ter em devida 
consideração a questão da correta execução 
e controlo; insta a Comissão a realizar 
verificações e controlos eficientes; observa 
que a expressão «existir o risco de essas 
mercadorias transitarem posteriormente 
para a União», utilizada no artigo 5.º do 
referido Protocolo, não é clara e depende 
de decisões subsequentes do Comité Misto, 
que estão isentas de um controlo formal do 
Parlamento Europeu; solicita que lhe seja 
fornecida toda a informação sobre a 
aplicação do referido artigo e as propostas 
de decisão do Comité Misto sobre essa 
matéria;

9. Recorda que, nos termos do 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, após o termo do período de 
transição, o Reino Unido, embora seja um 
país terceiro, terá de executar algumas 
disposições do Código Aduaneiro da 
União, o que exigirá estruturas sem 
precedentes, que terão de ser criadas ainda 
antes do termo do período de transição, 
pelo que é necessário ter em devida 
consideração a questão da correta execução 
e controlo; insta a Comissão a realizar 
verificações e controlos eficientes e a 
informar regularmente o Parlamento 
Europeu sobre a situação relativa ao 
controlo das fronteiras;   observa que a 
expressão «existir o risco de essas 
mercadorias transitarem posteriormente 
para a União», utilizada no artigo 5.º do 
referido Protocolo, não é clara e depende 
de decisões subsequentes do Comité Misto, 
que estão isentas de um controlo formal do 
Parlamento Europeu; solicita que lhe seja 
fornecida toda a informação sobre a 
aplicação do referido artigo e as propostas 
de decisão do Comité Misto sobre essa 



PE652.491v01-00 76/143 AM\1206003PT.docx

PT

matéria;

Or. en

Alteração 141
Danuta Maria Hübner

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que, nos termos do 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, após o termo do período de 
transição, o Reino Unido, embora seja um 
país terceiro, terá de executar algumas 
disposições do Código Aduaneiro da 
União, o que exigirá estruturas sem 
precedentes, que terão de ser criadas ainda 
antes do termo do período de transição, 
pelo que é necessário ter em devida 
consideração a questão da correta execução 
e controlo; insta a Comissão a realizar 
verificações e controlos eficientes; observa 
que a expressão «existir o risco de essas 
mercadorias transitarem posteriormente 
para a União», utilizada no artigo 5.º do 
referido Protocolo, não é clara e depende 
de decisões subsequentes do Comité Misto, 
que estão isentas de um controlo formal 
do Parlamento Europeu; solicita que lhe 
seja fornecida toda a informação sobre a 
aplicação do referido artigo e as propostas 
de decisão do Comité Misto sobre essa 
matéria;

9. Recorda que, nos termos do 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, após o termo do período de 
transição, o Reino Unido, embora seja um 
país terceiro, terá de executar algumas 
disposições do Código Aduaneiro da 
União, o que exigirá estruturas sem 
precedentes, que terão de ser criadas ainda 
antes do termo do período de transição, 
pelo que é necessário ter em devida 
consideração a questão da correta execução 
e controlo; insta a Comissão a realizar 
verificações e controlos eficientes; observa 
que a expressão «existir o risco de essas 
mercadorias transitarem posteriormente 
para a União», utilizada no artigo 5.º do 
referido Protocolo, não é clara e depende 
de decisões subsequentes do Comité Misto; 
solicita que lhe seja fornecida toda a 
informação sobre a aplicação do referido 
artigo e as propostas de decisão do Comité 
Misto sobre essa matéria;

Or. en

Alteração 142
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 9
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Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que, nos termos do 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, após o termo do período de 
transição, o Reino Unido, embora seja um 
país terceiro, terá de executar algumas 
disposições do Código Aduaneiro da 
União, o que exigirá estruturas sem 
precedentes, que terão de ser criadas ainda 
antes do termo do período de transição, 
pelo que é necessário ter em devida 
consideração a questão da correta execução 
e controlo; insta a Comissão a realizar 
verificações e controlos eficientes; observa 
que a expressão «existir o risco de essas 
mercadorias transitarem posteriormente 
para a União», utilizada no artigo 5.º do 
referido Protocolo, não é clara e depende 
de decisões subsequentes do Comité Misto, 
que estão isentas de um controlo formal do 
Parlamento Europeu; solicita que lhe seja 
fornecida toda a informação sobre a 
aplicação do referido artigo e as propostas 
de decisão do Comité Misto sobre essa 
matéria;

9. Recorda que, nos termos do 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, após o termo do período de 
transição, o Reino Unido, embora seja um 
país terceiro, terá de executar algumas 
disposições do Código Aduaneiro da 
União, o que exigirá estruturas sem 
precedentes, que terão de ser criadas ainda 
antes do termo do período de transição, 
pelo que é necessário ter em devida 
consideração a questão da correta execução 
e controlo; insta a Comissão a realizar 
verificações e controlos eficientes; observa 
que a expressão «existir o risco de essas 
mercadorias transitarem posteriormente 
para a União», utilizada no artigo 5.º do 
referido Protocolo, não é clara e depende 
de decisões subsequentes do Comité Misto, 
e insiste que essas decisões são adotadas 
sob o controlo formal do Parlamento 
Europeu; solicita que lhe seja fornecida 
toda a informação sobre a aplicação do 
referido artigo e as propostas de decisão do 
Comité Misto;

Or. en

Alteração 143
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que, nos termos do 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, após o termo do período de 
transição, o Reino Unido, embora seja um 
país terceiro, terá de executar algumas 
disposições do Código Aduaneiro da 
União, o que exigirá estruturas sem 
precedentes, que terão de ser criadas ainda 
antes do termo do período de transição, 

9. Recorda que, nos termos do 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte, após o termo do período de 
transição, o Reino Unido, embora seja um 
país terceiro, terá de executar algumas 
disposições do Código Aduaneiro da 
União, o que exigirá novas estruturas, que 
terão de ser criadas antes do termo do 
período de transição, pelo que é necessário 
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pelo que é necessário ter em devida 
consideração a questão da correta execução 
e controlo; insta a Comissão a realizar 
verificações e controlos eficientes; observa 
que a expressão «existir o risco de essas 
mercadorias transitarem posteriormente 
para a União», utilizada no artigo 5.º do 
referido Protocolo, não é clara e depende 
de decisões subsequentes do Comité Misto, 
que estão isentas de um controlo formal do 
Parlamento Europeu; solicita que lhe seja 
fornecida toda a informação sobre a 
aplicação do referido artigo e as propostas 
de decisão do Comité Misto sobre essa 
matéria;

ter em devida consideração a questão da 
correta execução e controlo; insta a 
Comissão a realizar verificações e 
controlos eficientes; observa que a 
expressão «existir o risco de essas 
mercadorias transitarem posteriormente 
para a União», utilizada no artigo 5.º do 
referido Protocolo, não é clara e depende 
de decisões subsequentes do Comité Misto, 
que estão isentas de um controlo formal do 
Parlamento Europeu; solicita que lhe seja 
fornecida toda a informação sobre a 
aplicação do referido artigo e as propostas 
de decisão do Comité Misto sobre essa 
matéria;

Or. en

Alteração 144
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Manifesta a sua preocupação com 
o facto de o Reino Unido estar atrasado 
na aplicação das suas obrigações de 
introdução de controlos aduaneiros e 
outros controlos no âmbito do Protocolo 
relativo à Irlanda do Norte; lamenta a 
subsequente falta de clareza para os 
operadores comerciais, e avisa que o 
tempo está a acabar, uma vez que a 
adaptação aos novos requisitos tem de ser 
iniciada com bastante antecedência; 
constata a intenção do Governo britânico 
de criar entrepostos físicos nos portos de 
Belfast, Warrenpoint e Larne; insta o 
Governo britânico a apresentar um 
calendário pormenorizado para todas as 
medidas de execução prescritas pelo 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do 
Norte;

Or. en
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Alteração 145
Angelika Winzig

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Sublinha a complexidade da 
execução do Protocolo relativo à 
Irlanda/Irlanda do Norte; salienta, por 
conseguinte, a importância de uma 
comunicação clara e transparente e dos 
intercâmbios constantes com todas as 
partes interessadas pertinentes de ambos 
os lados para encontrar uma solução 
prática e viável que contribua para 
relações comerciais sem fricção entre a 
União Europeia e o Reino Unido;

Or. en

Alteração 146
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Salienta a necessidade de avançar 
com as medidas necessárias para a 
introdução de procedimentos aduaneiros 
aplicáveis às mercadorias que entrem na 
Irlanda do Norte provenientes da Grã-
Bretanha, bem como com os necessários 
controlos sanitários e fitossanitários e 
outros controlos regulamentares;

Or. en
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Alteração 147
Danuta Maria Hübner

Proposta de resolução
N.º 9-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-B. Salienta que, nos termos do 
artigo 218.º do TFUE, o Parlamento 
Europeu tem o direito de obter 
informações abrangentes relativas a todas 
as fases dos acordos internacionais 
celebrados pela UE, incluindo o Acordo 
de Saída;

Or. en

Alteração 148
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 9-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-B. Incentiva a Comissão a insistir na 
execução atempada do Acordo de Saída e, 
se necessário, a acionar o mecanismo de 
resolução de litígios e o procedimento de 
arbitragem previstos no Acordo;

Or. en

Alteração 149
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 9-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-C. Reitera o seu apoio à reabertura 
de um gabinete da União Europeia em 
Belfast; insta os serviços da Comissão a 
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oferecerem-se para prestar assistência, se 
necessário, aos cidadãos, às empresas e às 
administrações, a fim de evitar 
perturbações para as empresas e para os 
serviços;

Or. en

Alteração 150
Nathalie Loiseau, Arnaud Danjean, Petras Auštrevičius, Sven Mikser, Lukas Mandl, 
David McAllister, Witold Jan Waszczykowski

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Recorda que, até 31 de dezembro 
de 2020, o Reino Unido é obrigado a 
contribuir para o financiamento da Agência 
Europeia de Defesa, do Instituto de 
Estudos de Segurança da União Europeia e 
do Centro de Satélites da União Europeia, 
bem como para os custos das operações da 
política comum de segurança e defesa 
(PCSD);

10. Recorda que, até 31 de dezembro 
de 2020, o Reino Unido é obrigado a 
contribuir para o financiamento da Agência 
Europeia de Defesa, do Instituto de 
Estudos de Segurança da União Europeia e 
do Centro de Satélites da União Europeia, 
bem como para os custos das operações da 
política comum de segurança e defesa 
(PCSD) nas quais participa;

Or. en

Alteração 151
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Recorda que, até 31 de dezembro 
de 2020, o Reino Unido é obrigado a 
contribuir para o financiamento da Agência 
Europeia de Defesa, do Instituto de 
Estudos de Segurança da União Europeia e 
do Centro de Satélites da União Europeia, 
bem como para os custos das operações da 

10. Recorda que, até ao final do 
período de transição, o Reino Unido é 
obrigado a contribuir para o financiamento 
da Agência Europeia de Defesa, do 
Instituto de Estudos de Segurança da União 
Europeia e do Centro de Satélites da União 
Europeia, bem como para os custos das 
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política comum de segurança e defesa 
(PCSD);

operações da política comum de segurança 
e defesa (PCSD);

Or. en

Alteração 152
Angelika Winzig

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Recorda que, até 31 de dezembro 
de 2020, o Reino Unido é obrigado a 
contribuir para o financiamento da Agência 
Europeia de Defesa, do Instituto de 
Estudos de Segurança da União Europeia e 
do Centro de Satélites da União Europeia, 
bem como para os custos das operações da 
política comum de segurança e defesa 
(PCSD);

10. Recorda que, até ao final do 
período de transição, o Reino Unido é 
obrigado a contribuir para o financiamento 
da Agência Europeia de Defesa, do 
Instituto de Estudos de Segurança da União 
Europeia e do Centro de Satélites da União 
Europeia, bem como para os custos das 
operações da política comum de segurança 
e defesa (PCSD);

Or. en

Alteração 153
Nacho Sánchez Amor, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, Javier Moreno Sánchez

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Recorda que, até 31 de dezembro 
de 2020, o Reino Unido é obrigado a 
contribuir para o financiamento da Agência 
Europeia de Defesa, do Instituto de 
Estudos de Segurança da União Europeia e 
do Centro de Satélites da União Europeia, 
bem como para os custos das operações da 
política comum de segurança e defesa 
(PCSD);

10. Recorda que, até 31 de dezembro 
de 2020, o Reino Unido é obrigado a 
contribuir, nomeadamente, para o 
financiamento da Agência Europeia de 
Defesa, do Instituto de Estudos de 
Segurança da União Europeia e do Centro 
de Satélites da União Europeia, bem como 
para os custos das operações da política 
comum de segurança e defesa (PCSD);

Or. en
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Alteração 154
Dragoş Tudorache

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Salienta a importância de um 
intercâmbio de informações eficaz e 
equilibrado no domínio da ação policial e 
da cooperação judiciária em matéria 
penal no âmbito do futuro acordo de 
parceria com o Reino Unido; recorda que 
a UE está plenamente empenhada em 
aplicar a Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos; salienta que a falta de 
reciprocidade comprometerá a futura 
parceria para a segurança;

Or. en

Alteração 155
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Susanna Ceccardi

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha o facto de que o Reino 
Unido tem de aplicar todas as medidas 
restritivas e sanções da UE preexistentes e 
quaisquer outras eventualmente decididas 
durante o período de transição, tem de 
apoiar as declarações e posições da UE 
nos países terceiros e nas organizações 
internacionais e participar caso a caso 
nas operações militares e missões civis da 
UE instituídas no âmbito da PCSD, sem 
ter, no entanto, qualquer capacidade de 
liderança, no âmbito de um novo 
acordo-quadro de participação, e tendo de 
respeitar a autonomia decisória da UE e 
as decisões e a legislação pertinentes da 

11. Sublinha o facto de que os 
Estados-Membros devem poder concluir 
acordos bilaterais em matéria de defesa e 
de cooperação no âmbito da indústria da 
defesa direta e exclusivamente com o 
Reino Unido da Grã-Bretanha e da 
Irlanda do Norte, independentemente do 
facto de serem membros de sistemas de 
aliança ou de instituições de cooperação 
política e diplomática;
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UE, nomeadamente em matéria de 
contratos públicos e transferências no 
domínio da defesa; afirma que esta 
cooperação depende do pleno respeito do 
direito internacional dos direitos 
humanos e do direito internacional 
humanitário e dos direitos fundamentais 
da UE;

Or. fr

Alteração 156
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha o facto de que o Reino 
Unido tem de aplicar todas as medidas 
restritivas e sanções da UE preexistentes e 
quaisquer outras eventualmente decididas 
durante o período de transição, tem de 
apoiar as declarações e posições da UE nos 
países terceiros e nas organizações 
internacionais e participar caso a caso nas 
operações militares e missões civis da UE 
instituídas no âmbito da PCSD, sem ter, no 
entanto, qualquer capacidade de 
liderança, no âmbito de um novo 
acordo-quadro de participação, e tendo de 
respeitar a autonomia decisória da UE e 
as decisões e a legislação pertinentes da 
UE, nomeadamente em matéria de 
contratos públicos e transferências no 
domínio da defesa; afirma que esta 
cooperação depende do pleno respeito do 
direito internacional dos direitos 
humanos e do direito internacional 
humanitário e dos direitos fundamentais 
da UE;

11. Sublinha que, durante o período de 
transição, o Reino Unido tem de aplicar e 
defender todas as medidas restritivas e 
sanções da UE novas e existentes e tem de 
apoiar as declarações e posições da UE nos 
países terceiros e nas organizações 
internacionais e participar caso a caso nas 
operações militares e missões civis da UE 
instituídas no âmbito da PCSD;

Or. en
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Alteração 157
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Considera que as administrações 
descentralizadas devem ser plenamente 
informadas e incluídas nas decisões 
relativas à aplicação do Acordo de Saída e 
nas decisões tomadas pelo Comité Misto;

Or. en

Alteração 158
Vladimír Bilčík

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Reitera que o Parlamento 
acompanhará a execução do Acordo de 
Saída;

Or. en

Alteração 159
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
abrangente», como definido na Abordagem 

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
abrangente», como definido na Abordagem 
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às Negociações do Reino Unido; sublinha 
que, embora o Parlamento Europeu apoie 
uma negociação construtiva pela UE de 
um ACL equilibrado, ambicioso e 
abrangente com o Reino Unido, um ACL, 
por natureza, nunca será equivalente a 
um comércio «sem fricção»; partilha da 
posição negocial da Comissão segundo a 
qual o âmbito e a ambição de um ACL 
aceitável para a UE depende da aceitação 
pelo Reino Unido das disposições relativas 
a assegurar condições de concorrência 
equitativas, atendendo à proximidade 
geográfica e à integração dos mercados, 
assim como da conclusão de um acordo 
de pesca;

às Negociações do Reino Unido;

Or. fr

Alteração 160
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Peter van Dalen, François-Xavier Bellamy

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
abrangente», como definido na Abordagem 
às Negociações do Reino Unido; sublinha 
que, embora o Parlamento Europeu apoie 
uma negociação construtiva pela UE de um 
ACL equilibrado, ambicioso e abrangente 
com o Reino Unido, um ACL, por 
natureza, nunca será equivalente a um 
comércio «sem fricção»; partilha da 
posição negocial da Comissão segundo a 
qual o âmbito e a ambição de um ACL 
aceitável para a UE depende da aceitação 
pelo Reino Unido das disposições relativas 
a assegurar condições de concorrência 
equitativas, atendendo à proximidade 
geográfica e à integração dos mercados, 
assim como da conclusão de um acordo de 

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
abrangente», como definido na Abordagem 
às Negociações do Reino Unido; sublinha 
que, embora o Parlamento Europeu apoie 
uma negociação construtiva pela UE de um 
ACL equilibrado, ambicioso e abrangente 
com o Reino Unido, um ACL, por 
natureza, nunca será equivalente a um 
comércio «sem fricção»; partilha da 
posição negocial da Comissão segundo a 
qual o âmbito e a ambição de um ACL 
aceitável para a UE depende da aceitação 
pelo Reino Unido das disposições relativas 
a assegurar condições de concorrência 
equitativas, atendendo à proximidade 
geográfica e à integração dos mercados; 
reitera que a negociação da futura 
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pesca; parceria económica e comercial não pode 
ser separada da negociação de um acordo 
de pesca e deve ter uma ligação direta 
com a mesma, como parte integrante da 
parceria; reafirma que não se pode 
celebrar um acordo entre a UE e o Reino 
Unido sem contemplar um acordo de 
pesca completo, equilibrado e a longo 
prazo que permita a continuação, em 
condições ótimas, do acesso às águas, aos 
recursos e aos mercados das partes 
interessadas;

Or. en

Alteração 161
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
abrangente», como definido na Abordagem 
às Negociações do Reino Unido; sublinha 
que, embora o Parlamento Europeu apoie 
uma negociação construtiva pela UE de um 
ACL equilibrado, ambicioso e abrangente 
com o Reino Unido, um ACL, por 
natureza, nunca será equivalente a um 
comércio «sem fricção»; partilha da 
posição negocial da Comissão segundo a 
qual o âmbito e a ambição de um ACL 
aceitável para a UE depende da aceitação 
pelo Reino Unido das disposições relativas 
a assegurar condições de concorrência 
equitativas, atendendo à proximidade 
geográfica e à integração dos mercados, 
assim como da conclusão de um acordo de 
pesca;

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
abrangente», como definido na Abordagem 
às Negociações do Reino Unido; sublinha 
que, embora o Parlamento Europeu apoie 
uma negociação construtiva pela UE de um 
ACL equilibrado, ambicioso e abrangente 
com o Reino Unido, um ACL, por 
natureza, nunca será equivalente a um 
comércio «sem fricção»; recorda as 
diretrizes de negociação do Conselho, 
segundo as quais o âmbito e a ambição de 
um ACL aceitável para a UE depende da 
aceitação pelo Reino Unido das 
disposições relativas a assegurar condições 
de concorrência equitativas, atendendo à 
proximidade geográfica e à integração dos 
mercados, assim como da conclusão de um 
acordo de pesca, ao passo que a parceria 
prevista deveria reconhecer a garantia de 
um desenvolvimento sustentável como um 
objetivo global das Partes; insiste que as 
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negociações sobre as nossas futuras 
relações comerciais e económicas devem 
ser plenamente transparentes e envolver o 
Parlamento Europeu e Westminster, e 
incentiva a transparência e o 
envolvimento relativamente aos 
parlamentos dos Estados-Membros e à 
representação da sociedade civil;

Or. en

Alteração 162
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
abrangente», como definido na Abordagem 
às Negociações do Reino Unido; sublinha 
que, embora o Parlamento Europeu apoie 
uma negociação construtiva pela UE de um 
ACL equilibrado, ambicioso e abrangente 
com o Reino Unido, um ACL, por 
natureza, nunca será equivalente a um 
comércio «sem fricção»; partilha da 
posição negocial da Comissão segundo a 
qual o âmbito e a ambição de um ACL 
aceitável para a UE depende da aceitação 
pelo Reino Unido das disposições relativas 
a assegurar condições de concorrência 
equitativas, atendendo à proximidade 
geográfica e à integração dos mercados, 
assim como da conclusão de um acordo de 
pesca;

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
abrangente», como definido na Abordagem 
às Negociações do Reino Unido; sublinha 
que, embora o Parlamento Europeu apoie 
uma negociação construtiva pela UE de um 
ACL equilibrado, ambicioso e abrangente 
com o Reino Unido, um ACL, por 
natureza, nunca será equivalente a um 
comércio «sem fricção»; manifesta a sua 
preocupação com a intenção do Governo 
do Reino Unido de abandonar a isenção 
de direitos aduaneiros e de contingentes e 
de evitar quaisquer compromissos 
relativamente às condições de 
concorrência equitativas; salienta, a este 
respeito, que o acordo deve garantir a 
concorrência aberta e leal e prevenir 
distorções do comércio e vantagens 
concorrenciais desleais; partilha da 
posição negocial da Comissão segundo a 
qual o âmbito e a ambição de um ACL 
aceitável para a UE depende da aceitação 
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pelo Reino Unido das disposições relativas 
a assegurar condições de concorrência 
equitativas, atendendo à proximidade 
geográfica e à integração dos mercados, 
assim como da conclusão de um acordo de 
pesca;

Or. en

Alteração 163
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
abrangente», como definido na Abordagem 
às Negociações do Reino Unido; sublinha 
que, embora o Parlamento Europeu apoie 
uma negociação construtiva pela UE de um 
ACL equilibrado, ambicioso e abrangente 
com o Reino Unido, um ACL, por 
natureza, nunca será equivalente a um 
comércio «sem fricção»; partilha da 
posição negocial da Comissão segundo a 
qual o âmbito e a ambição de um ACL 
aceitável para a UE depende da aceitação 
pelo Reino Unido das disposições relativas 
a assegurar condições de concorrência 
equitativas, atendendo à proximidade 
geográfica e à integração dos mercados, 
assim como da conclusão de um acordo de 
pesca;

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
abrangente», como definido na Abordagem 
às Negociações do Reino Unido; sublinha 
que, embora o Parlamento Europeu apoie 
uma negociação construtiva pela UE de um 
ACL equilibrado, ambicioso e abrangente 
com o Reino Unido, um ACL, por 
natureza, nunca será equivalente a um 
comércio «sem fricção»; partilha da 
posição negocial da Comissão segundo a 
qual o âmbito e a ambição de um ACL 
aceitável para a UE depende da aceitação 
pelo Reino Unido das disposições relativas 
a assegurar condições de concorrência 
equitativas, atendendo à proximidade 
geográfica e à integração dos mercados, 
assim como da conclusão de um acordo de 
parceria bilateral de pesca, com o objetivo 
de manter um elevado nível de 
cooperação, coerência e convergência, 
garantindo o acesso mútuo estável e 
permanente às águas e aos recursos, em 
conformidade com os princípios da 
política comum das pescas;

Or. en
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Alteração 164
Markus Buchheit, Herve Juvin

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
abrangente», como definido na Abordagem 
às Negociações do Reino Unido; sublinha 
que, embora o Parlamento Europeu apoie 
uma negociação construtiva pela UE de um 
ACL equilibrado, ambicioso e abrangente 
com o Reino Unido, um ACL, por 
natureza, nunca será equivalente a um 
comércio «sem fricção»; partilha da 
posição negocial da Comissão segundo a 
qual o âmbito e a ambição de um ACL 
aceitável para a UE depende da aceitação 
pelo Reino Unido das disposições relativas 
a assegurar condições de concorrência 
equitativas, atendendo à proximidade 
geográfica e à integração dos mercados, 
assim como da conclusão de um acordo de 
pesca;

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
abrangente», como definido na Abordagem 
às Negociações do Reino Unido; sublinha 
que o Parlamento Europeu apoia uma 
negociação construtiva pela UE de um 
ACL equilibrado, ambicioso e abrangente 
com o Reino Unido, e salienta, neste 
contexto, a importância fundamental da 
proximidade geográfica e da integração 
dos mercados, assim como da conclusão de 
um acordo de pesca;

Or. en

Alteração 165
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
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abrangente», como definido na Abordagem 
às Negociações do Reino Unido; sublinha 
que, embora o Parlamento Europeu apoie 
uma negociação construtiva pela UE de um 
ACL equilibrado, ambicioso e abrangente 
com o Reino Unido, um ACL, por 
natureza, nunca será equivalente a um 
comércio «sem fricção»; partilha da 
posição negocial da Comissão segundo a 
qual o âmbito e a ambição de um ACL 
aceitável para a UE depende da aceitação 
pelo Reino Unido das disposições relativas 
a assegurar condições de concorrência 
equitativas, atendendo à proximidade 
geográfica e à integração dos mercados, 
assim como da conclusão de um acordo de 
pesca;

abrangente», como definido na Abordagem 
às Negociações do Reino Unido; sublinha 
que, embora o Parlamento Europeu apoie 
uma negociação construtiva pela UE de um 
ACL equilibrado, ambicioso e abrangente 
com o Reino Unido, um ACL, por 
natureza, nunca será equivalente a um 
comércio «sem fricção»; partilha da 
posição negocial da Comissão segundo a 
qual o âmbito e a ambição de um ACL 
aceitável para a UE depende da aceitação 
pelo Reino Unido de disposições 
abrangentes, vinculativas e suscetíveis de 
aplicação coerciva relativas a assegurar 
condições de concorrência equitativas, 
atendendo à proximidade geográfica e à 
integração dos mercados, assim como da 
conclusão de um acordo de pesca 
sustentável e equilibrado;

Or. en

Alteração 166
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
abrangente», como definido na Abordagem 
às Negociações do Reino Unido; sublinha 
que, embora o Parlamento Europeu apoie 
uma negociação construtiva pela UE de 
um ACL equilibrado, ambicioso e 
abrangente com o Reino Unido, um ACL, 
por natureza, nunca será equivalente a 
um comércio «sem fricção»; partilha da 
posição negocial da Comissão segundo a 
qual o âmbito e a ambição de um ACL 
aceitável para a UE depende da aceitação 
pelo Reino Unido das disposições relativas 
a assegurar condições de concorrência 

12. Toma nota do facto de que o Reino 
Unido optou por estabelecer a sua futura 
parceria económica e comercial com a UE 
com base num «Acordo de Comércio Livre 
abrangente», como definido na Abordagem 
às Negociações do Reino Unido; frisa o 
seu apoio a um ACL equilibrado, 
ambicioso e abrangente com o Reino 
Unido; partilha da posição negocial da 
Comissão segundo a qual o âmbito e a 
ambição de um ACL aceitável para a UE 
depende da aceitação pelo Reino Unido das 
disposições relativas a assegurar condições 
de concorrência equitativas, atendendo à 
proximidade geográfica, à 
interdependência e à interligação 
económicas e à integração dos mercados, 
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equitativas, atendendo à proximidade 
geográfica e à integração dos mercados, 
assim como da conclusão de um acordo de 
pesca;

assim como da conclusão de um acordo de 
pesca satisfatório;

Or. en

Alteração 167
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Reitera o seu apoio a um acordo 
de comércio livre amplo e ambicioso, com 
zero direitos aduaneiros e zero 
contingentes, mas só se o Reino Unido se 
comprometer com «zero dumping»; 
salienta, nomeadamente, que a luta 
contra as alterações climáticas, a 
interrupção e a reversão da perda de 
biodiversidade, a promoção do 
desenvolvimento sustentável, o ambiente e 
as principais questões de saúde, os 
direitos sociais e laborais e o princípio da 
precaução devem constituir elementos 
essenciais da parceria prevista;

Or. en

Alteração 168
Christophe Hansen, Seán Kelly, Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Sven Simon, David 
McAllister, Liudas Mažylis, José Manuel García-Margallo y Marfil, Arnaud Danjean, 
Kris Peeters, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Svenja Hahn, Barry Andrews, Liesje 
Schreinemacher, Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Bernd Lange, Kathleen Van 
Brempt, Paolo De Castro, Massimiliano Salini, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração
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12-A. Observa que, ao contrário da 
alegação do Reino Unido de que se 
baseou nos precedentes existentes, muitos 
dos elementos dos projetos de propostas 
jurídicas do Reino Unido vão 
significativamente além do que foi 
negociado pela UE noutros ACL com 
países terceiros nos últimos anos, por 
exemplo no domínio dos serviços 
financeiros, do reconhecimento mútuo 
das qualificações profissionais e da 
avaliação da conformidade, da 
equivalência do regime de medidas 
sanitárias e fitossanitárias ou da 
acumulação das regras de origem;

Or. en

Alteração 169
Markus Buchheit, Herve Juvin

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Salienta a necessidade de procurar 
exigir ao Reino Unido os mesmos 
requisitos que se exigiram no passado a 
outros parceiros comerciais com os quais 
a UE celebrou ACL; sublinha, neste 
contexto, a importância e a vantagem da 
integração do mercado e da proximidade 
geográfica, que resultam em menos custos 
e num impacto ambiental menos 
significativo associado ao transporte de 
mercadorias;

Or. en

Alteração 170
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Anna Bonfrisco, France Jamet

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

12-A. Recorda que, em qualquer 
circunstância, é conveniente acordar logo 
que possível disposições em matéria de 
pesca, para que possam entrar em vigor 
no primeiro ano seguinte ao período de 
transição;

Or. fr

Alteração 171
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Rejeita a abordagem do Reino 
Unido de substituir um acordo de parceria 
económica abrangente por um conjunto 
de acordos setoriais singulares e um 
acordo separado sobre o comércio de 
mercadorias;

Or. en

Alteração 172
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 12-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-B. Está firmemente convicto de que 
qualquer acordo concluído com o Reino 
Unido deve ser plenamente subordinado 
ao respeito do Acordo de Paris; recorda o 
compromisso da Comissão de fazer do 
respeito pelo Acordo de Paris um 
elemento essencial de todos os acordos 
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comerciais abrangentes futuros; 
considera, além disso, que ambas as 
Partes devem respeitar não apenas a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas, mas também 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica 
e a Convenção das Nações Unidas de 
Combate à Desertificação; salienta que 
estes acordos internacionais devem ser 
vinculativos e ter força executória;

Or. en

Alteração 173
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Sublinha a sua determinação em 
estabelecer uma relação o mais próxima 
possível com o Reino Unido, um país que 
continuará a ser um parceiro, aliado e 
amigo da Europa; incentiva a Comissão a 
tirar partido da dinâmica da saída para 
agilizar as políticas da UE, melhorar o 
nosso ambiente económico e reforçar a 
competitividade das empresas e das PME 
europeias; salienta que o Acordo deve 
procurar permitir o máximo acesso ao 
mercado e facilitação do comércio, a fim 
de minimizar as perturbações das trocas 
comerciais; entende, neste contexto, que é 
do interesse da União criar um novo 
acordo de parceria estratégica Reino 
Unido-UE que vá muito além do 
comércio;

Or. en

Alteração 174
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Markus Buchheit, Herve Juvin

Proposta de resolução
N.º 12-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-B. Sublinha a sua determinação em 
estabelecer a relação mais adequada e 
mais benéfica possível com o Reino 
Unido; salienta que os Estados-Membros 
da UE são exportadores líquidos para o 
Reino Unido e que encontrar uma 
solução que satisfaça ambas as partes 
deve ser uma prioridade, com vista a 
assegurar o respeito e a proteção dos 
interesses dos exportadores e dos 
investidores da UE; insta a Comissão a 
reforçar a competitividade das empresas e 
das PME da UE;

Or. en

Alteração 175
Christophe Hansen, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Svenja Hahn, Barry Andrews, 
Liesje Schreinemacher, Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Bernd Lange, 
Kathleen Van Brempt, Paolo De Castro, Sven Simon, David McAllister, Kris Peeters, 
Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Liudas Mažylis, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Seán Kelly, Arnaud Danjean, Massimiliano Salini, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta de resolução
N.º 12-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-B. Lamenta profundamente, neste 
contexto, que o Reino Unido se tenha 
recusado até agora a dar mostras de 
empenho, não obstante o compromisso 
assumido na Declaração Política, por 
exemplo em matéria de contratação 
pública, de transporte marítimo e de 
proteção das indicações geográficas 
futuras, sobretudo uma vez que incluiu 
alguns destes temas nos seus mandatos de 
negociação com os EUA e com o Japão; 
lamenta, além disso, que o Reino Unido 
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ainda não tenha apresentado uma 
proposta sobre as PME;

Or. en

Alteração 176
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Relembra, a este respeito, a 
necessidade de evitar os direitos 
aduaneiros sobre mercadorias originárias 
da outra parte e de garantir 
procedimentos simples de controlo 
aduaneiro, sobretudo para as PME, 
salvaguardando a conformidade das 
mercadorias com o mercado interno e 
com as regras pertinentes relativas aos 
produtos;

Or. en

Alteração 177
Christophe Hansen, Seán Kelly, José Manuel García-Margallo y Marfil, Liudas Mažylis, 
Angelika Winzig, Iuliu Winkler, Kris Peeters, David McAllister, Sven Simon, Sandra 
Kalniete, Gabriel Mato, Kathleen Van Brempt, Paolo De Castro, Bernd Lange, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez

Proposta de resolução
N.º 12-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-C. Recorda que o compromisso 
partilhado contínuo rumo a um objetivo 
de zero contingentes e zero direitos 
aduaneiros para a relação comercial 
continua a ser uma condição essencial 
para a conclusão atempada de um acordo 
dentro do prazo extremamente curto que o 
próprio Reino Unido impôs para estas 
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negociações, sobretudo uma vez que a 
experiência passada demonstrou bem que 
uma negociação linha pautal a linha 
pautal pode demorar vários anos; reitera, 
a este respeito, que independentemente da 
percentagem de linhas pautais 
eliminadas, tal não alterará a exigência 
da UE de sólidas condições de 
concorrência equitativas; reitera que as 
disposições relativas às condições de 
concorrência equitativas devem manter as 
normas ambientais, sociais e de emprego 
nos atuais níveis elevados assegurados 
pelas normas comuns existentes, com 
base em normas internacionais e da 
União adequadas e pertinentes e 
incluindo mecanismos adequados para 
garantir a aplicação eficaz a nível interno, 
bem como incluir um quadro sólido e 
abrangente em matéria de concorrência e 
controlo dos auxílios estatais que impeça 
distorções indevidas do comércio e da 
concorrência ao invés da referência 
apenas a subsídios;

Or. en

Alteração 178
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea -i) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(-i) condições de concorrência 
equitativas;

Or. en

Alteração 179
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
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Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Liesje Schreinemacher, Malik Azmani, Bart 
Groothuis, Barry Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea i)

Proposta de resolução Alteração

(i) um regime recíproco relativo a um 
acesso ao mercado mutuamente vantajoso 
no que respeita aos bens, aos serviços, aos 
contratos públicos, ao reconhecimento das 
qualificações profissionais e, se for caso 
disso, ao investimento direto estrangeiro 
deve ser negociado, no pleno respeito das 
regras da Organização Mundial do 
Comércio (OMC);

(i) um regime recíproco relativo a um 
acesso ao mercado mutuamente vantajoso 
no que respeita aos bens, aos serviços, aos 
contratos públicos, ao reconhecimento das 
qualificações profissionais e, se for caso 
disso, ao investimento direto estrangeiro 
deve ser negociado, no pleno respeito das 
regras da Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e sem esquecer a 
necessária diferença de tratamento entre 
um país terceiro e um Estado-Membro;

Or. en

Alteração 180
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea i)

Proposta de resolução Alteração

(i) um regime recíproco relativo a um 
acesso ao mercado mutuamente vantajoso 
no que respeita aos bens, aos serviços, aos 
contratos públicos, ao reconhecimento das 
qualificações profissionais e, se for caso 
disso, ao investimento direto estrangeiro 
deve ser negociado, no pleno respeito das 
regras da Organização Mundial do 
Comércio (OMC);

(i) um regime recíproco relativo a um 
acesso ao mercado mutuamente vantajoso 
no que respeita aos bens, aos serviços, aos 
contratos públicos, ao reconhecimento das 
qualificações profissionais e, se for caso 
disso, ao investimento direto estrangeiro 
deve ser negociado, no pleno respeito das 
regras da Organização Mundial do 
Comércio (OMC); sublinha, além disso, a 
necessidade de cadeias de valor estáveis, 
fiáveis e sustentáveis;

Or. en
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Alteração 181
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea i)

Proposta de resolução Alteração

(i) um regime recíproco relativo a um 
acesso ao mercado mutuamente vantajoso 
no que respeita aos bens, aos serviços, aos 
contratos públicos, ao reconhecimento das 
qualificações profissionais e, se for caso 
disso, ao investimento direto estrangeiro 
deve ser negociado, no pleno respeito das 
regras da Organização Mundial do 
Comércio (OMC);

(i) um regime recíproco relativo a um 
acesso ao mercado mutuamente vantajoso 
no que respeita aos bens, aos serviços, aos 
contratos públicos (sem restrições às 
importações e às exportações), ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais e, se for caso disso, ao 
investimento direto estrangeiro deve ser 
negociado, no pleno respeito das regras da 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC);

Or. en

Alteração 182
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea i)

Proposta de resolução Alteração

(i) um regime recíproco relativo a um 
acesso ao mercado mutuamente vantajoso 
no que respeita aos bens, aos serviços, aos 
contratos públicos, ao reconhecimento das 
qualificações profissionais e, se for caso 
disso, ao investimento direto estrangeiro 
deve ser negociado, no pleno respeito das 
regras da Organização Mundial do 
Comércio (OMC);

(i) um regime recíproco relativo a um 
acesso ao mercado mutuamente vantajoso 
no que respeita aos bens, aos serviços, aos 
contratos públicos, ao reconhecimento das 
qualificações profissionais, às regras e à 
rastreabilidade dos produtos e, se for caso 
disso, ao investimento direto estrangeiro 
deve ser negociado, no pleno respeito das 
regras da Organização Mundial do 
Comércio (OMC);

Or. en
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Alteração 183
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea i-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(i-A) entende que, para estarem em 
plena conformidade com o Pacto 
Ecológico Europeu e, em especial, com os 
objetivos de reciclagem definidos no 
Plano de ação da UE para a economia 
circular para 2030, a futura parceria 
UE-Reino Unido deveria permitir a 
aplicação de limites quantitativos, 
avaliações do desempenho e outras 
restrições, incluindo, em alguns casos, de 
conteúdos locais e apropriação local;

Or. en

Alteração 184
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea ii)

Proposta de resolução Alteração

(ii) um compromisso de ambas as 
partes de continuar a trabalhar em conjunto 
a favor de um comércio livre e justo, 
baseado em regras sólidas, nas instâncias 
internacionais, com o objetivo de alcançar 
um multilateralismo efetivo;

(ii) um compromisso de ambas as 
partes de continuar a trabalhar em conjunto 
a favor de um comércio livre, justo e 
orientado para o desenvolvimento 
sustentável, baseado em regras sólidas, nas 
instâncias internacionais, com o objetivo 
de alcançar um multilateralismo efetivo;

Or. en

Alteração 185
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar
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Proposta de resolução
N.º 13 – alínea ii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(ii-A) um compromisso de ambas as 
partes de não adotar medidas restritivas 
do comércio que violem os princípios da 
proporcionalidade e da necessidade;

Or. en

Alteração 186
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Miapetra Kumpula-
Natri

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea ii-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

(ii-A) um compromisso de ambas as 
partes de não adotar medidas restritivas 
do comércio, salvo se a não adoção das 
mesmas implicar a violação da cláusula 
de não regressão;

Or. en

Alteração 187
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea iii)

Proposta de resolução Alteração

(iii) ambicionando que o comércio de 
mercadorias seja o mais amplo possível, a 
Comissão deverá avaliar a imposição de 
eventuais contingentes e direitos 
aduaneiros para os setores mais sensíveis, 
assim como a necessidade de cláusulas de 

(iii) ambicionando que o comércio de 
mercadorias seja o mais amplo possível, a 
Comissão deverá avaliar a imposição de 
eventuais contingentes e direitos 
aduaneiros para os setores mais sensíveis, 
assim como a necessidade de cláusulas de 
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salvaguarda para proteger a integridade do 
mercado único da UE; reitera, além disso, 
que, no que diz respeito, por exemplo, aos 
produtos alimentares e agrícolas, o acesso 
ao mercado único depende do 
cumprimento estrito de toda a legislação e 
das normas da UE, nomeadamente nos 
domínios da segurança alimentar, dos 
organismos geneticamente modificados 
(OGM), dos pesticidas, das indicações 
geográficas, do bem-estar animal, da 
rotulagem e rastreabilidade, das normas 
sanitárias e fitossanitárias, e da saúde 
humana, animal e vegetal;

salvaguarda para proteger a integridade do 
mercado único da UE; reitera, além disso, 
que, no que diz respeito, por exemplo, aos 
produtos alimentares e agrícolas, o acesso 
ao mercado único depende do 
cumprimento estrito de toda a legislação e 
das normas da UE, incluindo os requisitos 
relativos aos processos de produção, 
nomeadamente nos domínios da segurança 
alimentar, dos organismos geneticamente 
modificados (OGM), dos pesticidas, das 
indicações geográficas, do bem-estar 
animal, da rotulagem e rastreabilidade, das 
normas sanitárias e fitossanitárias, e da 
saúde humana, animal e vegetal; 
considera, além disso, que quaisquer 
medidas sanitárias e fitossanitárias 
aplicadas pelas Partes para proteger a 
saúde das pessoas, dos animais ou das 
plantas devem basear-se em avaliações de 
risco, no pleno respeito do princípio da 
precaução;

Or. en

Alteração 188
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea iii)

Proposta de resolução Alteração

(iii) ambicionando que o comércio de 
mercadorias seja o mais amplo possível, a 
Comissão deverá avaliar a imposição de 
eventuais contingentes e direitos 
aduaneiros para os setores mais sensíveis, 
assim como a necessidade de cláusulas de 
salvaguarda para proteger a integridade do 
mercado único da UE; reitera, além disso, 
que, no que diz respeito, por exemplo, aos 
produtos alimentares e agrícolas, o acesso 
ao mercado único depende do 
cumprimento estrito de toda a legislação e 
das normas da UE, nomeadamente nos 
domínios da segurança alimentar, dos 

(iii) ambicionando que o comércio de 
mercadorias seja o mais amplo possível, a 
Comissão deverá avaliar a imposição de 
eventuais contingentes e direitos 
aduaneiros ou a sua exclusão para os 
setores mais sensíveis, assim como a 
necessidade de cláusulas de salvaguarda 
para proteger a integridade do mercado 
único da UE e as produções nacionais; 
reitera, além disso, que o acesso de todas 
as mercadorias ao mercado único depende 
do cumprimento estrito de toda a legislação 
e das regras da UE; por exemplo, no que 
diz respeito aos produtos alimentares e 
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organismos geneticamente modificados 
(OGM), dos pesticidas, das indicações 
geográficas, do bem-estar animal, da 
rotulagem e rastreabilidade, das normas 
sanitárias e fitossanitárias, e da saúde 
humana, animal e vegetal;

agrícolas, salienta a necessidade de 
cumprir as legislações e as normas 
vigentes nos domínios da segurança 
alimentar, dos organismos geneticamente 
modificados (OGM), dos pesticidas, das 
indicações geográficas, do bem-estar 
animal, da rotulagem e rastreabilidade, das 
normas sanitárias e fitossanitárias, e da 
saúde humana, animal e vegetal;

Or. en

Alteração 189
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea iii)

Proposta de resolução Alteração

(iii) ambicionando que o comércio de 
mercadorias seja o mais amplo possível, a 
Comissão deverá avaliar a imposição de 
eventuais contingentes e direitos 
aduaneiros para os setores mais sensíveis, 
assim como a necessidade de cláusulas de 
salvaguarda para proteger a integridade do 
mercado único da UE; reitera, além disso, 
que, no que diz respeito, por exemplo, aos 
produtos alimentares e agrícolas, o acesso 
ao mercado único depende do 
cumprimento estrito de toda a legislação e 
das normas da UE, nomeadamente nos 
domínios da segurança alimentar, dos 
organismos geneticamente modificados 
(OGM), dos pesticidas, das indicações 
geográficas, do bem-estar animal, da 
rotulagem e rastreabilidade, das normas 
sanitárias e fitossanitárias, e da saúde 
humana, animal e vegetal;

(iii) ambicionando que o comércio de 
mercadorias seja o mais amplo possível, a 
Comissão deverá avaliar a imposição de 
eventuais contingentes e direitos 
aduaneiros para os setores mais sensíveis, 
assim como a necessidade de cláusulas de 
salvaguarda para proteger a integridade e a 
estabilidade do mercado único da UE; 
reitera, além disso, que, no que diz 
respeito, por exemplo, aos produtos 
alimentares e agrícolas, o acesso ao 
mercado único deveria depender do 
rigoroso alinhamento regulamentar de 
toda a legislação e das normas da UE, 
assegurando condições de concorrência 
equitativas, nomeadamente nos domínios 
da segurança alimentar, dos organismos 
geneticamente modificados (OGM), dos 
pesticidas, das indicações geográficas, do 
bem-estar animal, da rotulagem e 
rastreabilidade, das normas sanitárias e 
fitossanitárias, e da saúde humana, animal 
e vegetal;
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Or. en

Alteração 190
Anna Fotyga, Geert Bourgeois, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, 
Hermann Tertsch

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea iii)

Proposta de resolução Alteração

(iii) ambicionando que o comércio de 
mercadorias seja o mais amplo possível, a 
Comissão deverá avaliar a imposição de 
eventuais contingentes e direitos 
aduaneiros para os setores mais sensíveis, 
assim como a necessidade de cláusulas de 
salvaguarda para proteger a integridade do 
mercado único da UE; reitera, além disso, 
que, no que diz respeito, por exemplo, aos 
produtos alimentares e agrícolas, o acesso 
ao mercado único depende do 
cumprimento estrito de toda a legislação e 
das normas da UE, nomeadamente nos 
domínios da segurança alimentar, dos 
organismos geneticamente modificados 
(OGM), dos pesticidas, das indicações 
geográficas, do bem-estar animal, da 
rotulagem e rastreabilidade, das normas 
sanitárias e fitossanitárias, e da saúde 
humana, animal e vegetal;

(iii) ambicionando que o comércio de 
mercadorias seja o mais amplo possível, a 
Comissão deverá avaliar a necessidade de 
cláusulas de salvaguarda para proteger a 
integridade do mercado único da UE; 
reitera, além disso, que, no que diz 
respeito, por exemplo, aos produtos 
alimentares e agrícolas, o acesso ao 
mercado único depende do cumprimento 
estrito de toda a legislação e das normas da 
UE, nomeadamente nos domínios da 
segurança alimentar, dos organismos 
geneticamente modificados (OGM), dos 
pesticidas, das indicações geográficas, do 
bem-estar animal, da rotulagem e 
rastreabilidade, das normas sanitárias e 
fitossanitárias, e da saúde humana, animal 
e vegetal;

Or. en

Alteração 191
Enikő Győri, László Trócsányi

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea iii)

Proposta de resolução Alteração

(iii) ambicionando que o comércio de 
mercadorias seja o mais amplo possível, a 
Comissão deverá avaliar a imposição de 

(iii) ambicionando um acordo 
comercial isento de direitos aduaneiros e 
de contingentes que abranja todos os 
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eventuais contingentes e direitos 
aduaneiros para os setores mais sensíveis, 
assim como a necessidade de cláusulas de 
salvaguarda para proteger a integridade do 
mercado único da UE; reitera, além disso, 
que, no que diz respeito, por exemplo, aos 
produtos alimentares e agrícolas, o acesso 
ao mercado único depende do 
cumprimento estrito de toda a legislação e 
das normas da UE, nomeadamente nos 
domínios da segurança alimentar, dos 
organismos geneticamente modificados 
(OGM), dos pesticidas, das indicações 
geográficas, do bem-estar animal, da 
rotulagem e rastreabilidade, das normas 
sanitárias e fitossanitárias, e da saúde 
humana, animal e vegetal;

setores, a Comissão deverá avaliar a 
imposição de eventuais contingentes e 
direitos aduaneiros para os setores mais 
sensíveis, assim como a necessidade de 
cláusulas de salvaguarda para proteger a 
integridade do mercado único da UE; 
reitera, além disso, que, no que diz 
respeito, por exemplo, aos produtos 
alimentares e agrícolas, o acesso ao 
mercado único depende do cumprimento 
estrito de toda a legislação e das normas da 
UE, nomeadamente nos domínios da 
segurança alimentar, dos organismos 
geneticamente modificados (OGM), dos 
pesticidas, das indicações geográficas, do 
bem-estar animal, da rotulagem e 
rastreabilidade, das normas sanitárias e 
fitossanitárias, e da saúde humana, animal 
e vegetal;

Or. en

Alteração 192
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea iii)

Proposta de resolução Alteração

(iii) ambicionando que o comércio de 
mercadorias seja o mais amplo possível, a 
Comissão deverá avaliar a imposição de 
eventuais contingentes e direitos 
aduaneiros para os setores mais sensíveis, 
assim como a necessidade de cláusulas de 
salvaguarda para proteger a integridade do 
mercado único da UE; reitera, além disso, 
que, no que diz respeito, por exemplo, aos 
produtos alimentares e agrícolas, o acesso 
ao mercado único depende do 
cumprimento estrito de toda a legislação e 
das normas da UE, nomeadamente nos 
domínios da segurança alimentar, dos 
organismos geneticamente modificados 
(OGM), dos pesticidas, das indicações 
geográficas, do bem-estar animal, da 

(iii) ambicionando que o comércio de 
mercadorias seja o mais amplo possível, a 
Comissão deverá avaliar a necessidade de 
cláusulas de salvaguarda para proteger os 
produtores da União contra prejuízos 
graves resultantes de aumentos 
inesperados das importações; reitera, além 
disso, que, no que diz respeito, por 
exemplo, aos produtos alimentares e 
agrícolas, o acesso ao mercado único 
depende do cumprimento estrito de toda a 
legislação e das normas da UE, 
nomeadamente nos domínios da segurança 
alimentar, dos organismos geneticamente 
modificados (OGM), dos pesticidas, das 
indicações geográficas, do bem-estar 
animal, da rotulagem e rastreabilidade, das 
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rotulagem e rastreabilidade, das normas 
sanitárias e fitossanitárias, e da saúde 
humana, animal e vegetal;

normas sanitárias e fitossanitárias, e da 
saúde humana, animal e vegetal;

Or. en

Alteração 193
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea iii)

Proposta de resolução Alteração

(iii) ambicionando que o comércio de 
mercadorias seja o mais amplo possível, a 
Comissão deverá avaliar a imposição de 
eventuais contingentes e direitos 
aduaneiros para os setores mais sensíveis, 
assim como a necessidade de cláusulas de 
salvaguarda para proteger a integridade do 
mercado único da UE; reitera, além disso, 
que, no que diz respeito, por exemplo, aos 
produtos alimentares e agrícolas, o acesso 
ao mercado único depende do 
cumprimento estrito de toda a legislação e 
das normas da UE, nomeadamente nos 
domínios da segurança alimentar, dos 
organismos geneticamente modificados 
(OGM), dos pesticidas, das indicações 
geográficas, do bem-estar animal, da 
rotulagem e rastreabilidade, das normas 
sanitárias e fitossanitárias, e da saúde 
humana, animal e vegetal;

(iii) a Comissão deverá assegurar a 
isenção de contingentes e direitos 
aduaneiros, bem como de taxas ou 
encargos, em todos os setores, conforme 
previsto na Declaração Política, assim 
como a necessidade de cláusulas de 
salvaguarda para proteger a integridade do 
mercado único da UE; reitera, além disso, 
que, no que diz respeito, por exemplo, aos 
produtos alimentares e agrícolas, o acesso 
ao mercado único depende do 
cumprimento estrito de toda a legislação e 
das normas da UE, nomeadamente nos 
domínios da segurança alimentar, dos 
organismos geneticamente modificados 
(OGM), dos pesticidas, das indicações 
geográficas, do bem-estar animal, da 
rotulagem e rastreabilidade, das normas 
sanitárias e fitossanitárias, e da saúde 
humana, animal e vegetal;

Or. en

Alteração 194
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea iii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração
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(iii-A) recorda, neste contexto, a 
importância de garantir um mecanismo 
de cooperação bilateral para o 
reconhecimento mútuo, por ambas as 
partes, de eventuais novas indicações 
geográficas aprovadas após o período de 
transição ou de prever disposições 
transitórias adequadas para evitar um 
vazio jurídico prejudicial;

Or. en

Alteração 195
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea iv)

Proposta de resolução Alteração

(iv) as regras de origem deverão refletir 
os ACL mais recentes da UE e ser 
baseadas nos interesses dos produtores da 
UE; o Acordo deve salvaguardar o quadro 
das relações comerciais existentes entre a 
UE e os países terceiros e evitar qualquer 
oportunismo, garantindo a coerência 
mediante a manutenção de uma 
consonância do sistema de direitos 
aduaneiros e contingentes e das regras de 
origem dos produtos em relação aos países 
terceiros;

(iv) as regras de origem deverão refletir 
os ACL mais recentes da UE e ser 
baseadas nos interesses dos produtores da 
UE; o Acordo deve salvaguardar o quadro 
das relações comerciais existentes entre a 
UE e os países terceiros e evitar qualquer 
oportunismo, garantindo a coerência 
mediante a manutenção de uma 
consonância do sistema de direitos 
aduaneiros e contingentes e das regras de 
origem dos produtos em relação aos países 
terceiros; sublinha, além disso, que as 
regras de origem devem ser plenamente 
respeitadas, em particular no tocante aos 
produtos alimentares, e que devem ser 
definidas regras claras para a 
transformação de produtos alimentares 
no Reino Unido, a fim de evitar que os 
requisitos da UE sejam contornados, 
especialmente no contexto de eventuais 
acordos de comércio livre entre o Reino 
Unido e outros países;

Or. en
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Alteração 196
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea iv)

Proposta de resolução Alteração

(iv) as regras de origem deverão refletir 
os ACL mais recentes da UE e ser 
baseadas nos interesses dos produtores da 
UE; o Acordo deve salvaguardar o quadro 
das relações comerciais existentes entre a 
UE e os países terceiros e evitar qualquer 
oportunismo, garantindo a coerência 
mediante a manutenção de uma 
consonância do sistema de direitos 
aduaneiros e contingentes e das regras de 
origem dos produtos em relação aos países 
terceiros;

(iv) as regras de origem deverão refletir 
os ACL mais recentes da UE e ser 
baseadas nos interesses da economia da 
UE; o Acordo deve salvaguardar o quadro 
das relações comerciais existentes entre a 
UE e os países terceiros e evitar qualquer 
oportunismo, garantindo a coerência 
mediante a manutenção de uma 
consonância do sistema de direitos 
aduaneiros e contingentes e das regras de 
origem dos produtos em relação aos países 
terceiros; as disposições em matéria de 
cumulação devem ser, no mínimo, tão 
ambiciosas com o noutros ACL e acordos 
de associação com países vizinhos;

Or. en

Alteração 197
Jérémy Decerle, Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea iv)

Proposta de resolução Alteração

(iv) as regras de origem deverão refletir 
os ACL mais recentes da UE e ser 
baseadas nos interesses dos produtores da 
UE; o Acordo deve salvaguardar o quadro 
das relações comerciais existentes entre a 
UE e os países terceiros e evitar qualquer 
oportunismo, garantindo a coerência 
mediante a manutenção de uma 
consonância do sistema de direitos 
aduaneiros e contingentes e das regras de 
origem dos produtos em relação aos países 
terceiros;

(iv) as regras de origem deverão refletir 
os ACL mais recentes da UE e ser 
baseadas nos interesses dos produtores da 
UE; o Acordo deve salvaguardar o quadro 
das relações comerciais existentes entre a 
UE e os países terceiros e evitar qualquer 
oportunismo, garantindo a coerência 
mediante a manutenção de uma 
consonância do sistema de direitos 
aduaneiros e contingentes e das regras de 
origem dos produtos em relação aos países 
terceiros, bem como do mecanismo ad hoc 
contra os riscos de «swaps»1-A;
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_________________
1-A Importa incluir, no futuro acordo, um 
mecanismo ad hoc contra os riscos de 
«swaps» para proteger o mercado interno 
de uma situação em que o Reino Unido 
opte por importar mercadorias a baixo 
custo de países terceiros (para satisfazer o 
seu consumo interno) e exportar a sua 
produção interna para o mercado da UE 
mais lucrativo isenta de direitos. Este 
fenómeno, que beneficiaria tanto o Reino 
Unido como países terceiros, que as 
regras de origem não poderiam prevenir, 
desestabilizaria os setores agrícolas 
europeus e exige, por conseguinte, 
mecanismos operacionais específicos.

Or. en

Alteração 198
Paulo Rangel

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea iv)

Proposta de resolução Alteração

(iv) as regras de origem deverão refletir 
os ACL mais recentes da UE e ser 
baseadas nos interesses dos produtores da 
UE; o Acordo deve salvaguardar o quadro 
das relações comerciais existentes entre a 
UE e os países terceiros e evitar qualquer 
oportunismo, garantindo a coerência 
mediante a manutenção de uma 
consonância do sistema de direitos 
aduaneiros e contingentes e das regras de 
origem dos produtos em relação aos países 
terceiros;

(iv) as regras de origem deverão refletir 
os ACL mais recentes da UE e ser 
baseadas nos interesses dos produtores da 
UE; o Acordo deve salvaguardar o quadro 
das relações comerciais existentes entre a 
UE e os países terceiros, garantindo a 
coerência mediante a manutenção de uma 
consonância do sistema de direitos 
aduaneiros e contingentes e das regras de 
origem dos produtos em relação aos países 
terceiros;

Or. pt

Alteração 199
Arba Kokalari, Jörgen Warborn



AM\1206003PT.docx 111/143 PE652.491v01-00

PT

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea v)

Proposta de resolução Alteração

(v) os compromissos em matéria de 
medidas antidumping e de compensação 
poderão ir além das regras da OMC neste 
domínio, se for caso disso;

(v) os compromissos em matéria de 
medidas antidumping e de compensação 
devem ir além das regras da OMC neste 
domínio e devem ser proporcionais aos 
compromissos e às possibilidades de 
execução em matéria de concorrência e 
auxílios estatais;

Or. en

Alteração 200
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea v)

Proposta de resolução Alteração

(v) os compromissos em matéria de 
medidas antidumping e de compensação 
poderão ir além das regras da OMC neste 
domínio, se for caso disso;

(v) os compromissos em matéria de 
medidas antidumping e de compensação 
devem abordar também os casos de 
dumping ambiental, social e fiscal e 
poderão ir além das regras da OMC neste 
domínio, se for caso disso;

Or. en

Alteração 201
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea vi)

Proposta de resolução Alteração

(vi) os compromissos em matéria de 
serviços deverão ser definidos com o 
objetivo de alcançar um nível de 

(vi) os compromissos em matéria de 
serviços deverão ser definidos com o 
objetivo de alcançar um nível de 
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liberalização do comércio de serviços 
muito além dos compromissos das partes 
no âmbito da OMC, tendo por base os ACL 
recentes da UE, salvaguardando a alta 
qualidade dos serviços públicos da UE, 
em conformidade com o TFUE e, em 
particular, o Protocolo n.º 26 relativo aos 
serviços de interesse geral; os serviços 
audiovisuais deverão ser excluídos das 
disposições relativas à liberalização; 
reafirma que, no quadro de um ACL, o 
acesso ao mercado no domínio dos 
serviços é limitado e está sempre sujeito a 
exclusões, reservas e exceções; deverão ser 
abrangidos todos os modos de prestação de 
serviços, incluindo compromissos sobre a 
circulação de pessoas singulares através 
das fronteiras (Modo 4) e disposições 
relacionadas com as regras da UE e o 
respeito da igualdade de tratamento dos 
trabalhadores e o reconhecimento das 
qualificações profissionais; os mecanismos 
deverão incluir disposições sobre o acesso 
ao mercado e o tratamento nacional ao 
abrigo das regras do Estado de 
acolhimento, para garantir que os 
prestadores de serviços da UE sejam 
tratados de forma não discriminatória, 
nomeadamente no que se refere ao 
estabelecimento, assim como às 
plataformas de coordenação regulamentar; 
os novos mecanismos devem permitir a 
entrada e a estada temporárias de pessoas 
singulares por motivos profissionais, com o 
objetivo de prestar serviços;

liberalização do comércio de serviços além 
dos compromissos das partes no âmbito da 
OMC, tendo por base os ACL recentes da 
UE, assegurando que as cláusulas de 
suspensão e de ajustamento não se 
aplicam e excluindo atuais e futuros 
serviços de interesse geral e serviços de 
interesse económico geral da UE, em 
conformidade com o TFUE e, em 
particular, o Protocolo n.º 26 relativo aos 
serviços de interesse geral; os serviços 
audiovisuais deverão também ser excluídos 
das disposições relativas à liberalização; 
reafirma que, no quadro de um ACL, o 
acesso ao mercado no domínio dos 
serviços é limitado e está sempre sujeito a 
exclusões, reservas e exceções; deverão ser 
abrangidos todos os modos de prestação de 
serviços, incluindo compromissos sobre a 
circulação de pessoas singulares através 
das fronteiras (Modo 4) e disposições 
relacionadas com as regras da UE e o 
respeito da igualdade de tratamento dos 
trabalhadores e o reconhecimento das 
qualificações profissionais; os mecanismos 
deverão incluir disposições sobre o acesso 
ao mercado e o tratamento nacional ao 
abrigo das regras do Estado de 
acolhimento, para garantir que os 
prestadores de serviços da UE sejam 
tratados de forma não discriminatória, 
nomeadamente no que se refere ao 
estabelecimento, assim como às 
plataformas de coordenação regulamentar; 
os novos mecanismos devem permitir a 
entrada e a estada temporárias de pessoas 
singulares por motivos profissionais, com o 
objetivo de prestar serviços;

Or. en

Alteração 202
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Frédérique Ries, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews
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Proposta de resolução
N.º 13 – alínea vi)

Proposta de resolução Alteração

(vi) os compromissos em matéria de 
serviços deverão ser definidos com o 
objetivo de alcançar um nível de 
liberalização do comércio de serviços 
muito além dos compromissos das partes 
no âmbito da OMC, tendo por base os ACL 
recentes da UE, salvaguardando a alta 
qualidade dos serviços públicos da UE, em 
conformidade com o TFUE e, em 
particular, o Protocolo n.º 26 relativo aos 
serviços de interesse geral; os serviços 
audiovisuais deverão ser excluídos das 
disposições relativas à liberalização; 
reafirma que, no quadro de um ACL, o 
acesso ao mercado no domínio dos 
serviços é limitado e está sempre sujeito a 
exclusões, reservas e exceções; deverão ser 
abrangidos todos os modos de prestação de 
serviços, incluindo compromissos sobre a 
circulação de pessoas singulares através 
das fronteiras (Modo 4) e disposições 
relacionadas com as regras da UE e o 
respeito da igualdade de tratamento dos 
trabalhadores e o reconhecimento das 
qualificações profissionais; os mecanismos 
deverão incluir disposições sobre o acesso 
ao mercado e o tratamento nacional ao 
abrigo das regras do Estado de 
acolhimento, para garantir que os 
prestadores de serviços da UE sejam 
tratados de forma não discriminatória, 
nomeadamente no que se refere ao 
estabelecimento, assim como às 
plataformas de coordenação 
regulamentar; os novos mecanismos 
devem permitir a entrada e a estada 
temporárias de pessoas singulares por 
motivos profissionais, com o objetivo de 
prestar serviços;

(vi) os compromissos em matéria de 
serviços deverão ser definidos com o 
objetivo de alcançar um nível de 
liberalização do comércio de serviços 
muito além dos compromissos das partes 
no âmbito da OMC, tendo por base os ACL 
recentes da UE, salvaguardando a alta 
qualidade dos serviços públicos da UE, em 
conformidade com o TFUE e, em 
particular, o Protocolo n.º 26 relativo aos 
serviços de interesse geral; os serviços 
audiovisuais deverão ser excluídos do 
âmbito da parceria económica; reafirma 
que, no quadro de um ACL, o acesso ao 
mercado no domínio dos serviços é 
limitado e está sempre sujeito a exclusões, 
reservas e exceções; deverão ser 
abrangidos todos os modos de prestação de 
serviços, incluindo compromissos sobre a 
circulação de pessoas singulares através 
das fronteiras (Modo 4) e disposições 
relacionadas com as regras da UE e o 
respeito da igualdade de tratamento dos 
trabalhadores e o reconhecimento das 
qualificações profissionais, sem esquecer a 
necessária diferença de tratamento entre 
um país terceiro e um Estado-Membro; os 
mecanismos deverão incluir disposições 
sobre o acesso ao mercado e o tratamento 
nacional ao abrigo das regras do Estado de 
acolhimento, para garantir que os 
prestadores de serviços da UE sejam 
tratados de forma não discriminatória, 
nomeadamente no que se refere ao 
estabelecimento, assim como ao 
intercâmbio de informações sobre a 
regulamentação; os novos mecanismos 
devem permitir a entrada e a estada 
temporárias de pessoas singulares por 
motivos profissionais, com o objetivo de 
prestar serviços;

Or. en



PE652.491v01-00 114/143 AM\1206003PT.docx

PT

Alteração 203
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea vi)

Proposta de resolução Alteração

(vi) os compromissos em matéria de 
serviços deverão ser definidos com o 
objetivo de alcançar um nível de 
liberalização do comércio de serviços 
muito além dos compromissos das partes 
no âmbito da OMC, tendo por base os ACL 
recentes da UE, salvaguardando a alta 
qualidade dos serviços públicos da UE, em 
conformidade com o TFUE e, em 
particular, o Protocolo n.º 26 relativo aos 
serviços de interesse geral; os serviços 
audiovisuais deverão ser excluídos das 
disposições relativas à liberalização; 
reafirma que, no quadro de um ACL, o 
acesso ao mercado no domínio dos 
serviços é limitado e está sempre sujeito a 
exclusões, reservas e exceções; deverão ser 
abrangidos todos os modos de prestação de 
serviços, incluindo compromissos sobre a 
circulação de pessoas singulares através 
das fronteiras (Modo 4) e disposições 
relacionadas com as regras da UE e o 
respeito da igualdade de tratamento dos 
trabalhadores e o reconhecimento das 
qualificações profissionais; os mecanismos 
deverão incluir disposições sobre o acesso 
ao mercado e o tratamento nacional ao 
abrigo das regras do Estado de 
acolhimento, para garantir que os 
prestadores de serviços da UE sejam 
tratados de forma não discriminatória, 
nomeadamente no que se refere ao 
estabelecimento, assim como às 
plataformas de coordenação regulamentar; 
os novos mecanismos devem permitir a 
entrada e a estada temporárias de pessoas 
singulares por motivos profissionais, com o 
objetivo de prestar serviços;

(vi) os compromissos em matéria de 
serviços deverão ser definidos com o 
objetivo de alcançar um nível de 
liberalização do comércio de serviços 
muito além dos compromissos das partes 
no âmbito da OMC, tendo por base os ACL 
recentes da UE, salvaguardando a alta 
qualidade dos serviços públicos da UE, em 
conformidade com o TFUE e, em 
particular, o Protocolo n.º 26 relativo aos 
serviços de interesse geral; reafirma que, 
no quadro de um ACL, o acesso ao 
mercado no domínio dos serviços é 
limitado e está sempre sujeito a exclusões, 
reservas e exceções; deverão ser 
abrangidos todos os modos de prestação de 
serviços, incluindo compromissos sobre a 
circulação de pessoas singulares através 
das fronteiras (Modo 4) e disposições 
relacionadas com as regras da UE e o 
respeito da igualdade de tratamento dos 
trabalhadores e o reconhecimento das 
qualificações profissionais; os mecanismos 
deverão incluir disposições sobre o acesso 
ao mercado e o tratamento nacional ao 
abrigo das regras do Estado de 
acolhimento, para garantir que os 
prestadores de serviços da UE sejam 
tratados de forma não discriminatória, 
nomeadamente no que se refere ao 
estabelecimento, assim como às 
plataformas de coordenação regulamentar; 
os novos mecanismos devem permitir a 
entrada e a estada temporárias de pessoas 
singulares por motivos profissionais, com o 
objetivo de prestar serviços;
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Or. en

Alteração 204
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea vi)

Proposta de resolução Alteração

(vi) os compromissos em matéria de 
serviços deverão ser definidos com o 
objetivo de alcançar um nível de 
liberalização do comércio de serviços 
muito além dos compromissos das partes 
no âmbito da OMC, tendo por base os 
ACL recentes da UE, salvaguardando a 
alta qualidade dos serviços públicos da UE, 
em conformidade com o TFUE e, em 
particular, o Protocolo n.º 26 relativo aos 
serviços de interesse geral; os serviços 
audiovisuais deverão ser excluídos das 
disposições relativas à liberalização; 
reafirma que, no quadro de um ACL, o 
acesso ao mercado no domínio dos 
serviços é limitado e está sempre sujeito a 
exclusões, reservas e exceções; deverão ser 
abrangidos todos os modos de prestação de 
serviços, incluindo compromissos sobre a 
circulação de pessoas singulares através 
das fronteiras (Modo 4) e disposições 
relacionadas com as regras da UE e o 
respeito da igualdade de tratamento dos 
trabalhadores e o reconhecimento das 
qualificações profissionais; os mecanismos 
deverão incluir disposições sobre o acesso 
ao mercado e o tratamento nacional ao 
abrigo das regras do Estado de 
acolhimento, para garantir que os 
prestadores de serviços da UE sejam 
tratados de forma não discriminatória, 
nomeadamente no que se refere ao 
estabelecimento, assim como às 
plataformas de coordenação regulamentar; 
os novos mecanismos devem permitir a 
entrada e a estada temporárias de pessoas 
singulares por motivos profissionais, com o 

(vi) os compromissos em matéria de 
serviços deverão ser definidos com base 
numa abordagem de lista positiva, 
salvaguardando a alta qualidade dos 
serviços públicos da UE, em conformidade 
com o TFUE e, em particular, o Protocolo 
n.º 26 relativo aos serviços de interesse 
geral; os serviços de saúde pública 
deverão ser excluídos das disposições 
relativas à liberalização; os serviços 
audiovisuais deverão ser excluídos das 
disposições relativas à liberalização; 
reafirma que, no quadro de um ACL, o 
acesso ao mercado no domínio dos 
serviços é limitado e está sempre sujeito a 
exclusões, reservas e exceções; não deve 
haver compromissos em matéria de 
«novos serviços»; deverão ser abrangidos 
todos os modos de prestação de serviços, 
incluindo compromissos sobre a circulação 
de pessoas singulares através das fronteiras 
(Modo 4) e disposições relacionadas com 
as regras da UE e o respeito da igualdade 
de tratamento dos trabalhadores e o 
reconhecimento das qualificações 
profissionais; os mecanismos deverão 
incluir disposições sobre o acesso ao 
mercado e o tratamento nacional ao abrigo 
das regras do Estado de acolhimento, para 
garantir que os prestadores de serviços da 
UE sejam tratados de forma não 
discriminatória, nomeadamente no que se 
refere ao estabelecimento, assim como às 
plataformas de coordenação regulamentar; 
os novos mecanismos devem permitir a 
entrada e a estada temporárias de pessoas 
singulares por motivos profissionais, com o 
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objetivo de prestar serviços; objetivo de prestar serviços;

Or. en

Alteração 205
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea vi-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(vi-A) insta ambas as partes a acordarem 
em salvaguardas de emergência relativas 
aos serviços para permitir a suspensão 
temporária do acesso ao mercado, do 
tratamento nacional e/ou de outros 
compromissos respetivos em setores 
individuais, com base nos princípios da 
não discriminação e complementando as 
disposições existentes ao abrigo do artigo 
XII do GATS, se uma parte tiver 
dificuldades graves na balança dos 
pagamentos e em termos de finanças 
externas e do artigo XIV do GATS se a 
ação for considerada necessária por 
razões políticas imperiosas como a 
proteção da vida e da saúde;

Or. en

Alteração 206
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea vii)

Proposta de resolução Alteração

(vii) deverão existir possibilidades de 
acesso aos mercados de contratos públicos 
para além dos compromissos do Acordo 
sobre Contratos Públicos (ACP) da OMC, 
garantindo um acesso ao mercado às 

(vii) deverão existir possibilidades de 
acesso aos mercados de contratos públicos 
para além dos compromissos do Acordo 
sobre Contratos Públicos (ACP) da OMC, 
garantindo um acesso ao mercado às 
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empresas da UE em setores estratégicos a 
todos os níveis de governo e um grau de 
abertura igual ao dos mercados de 
contratos públicos da UE; lamenta, nesta 
matéria, que a posição de negociação 
inicial do Reino Unido não abranja os 
contratos públicos;

empresas da UE em setores estratégicos a 
todos os níveis de governo e um grau de 
abertura igual ao dos mercados de 
contratos públicos da UE, contanto que 
existam condições de concorrência 
equitativas; lamenta, nesta matéria, que a 
posição de negociação inicial do Reino 
Unido não abranja os contratos públicos; 
salienta que também deem ser aplicados 
critérios ecológicos e sociais, incluindo o 
dever de diligência institucional em 
matéria de ambiente e direitos humanos, 
igualdade de género, benefícios locais e 
conteúdos locais, na adjudicação de 
contratos públicos, ao invés da utilização 
apenas do critério do preço mais baixo;

Or. en

Alteração 207
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea vii)

Proposta de resolução Alteração

(vii) deverão existir possibilidades de 
acesso aos mercados de contratos públicos 
para além dos compromissos do Acordo 
sobre Contratos Públicos (ACP) da OMC, 
garantindo um acesso ao mercado às 
empresas da UE em setores estratégicos a 
todos os níveis de governo e um grau de 
abertura igual ao dos mercados de 
contratos públicos da UE; lamenta, nesta 
matéria, que a posição de negociação 
inicial do Reino Unido não abranja os 
contratos públicos;

(vii) os Estados-Membros devem ser 
livres de favorecer as empresas nacionais 
ou da UE no acesso aos mercados de 
contratos públicos;

Or. fr

Alteração 208
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Frédérique Ries, Marie-Pierre 
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Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, Christophe 
Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola Danti, Klemen 
Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews, Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea vii)

Proposta de resolução Alteração

(vii) deverão existir possibilidades de 
acesso aos mercados de contratos públicos 
para além dos compromissos do Acordo 
sobre Contratos Públicos (ACP) da OMC, 
garantindo um acesso ao mercado às 
empresas da UE em setores estratégicos a 
todos os níveis de governo e um grau de 
abertura igual ao dos mercados de 
contratos públicos da UE; lamenta, nesta 
matéria, que a posição de negociação 
inicial do Reino Unido não abranja os 
contratos públicos;

(vii) deverão existir possibilidades de 
acesso de ambas as partes aos mercados de 
contratos públicos para além dos 
compromissos do Acordo sobre Contratos 
Públicos (ACP) da OMC em domínios 
específicos a todos os níveis de governo, 
sem prejuízo das regras nacionais 
destinadas a proteger os seus interesses de 
segurança essenciais, garantindo um 
acesso ao mercado às empresas da UE e 
um grau de abertura igual ao dos mercados 
de contratos públicos da UE; no entanto, 
os contratos no domínio da segurança e 
da defesa terão de continuar excluídos 
das disposições do acordo; lamenta que a 
posição de negociação inicial do Reino 
Unido não abranja os contratos públicos;

Or. en

Alteração 209
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea vii)

Proposta de resolução Alteração

(vii) deverão existir possibilidades de 
acesso aos mercados de contratos públicos 
para além dos compromissos do Acordo 
sobre Contratos Públicos (ACP) da OMC, 
garantindo um acesso ao mercado às 
empresas da UE em setores estratégicos a 
todos os níveis de governo e um grau de 
abertura igual ao dos mercados de 
contratos públicos da UE; lamenta, nesta 
matéria, que a posição de negociação 

(vii) deverão existir possibilidades de 
acesso aos mercados de contratos públicos 
para além dos compromissos do Acordo 
sobre Contratos Públicos (ACP) da OMC, 
garantindo um acesso ao mercado às 
empresas da UE e um grau de abertura 
igual ao dos mercados de contratos 
públicos da UE; regista, nesta matéria, que 
a posição de negociação inicial do Reino 
Unido não abrange os contratos públicos; 
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inicial do Reino Unido não abranja os 
contratos públicos;

as autoridades devem poder excluir de 
concursos públicos empresas que tenham, 
no passado, feito tentativas de fraude, 
suborno de agentes da contratação 
pública ou dumping social ou ambiental 
nas suas ofertas;

Or. en

Alteração 210
Paulo Rangel

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea vii)

Proposta de resolução Alteração

(vii) deverão existir possibilidades de 
acesso aos mercados de contratos públicos 
para além dos compromissos do Acordo 
sobre Contratos Públicos (ACP) da OMC, 
garantindo um acesso ao mercado às 
empresas da UE em setores estratégicos a 
todos os níveis de governo e um grau de 
abertura igual ao dos mercados de 
contratos públicos da UE; lamenta, nesta 
matéria, que a posição de negociação 
inicial do Reino Unido não abranja os 
contratos públicos;

(vii) deverão existir possibilidades de 
acesso aos mercados de contratos públicos 
para além dos compromissos do Acordo 
sobre Contratos Públicos (ACP) da OMC, 
garantindo um acesso ao mercado às 
empresas da UE em setores estratégicos a 
todos os níveis de governo e um grau de 
abertura equivalente ao dos mercados de 
contratos públicos da UE; lamenta, nesta 
matéria, que a posição de negociação 
inicial do Reino Unido não abranja os 
contratos públicos;

Or. pt

Alteração 211
Daniel Caspary

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea vii)

Proposta de resolução Alteração

(vii) deverão existir possibilidades de 
acesso aos mercados de contratos públicos 
para além dos compromissos do Acordo 
sobre Contratos Públicos (ACP) da OMC, 
garantindo um acesso ao mercado às 
empresas da UE em setores estratégicos a 
todos os níveis de governo e um grau de 

(vii) deverão existir possibilidades de 
acesso aos mercados de contratos públicos 
para além dos compromissos do Acordo 
sobre Contratos Públicos (ACP) da OMC, 
garantindo um acesso ao mercado às 
empresas da UE a todos os níveis de 
governo e um grau de abertura igual ao dos 
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abertura igual ao dos mercados de 
contratos públicos da UE; lamenta, nesta 
matéria, que a posição de negociação 
inicial do Reino Unido não abranja os 
contratos públicos;

mercados de contratos públicos da UE; 
lamenta, nesta matéria, que a posição de 
negociação inicial do Reino Unido não 
abranja os contratos públicos;

Or. en

Alteração 212
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea viii)

Proposta de resolução Alteração

(viii) medidas sólidas e suscetíveis de 
aplicação coerciva que abranjam o 
reconhecimento e a proteção de alto nível 
dos direitos de propriedade intelectual, 
como os direitos de autor e os direitos 
conexos, as marcas e os desenhos 
industriais, as indicações geográficas, as 
patentes e os segredos comerciais, com 
base no quadro jurídico atual e futuro da 
UE, assegurando o mesmo nível de 
proteção que o previsto no Acordo de 
Saída;

(viii) medidas sólidas e suscetíveis de 
aplicação coerciva que abranjam o 
reconhecimento e a proteção de alto nível 
dos direitos de propriedade intelectual, 
como os direitos de autor e os direitos 
conexos, as marcas e os desenhos 
industriais, as indicações geográficas, as 
patentes e os segredos comerciais, com 
base no quadro jurídico atual e futuro da 
UE, assegurando o mesmo nível de 
proteção que o previsto no Acordo de 
Saída, sem comprometer o acesso a 
medicamentos a preços acessíveis, 
nomeadamente os genéricos;

Or. en

Alteração 213
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea viii)

Proposta de resolução Alteração

(viii) medidas sólidas e suscetíveis de 
aplicação coerciva que abranjam o 
reconhecimento e a proteção de alto nível 

(viii) medidas sólidas e suscetíveis de 
aplicação coerciva que abranjam o 
reconhecimento e a proteção dos direitos 
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dos direitos de propriedade intelectual, 
como os direitos de autor e os direitos 
conexos, as marcas e os desenhos 
industriais, as indicações geográficas, as 
patentes e os segredos comerciais, com 
base no quadro jurídico atual e futuro da 
UE, assegurando o mesmo nível de 
proteção que o previsto no Acordo de 
Saída;

de propriedade intelectual, incluindo as 
indicações geográficas (IG), com base no 
quadro jurídico atual e futuro da UE, 
assegurando o mesmo nível de proteção 
que o previsto no Acordo de Saída; 
salienta que a proteção das IG 
consagrada no Acordo de Saída não é 
negociável;

Or. en

Alteração 214
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea ix)

Proposta de resolução Alteração

(ix) um capítulo abrangente sobre as 
necessidades e os interesses das 
microempresas e das pequenas e médias 
empresas (PME) no que respeita às 
questões relacionadas com a facilitação do 
acesso ao mercado, incluindo, entre outras, 
a compatibilidade das normas técnicas e a 
racionalização dos procedimentos 
aduaneiros, com o objetivo de preservar e 
gerar oportunidades de negócio concretas e 
favorecer a sua internacionalização; 
observa que a abordagem às negociações 
do Reino Unido não inclui disposições 
específicas que reflitam estes objetivos;

(ix) um capítulo abrangente sobre as 
necessidades e os interesses das 
microempresas e das pequenas e médias 
empresas (PME) no que respeita às 
questões relacionadas com a facilitação do 
acesso ao mercado, incluindo, entre outras, 
a compatibilidade das normas técnicas, o 
intercâmbio de informações sobre a 
legislação aplicável e a racionalização e 
simplificação dos procedimentos 
aduaneiros, a par de controlos 
harmonizados, com o objetivo de 
preservar e gerar oportunidades de negócio 
concretas e favorecer a sua 
internacionalização; observa que a 
abordagem às negociações do Reino Unido 
não inclui disposições específicas que 
reflitam estes objetivos;

Or. en

Alteração 215
Markus Buchheit, Herve Juvin

Proposta de resolução
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N.º 13 – alínea ix)

Proposta de resolução Alteração

(ix) um capítulo abrangente sobre as 
necessidades e os interesses das 
microempresas e das pequenas e médias 
empresas (PME) no que respeita às 
questões relacionadas com a facilitação do 
acesso ao mercado, incluindo, entre outras, 
a compatibilidade das normas técnicas e a 
racionalização dos procedimentos 
aduaneiros, com o objetivo de preservar e 
gerar oportunidades de negócio concretas e 
favorecer a sua internacionalização; 
observa que a abordagem às negociações 
do Reino Unido não inclui disposições 
específicas que reflitam estes objetivos;

(ix) um capítulo abrangente sobre as 
necessidades e os interesses das 
microempresas e das pequenas e médias 
empresas (PME) no que respeita às 
questões relacionadas com a facilitação do 
acesso ao mercado, incluindo, entre outras, 
a compatibilidade das normas técnicas e a 
racionalização dos procedimentos 
aduaneiros, com o objetivo de preservar e 
gerar oportunidades de negócio concretas e 
favorecer a sua internacionalização;

Or. en

Alteração 216
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea ix)

Proposta de resolução Alteração

(ix) um capítulo abrangente sobre as 
necessidades e os interesses das 
microempresas e das pequenas e médias 
empresas (PME) no que respeita às 
questões relacionadas com a facilitação do 
acesso ao mercado, incluindo, entre outras, 
a compatibilidade das normas técnicas e a 
racionalização dos procedimentos 
aduaneiros, com o objetivo de preservar e 
gerar oportunidades de negócio concretas e 
favorecer a sua internacionalização; 
observa que a abordagem às negociações 
do Reino Unido não inclui disposições 
específicas que reflitam estes objetivos;

(ix) um capítulo abrangente sobre as 
necessidades e os interesses das 
microempresas e das pequenas e médias 
empresas (PME) no que respeita às 
questões relacionadas com a facilitação do 
acesso ao mercado, incluindo, entre outras, 
a compatibilidade das normas técnicas e a 
racionalização dos procedimentos 
aduaneiros, com o objetivo de preservar e 
gerar oportunidades de negócio concretas e 
favorecer a sua internacionalização; 
lamenta que a abordagem às negociações 
do Reino Unido não inclua disposições 
específicas que reflitam estes objetivos;
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Or. en

Alteração 217
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea x)

Proposta de resolução Alteração

(x) para que um acordo comercial seja 
abrangente, deve incluir disposições 
destinadas a assegurar que o alinhamento 
regulamentar do Reino Unido com a UE 
continue a existir no futuro; para facilitar o 
comércio, deverão ser negociadas 
disciplinas transversais sobre a coerência 
regulamentar e as barreiras não pautais, 
tendo em conta o caráter voluntário da 
cooperação regulamentar e o direito de 
regulamentar no interesse público, 
preservando a autonomia regulamentar e 
os direitos parlamentares, e recordando que 
as disposições relativas à cooperação 
regulamentar de um acordo comercial não 
podem reproduzir integralmente um 
comércio sem fricção, como é permitido 
pela integração no mercado único; um 
alinhamento regulamentar em matéria da 
fiscalização do mercado dos produtos e 
normas sólidas relativas aos produtos 
deverá ser um elemento essencial e 
insubstituível do ACL, para assegurar 
condições de concorrência equitativas para 
as empresas da UE e um nível de proteção 
elevado dos consumidores da UE;

(x) para que um acordo comercial seja 
abrangente, deve incluir disposições 
destinadas a assegurar que o alinhamento 
regulamentar do Reino Unido com a UE 
continue a existir no futuro; para facilitar o 
comércio, deverão ser negociadas 
disciplinas transversais sobre a coerência 
regulamentar e as barreiras não pautais, 
tendo em conta o caráter voluntário da 
cooperação regulamentar e tendo em conta 
que, em conformidade com o mandato de 
negociação, as Partes mantém a sua 
autonomia e a capacidade de regulamentar 
a atividade económica de acordo com os 
níveis de proteção que cada uma 
considere adequados para alcançar 
objetivos legítimos de política pública, 
como a saúde pública, a saúde e o bem-
estar animal e vegetal, os serviços sociais, 
a educação pública, a segurança, o 
ambiente, incluindo a luta contra as 
alterações climáticas, a moral pública, a 
proteção social ou do consumidor, a 
privacidade e a proteção de dados e a 
promoção e proteção da diversidade 
cultural, bem como a luta contra o 
branqueamento de capitais, preservando 
os direitos parlamentares, e recordando que 
as disposições relativas à cooperação 
regulamentar de um acordo comercial não 
podem reproduzir integralmente um 
comércio sem fricção, como é permitido 
pela integração no mercado único; um 
alinhamento regulamentar em matéria da 
fiscalização do mercado dos produtos e 
normas sólidas relativas aos produtos 
deverá ser um elemento essencial e 
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insubstituível do ACL, para assegurar 
condições de concorrência equitativas para 
as empresas da UE e um nível de proteção 
elevado dos consumidores da UE;

Or. en

Alteração 218
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea x)

Proposta de resolução Alteração

(x) para que um acordo comercial seja 
abrangente, deve incluir disposições 
destinadas a assegurar que o alinhamento 
regulamentar do Reino Unido com a UE 
continue a existir no futuro; para facilitar o 
comércio, deverão ser negociadas 
disciplinas transversais sobre a coerência 
regulamentar e as barreiras não pautais, 
tendo em conta o caráter voluntário da 
cooperação regulamentar e o direito de 
regulamentar no interesse público, 
preservando a autonomia regulamentar e os 
direitos parlamentares, e recordando que as 
disposições relativas à cooperação 
regulamentar de um acordo comercial não 
podem reproduzir integralmente um 
comércio sem fricção, como é permitido 
pela integração no mercado único; um 
alinhamento regulamentar em matéria da 
fiscalização do mercado dos produtos e 
normas sólidas relativas aos produtos 
deverá ser um elemento essencial e 
insubstituível do ACL, para assegurar 
condições de concorrência equitativas para 
as empresas da UE e um nível de proteção 
elevado dos consumidores da UE;

(x) para que um acordo comercial seja 
abrangente, deve incluir disposições 
destinadas a assegurar que o alinhamento 
regulamentar do Reino Unido com a UE 
continue a existir no futuro; para facilitar o 
comércio, deverão ser negociadas 
disciplinas transversais sobre a coerência 
regulamentar e as barreiras não pautais, 
tendo em conta o caráter voluntário da 
cooperação regulamentar e o direito de 
regulamentar no interesse público, 
preservando a autonomia regulamentar e os 
direitos parlamentares, e recordando que as 
disposições relativas à cooperação 
regulamentar de um acordo comercial não 
podem reproduzir integralmente um 
comércio sem fricção, como é permitido 
pela integração no mercado único; 
sublinha, a este respeito, que qualquer 
parceria futura com o Reino Unido deve 
incluir exceções prudenciais sólidas para 
garantir legalmente o direito de ambas as 
partes a regulamentar no interesse 
público; um alinhamento regulamentar em 
matéria da fiscalização do mercado dos 
produtos e normas sólidas relativas aos 
produtos deverá ser um elemento essencial 
e insubstituível do ACL, para assegurar 
condições de concorrência equitativas para 
as empresas da UE e um nível de proteção 
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elevado dos consumidores da UE;

Or. en

Alteração 219
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xi)

Proposta de resolução Alteração

(xi) para salvaguardar a estabilidade 
financeira e regulamentar e garantir um 
respeito cabal do regime regulamentar e 
das normas da UE e a sua aplicação, os 
acordos comerciais da UE contêm 
geralmente, como o acordo em questão 
deve conter, exceções prudenciais e 
limitações da prestação transfronteiriça de 
serviços financeiros;

(xi) para salvaguardar a estabilidade 
financeira e regulamentar e garantir um 
respeito cabal do regime regulamentar e 
das normas da UE e a sua aplicação, os 
acordos comerciais da UE contêm 
geralmente, como o acordo em questão 
deve conter, exceções prudenciais e 
limitações da prestação transfronteiriça de 
serviços financeiros; a Comissão deve 
abster-se de uma abordagem de concessão 
do estatuto de equivalência nos serviços 
financeiros, tendo em conta os anúncios 
do Governo britânico de que irá baixar as 
normas e os impostos para o setor dos 
serviços financeiros do Reino Unido no 
futuro próximo a fim de obter vantagens 
competitivas;

Or. en

Alteração 220
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xi)

Proposta de resolução Alteração

(xi) para salvaguardar a estabilidade 
financeira e regulamentar e garantir um 
respeito cabal do regime regulamentar e 
das normas da UE e a sua aplicação, os 

(xi) para salvaguardar a estabilidade 
financeira e regulamentar e garantir um 
respeito cabal do regime regulamentar e 
das normas da UE e a sua aplicação, os 
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acordos comerciais da UE contêm 
geralmente, como o acordo em questão 
deve conter, exceções prudenciais e 
limitações da prestação transfronteiriça de 
serviços financeiros;

acordos comerciais da UE contêm 
geralmente, como o acordo em questão 
deve conter, exceções prudenciais e 
limitações da prestação transfronteiriça de 
serviços financeiros, que devem poder ser 
alargadas a pedido de um 
Estado-Membro;

Or. fr

Alteração 221
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xii)

Proposta de resolução Alteração

(xii) disposições ambiciosas que 
prevejam o desenvolvimento do comércio 
digital e para eliminar entraves 
injustificados ao comércio por via 
eletrónica e assegurar um ambiente em 
linha aberto, seguro e fiável para as 
empresas e os consumidores e uma 
regulamentação dos fluxos de dados 
transfronteiras, incluindo princípios como a 
concorrência leal e regras ambiciosas para 
as transferências de dados transfronteiriços, 
no pleno respeito e sem prejuízo das regras 
atuais e futuras da UE em matéria de 
proteção de dados e privacidade;

(xii) disposições ambiciosas que 
prevejam o desenvolvimento do comércio 
digital e para eliminar entraves 
injustificados ao comércio por via 
eletrónica e assegurar um ambiente em 
linha aberto, seguro e fiável para as 
empresas e os consumidores e uma 
regulamentação dos fluxos de dados 
transfronteiras, incluindo princípios como a 
concorrência leal e regras ambiciosas para 
as transferências de dados transfronteiriços, 
no pleno respeito e sem prejuízo das regras 
atuais e futuras da UE em matéria de 
proteção de dados e privacidade; solicita à 
Comissão que explicite a sua posição em 
relação aos inúmeros sítios Web 
localizados em Gibraltar que concorrem 
fortemente com o setor dos jogos e apostas 
dos Estados-Membros da União Europeia 
e muitos dos quais não oferecem as mais 
elementares garantias de segurança;

Or. fr

Alteração 222
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xii)

Proposta de resolução Alteração

(xii) disposições ambiciosas que 
prevejam o desenvolvimento do comércio 
digital e para eliminar entraves 
injustificados ao comércio por via 
eletrónica e assegurar um ambiente em 
linha aberto, seguro e fiável para as 
empresas e os consumidores e uma 
regulamentação dos fluxos de dados 
transfronteiras, incluindo princípios como a 
concorrência leal e regras ambiciosas para 
as transferências de dados transfronteiriços, 
no pleno respeito e sem prejuízo das regras 
atuais e futuras da UE em matéria de 
proteção de dados e privacidade;

(xii) disposições ambiciosas que 
prevejam o desenvolvimento do comércio 
digital e para eliminar entraves 
injustificados ao comércio por via 
eletrónica e assegurar um ambiente em 
linha aberto, seguro e fiável para as 
empresas e os consumidores e uma 
regulamentação dos fluxos de dados 
transfronteiras, incluindo princípios como a 
concorrência leal e regras ambiciosas para 
as transferências de dados transfronteiriços, 
no pleno respeito e sem prejuízo das regras 
atuais e futuras da UE em matéria de 
proteção de dados e privacidade; devem 
aplicar-se salvaguardas jurídicas 
horizontais e ambiciosas em termos de 
proteção de dados e de privacidade a todo 
o futuro acordo;

Or. en

Alteração 223
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xii)

Proposta de resolução Alteração

(xii) disposições ambiciosas que 
prevejam o desenvolvimento do comércio 
digital e para eliminar entraves 
injustificados ao comércio por via 
eletrónica e assegurar um ambiente em 
linha aberto, seguro e fiável para as 
empresas e os consumidores e uma 
regulamentação dos fluxos de dados 
transfronteiras, incluindo princípios como a 
concorrência leal e regras ambiciosas para 
as transferências de dados transfronteiriços, 
no pleno respeito e sem prejuízo das regras 

(xii) disposições que prevejam o 
desenvolvimento do comércio digital e do 
comércio eletrónico, com ênfase na 
proteção do consumidor e no direito à 
privacidade dos dados, abordando 
também os entraves injustificados ao 
comércio por via eletrónica e assegurar um 
ambiente em linha aberto, seguro e fiável 
para as empresas e os consumidores e uma 
regulamentação dos fluxos de dados 
transfronteiras, incluindo princípios como a 
concorrência leal e regras ambiciosas para 
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atuais e futuras da UE em matéria de 
proteção de dados e privacidade;

as transferências de dados transfronteiriços, 
no pleno respeito e sem prejuízo das regras 
atuais e futuras da UE em matéria de 
proteção de dados e privacidade;

Or. en

Alteração 224
Traian Băsescu

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xii)

Proposta de resolução Alteração

(xii) disposições ambiciosas que 
prevejam o desenvolvimento do comércio 
digital e para eliminar entraves 
injustificados ao comércio por via 
eletrónica e assegurar um ambiente em 
linha aberto, seguro e fiável para as 
empresas e os consumidores e uma 
regulamentação dos fluxos de dados 
transfronteiras, incluindo princípios como a 
concorrência leal e regras ambiciosas para 
as transferências de dados transfronteiriços, 
no pleno respeito e sem prejuízo das regras 
atuais e futuras da UE em matéria de 
proteção de dados e privacidade;

(xii) disposições ambiciosas que 
prevejam o desenvolvimento do comércio 
digital e para eliminar entraves 
injustificados ao comércio por via 
eletrónica e assegurar um ambiente em 
linha transparente, justo, aberto, seguro e 
fiável para as empresas e os consumidores 
e uma regulamentação dos fluxos de dados 
transfronteiras, incluindo princípios como a 
concorrência leal, a prevenção do abuso 
do poder de mercado e regras ambiciosas 
para as transferências de dados 
transfronteiriços, no pleno respeito e sem 
prejuízo das regras atuais e futuras da UE 
em matéria de proteção de dados e 
privacidade;

Or. ro

Alteração 225
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xii)

Proposta de resolução Alteração

(xii) disposições ambiciosas que 
prevejam o desenvolvimento do comércio 
digital e para eliminar entraves 

(xii) disposições ambiciosas que 
prevejam o desenvolvimento do comércio 
digital e para eliminar entraves 
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injustificados ao comércio por via 
eletrónica e assegurar um ambiente em 
linha aberto, seguro e fiável para as 
empresas e os consumidores e uma 
regulamentação dos fluxos de dados 
transfronteiras, incluindo princípios como a 
concorrência leal e regras ambiciosas para 
as transferências de dados transfronteiriços, 
no pleno respeito e sem prejuízo das regras 
atuais e futuras da UE em matéria de 
proteção de dados e privacidade;

injustificados ao comércio por via 
eletrónica, incluindo requisitos de 
localização dos dados, e assegurar um 
ambiente em linha aberto, seguro e fiável 
para as empresas e os consumidores e uma 
regulamentação dos fluxos de dados 
transfronteiras, incluindo princípios como a 
concorrência leal e regras ambiciosas para 
as transferências de dados transfronteiriços, 
no pleno respeito e sem prejuízo das regras 
da UE em matéria de proteção de dados e 
privacidade e da autonomia regulamentar 
a este respeito;

Or. en

Alteração 226
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xii)

Proposta de resolução Alteração

(xii) disposições ambiciosas que 
prevejam o desenvolvimento do comércio 
digital e para eliminar entraves 
injustificados ao comércio por via 
eletrónica e assegurar um ambiente em 
linha aberto, seguro e fiável para as 
empresas e os consumidores e uma 
regulamentação dos fluxos de dados 
transfronteiras, incluindo princípios como a 
concorrência leal e regras ambiciosas para 
as transferências de dados transfronteiriços, 
no pleno respeito e sem prejuízo das regras 
atuais e futuras da UE em matéria de 
proteção de dados e privacidade;

(xii) disposições ambiciosas e 
pertinentes que prevejam o 
desenvolvimento do comércio digital e 
para eliminar entraves injustificados ao 
comércio por via eletrónica e assegurar um 
ambiente em linha aberto, seguro e fiável 
para as empresas e os consumidores e uma 
regulamentação dos fluxos e intercâmbios 
de dados transfronteiras, incluindo 
princípios como a concorrência leal e 
regras ambiciosas para as transferências de 
dados transfronteiriços, no pleno respeito e 
sem prejuízo das regras atuais e futuras da 
UE em matéria de proteção de dados e 
privacidade;

Or. en

Alteração 227
Urmas Paet
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Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xii)

Proposta de resolução Alteração

(xii) disposições ambiciosas que 
prevejam o desenvolvimento do comércio 
digital e para eliminar entraves 
injustificados ao comércio por via 
eletrónica e assegurar um ambiente em 
linha aberto, seguro e fiável para as 
empresas e os consumidores e uma 
regulamentação dos fluxos de dados 
transfronteiras, incluindo princípios como a 
concorrência leal e regras ambiciosas para 
as transferências de dados 
transfronteiriços, no pleno respeito e sem 
prejuízo das regras atuais e futuras da UE 
em matéria de proteção de dados e 
privacidade;

(xii) disposições ambiciosas que 
prevejam o desenvolvimento e a 
facilitação do comércio digital e para 
eliminar entraves injustificados ao 
comércio por via eletrónica e assegurar um 
ambiente em linha aberto, seguro e fiável 
para as empresas e os consumidores e uma 
regulamentação dos fluxos de dados 
transfronteiras, incluindo princípios como a 
concorrência leal e regras ambiciosas para 
facilitar as transferências de dados 
bilaterais, no pleno respeito e sem prejuízo 
das regras atuais e futuras da UE em 
matéria de proteção de dados e 
privacidade;

Or. en

Alteração 228
Traian Băsescu

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(xii-A) um quadro para uma cooperação 
contínua entre autoridades responsáveis 
pela concorrência e pelos auxílios 
estatais, por forma a que possam oferecer 
uma coordenação tendo em vista garantir 
um quadro para concorrência leal em 
cenários transfronteiriços;

Or. ro

Alteração 229
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução



AM\1206003PT.docx 131/143 PE652.491v01-00

PT

N.º 13 – alínea xiii)

Proposta de resolução Alteração

(xiii) dado que o ACL conduzirá a 
controlos e verificações aduaneiros à 
entrada das mercadorias no mercado único, 
afetando as cadeias de abastecimento e os 
processos de fabrico globais, as 
autoridades aduaneiras deverão ser 
reforçadas tanto na vertente de pessoal 
como na do equipamento técnico, para 
fazer face ao trabalho adicional; os 
procedimentos operacionais do ACL 
devem ter como objetivo preservar as 
regras do mercado único de mercadorias da 
União e a integridade da união aduaneira, 
nomeadamente com o estabelecimento 
atempado de uma maneira de operar 
eficiente entre a UE e o Reino Unido neste 
domínio; é da maior importância garantir a 
conformidade das mercadorias com as 
regras do mercado único;

(xiii) dado que o ACL conduzirá a 
controlos e verificações aduaneiros à 
entrada das mercadorias no mercado único, 
afetando as cadeias de abastecimento e os 
processos de fabrico globais, as 
autoridades aduaneiras deverão ser 
reforçadas tanto na vertente de pessoal 
como na do equipamento técnico, para 
fazer face ao trabalho adicional; os 
procedimentos operacionais do ACL 
devem ter como objetivo preservar as 
regras do mercado único de mercadorias da 
União e a integridade da união aduaneira, 
nomeadamente com o estabelecimento 
atempado de uma maneira de operar 
eficiente entre a UE e o Reino Unido neste 
domínio; embora seja da maior 
importância garantir a conformidade das 
mercadorias com as regras do mercado 
único, a Comissão é incentivada a propor 
um sistema de operadores de confiança 
para atenuar o risco de perdas de 
emprego e de redução das trocas 
económicas;

Or. en

Alteração 230
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xiii)

Proposta de resolução Alteração

(xiii) dado que o ACL conduzirá a 
controlos e verificações aduaneiros à 
entrada das mercadorias no mercado único, 
afetando as cadeias de abastecimento e os 
processos de fabrico globais, as 
autoridades aduaneiras deverão ser 
reforçadas tanto na vertente de pessoal 
como na do equipamento técnico, para 

(xiii) dado que o ACL conduzirá a 
controlos e verificações aduaneiros à 
entrada das mercadorias no mercado único, 
afetando as cadeias de abastecimento e os 
processos de fabrico globais, as 
autoridades aduaneiras deverão ser 
reforçadas tanto na vertente de pessoal 
como na do equipamento técnico para fazer 
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fazer face ao trabalho adicional; os 
procedimentos operacionais do ACL 
devem ter como objetivo preservar as 
regras do mercado único de mercadorias da 
União e a integridade da união aduaneira, 
nomeadamente com o estabelecimento 
atempado de uma maneira de operar 
eficiente entre a UE e o Reino Unido neste 
domínio; é da maior importância garantir a 
conformidade das mercadorias com as 
regras do mercado único;

face ao trabalho adicional e incluir a 
possibilidade de um gabinete permanente 
da UE na Irlanda do Norte para lidar com 
o cumprimento do direito aduaneiro; os 
procedimentos operacionais do ACL 
devem ter como objetivo preservar as 
regras do mercado único de mercadorias da 
União e a integridade da união aduaneira, 
nomeadamente com o estabelecimento 
atempado de uma maneira de operar 
eficiente entre a UE e o Reino Unido neste 
domínio; é da maior importância garantir a 
conformidade das mercadorias com as 
regras do mercado único;

Or. en

Alteração 231
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, 
Susanna Ceccardi

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xiii)

Proposta de resolução Alteração

(xiii) dado que o ACL conduzirá a 
controlos e verificações aduaneiros à 
entrada das mercadorias no mercado único, 
afetando as cadeias de abastecimento e os 
processos de fabrico globais, as 
autoridades aduaneiras deverão ser 
reforçadas tanto na vertente de pessoal 
como na do equipamento técnico, para 
fazer face ao trabalho adicional; os 
procedimentos operacionais do ACL 
devem ter como objetivo preservar as 
regras do mercado único de mercadorias da 
União e a integridade da união aduaneira, 
nomeadamente com o estabelecimento 
atempado de uma maneira de operar 
eficiente entre a UE e o Reino Unido neste 
domínio; é da maior importância garantir a 
conformidade das mercadorias com as 
regras do mercado único;

(xiii) dado que o ACL conduzirá a 
controlos e verificações aduaneiros à 
entrada das mercadorias no mercado único, 
afetando as cadeias de abastecimento e os 
processos de fabrico globais, as 
autoridades aduaneiras deverão ser 
reforçadas tanto na vertente de pessoal 
como na do equipamento técnico, para 
fazer face ao trabalho adicional; a este 
título, os Estados-Membros devem pode 
realizar livremente os controlos que se 
imponham; os procedimentos operacionais 
do ACL devem ter como objetivo preservar 
as regras do mercado único de mercadorias 
da União e a integridade da união 
aduaneira, nomeadamente com o 
estabelecimento atempado de uma maneira 
de operar eficiente entre a UE e o Reino 
Unido neste domínio; é da maior 
importância garantir a conformidade das 
mercadorias com as regras do mercado 
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único;

Or. fr

Alteração 232
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xiii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(xiii-A)lamenta que o texto jurídico da UE 
não contenha um capítulo ambicioso 
relativo ao comércio e à igualdade de 
género, conforme solicitado pelo 
Parlamento Europeu, e recorda que as 
consequências da saída do Reino Unido 
da UE para a igualdade de género devem 
ser tidas em conta, nomeadamente 
garantindo condições de concorrência 
equitativas para as ações da UE de 
proteção e promoção do papel das 
mulheres na economia, por exemplo em 
termos de medidas de combate às 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres;

Or. en

Alteração 233
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xiii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(xiii-A)insta a Comissão e os 
Estados-Membros a adotarem todos os 
preparativos e precauções necessários 
para a eventualidade de uma caducidade 
do Acordo de Saída sem que se chegue a 
um acordo sobre as futuras relações, em 
especial as relações comerciais e 
económicas, que entra em vigor em 1 de 
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janeiro de 2021, incluindo medidas de 
emergência destinadas a reduzir ao 
máximo os prejuízos para os 
trabalhadores e as empresas afetados;

Or. en

Alteração 234
Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

Proposta de resolução
N.º 13 – alínea xiii-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

(xiii-B)insta a Comissão a propor medidas 
para reduzir o impacto nos parceiros 
comerciais da União de países terceiros, 
nomeadamente de países em 
desenvolvimento, caso não se chegue a 
um acordo com o Reino Unido, uma vez 
que as importações britânicas podem ter 
representado uma percentagem 
considerável das suas exportações para a 
União Europeia;

Or. en

Alteração 235
Markus Buchheit, Herve Juvin

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Lamenta a posição negocial do 
Reino Unido em relação à UE, ao não ter 
encetado, até à data, negociações 
detalhadas no que se refere a assegurar 
condições de concorrência equitativas; 
salienta que esta posição não está de 
acordo com o ponto 77 da Declaração 
Política assinada por ambas as partes;

Suprimido
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Or. en

Alteração 236
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Lamenta a posição negocial do 
Reino Unido em relação à UE, ao não ter 
encetado, até à data, negociações 
detalhadas no que se refere a assegurar 
condições de concorrência equitativas; 
salienta que esta posição não está de 
acordo com o ponto 77 da Declaração 
Política assinada por ambas as partes;

14. Lamenta a posição negocial do 
Reino Unido em relação à UE, ao não ter 
encetado, até à data, negociações 
detalhadas no que se refere a assegurar 
condições de concorrência equitativas; 
salienta que esta posição não está de 
acordo com o ponto 77 da Declaração 
Política assinada por ambas as partes; 
salienta que um capítulo ambicioso e 
abrangente sobre condições de 
concorrência equitativas, sujeito a 
disposições vinculativas e com meios de 
coerção, é uma condição necessária para 
que o Parlamento Europeu consinta num 
acordo comercial com o Reino Unido; 
lamenta profundamente que o Reino 
Unido rejeite a necessidade de as 
disposições em matéria de direito do 
trabalho do futuro ACL serem sujeitas ao 
mecanismo de resolução de litígios do 
Acordo, mas não especifique que tipo de 
mecanismo de resolução de litígios se 
aplicaria neste caso; recorda que devem 
existir mecanismos de resolução de 
litígios para todos os elementos do 
Acordo;

Or. en

Alteração 237
Geert Bourgeois, Anna Fotyga

Proposta de resolução
N.º 14
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Proposta de resolução Alteração

14. Lamenta a posição negocial do 
Reino Unido em relação à UE, ao não ter 
encetado, até à data, negociações 
detalhadas no que se refere a assegurar 
condições de concorrência equitativas; 
salienta que esta posição não está de 
acordo com o ponto 77 da Declaração 
Política assinada por ambas as partes;

14. Lamenta a posição negocial do 
Reino Unido em relação à UE, ao não ter 
encetado, até à data, negociações 
detalhadas no que se refere a assegurar 
condições de concorrência equitativas; 
salienta que esta posição não está de 
acordo com o ponto 77 da Declaração 
Política assinada por ambas as partes, no 
qual se prevê que a natureza exata dos 
seus compromissos para assegurar 
condições de concorrência equitativas 
deve ser ponderada tendo em conta o 
alcance e a profundidade das futuras 
relações e a ligação económica de ambas 
as partes;

Or. en

Alteração 238
Danuta Maria Hübner

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Lamenta a posição negocial do 
Reino Unido em relação à UE, ao não ter 
encetado, até à data, negociações 
detalhadas no que se refere a assegurar 
condições de concorrência equitativas; 
salienta que esta posição não está de 
acordo com o ponto 77 da Declaração 
Política assinada por ambas as partes;

14. Lamenta a posição negocial do 
Reino Unido em relação à UE, ao não ter 
encetado, até à data, negociações 
detalhadas no que se refere a assegurar 
condições de concorrência equitativas; 
salienta que esta posição não está de 
acordo com o ponto 77 da Declaração 
Política assinada por ambas as partes; 
exorta, pois, o Governo do Reino Unido a 
rever urgentemente a sua posição 
negocial e a participar de forma 
construtiva nas negociações sobre as 
condições de concorrência equitativas;

Or. en
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Alteração 239
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Javier Nart, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Svenja Hahn, 
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Samira Rafaela, Michal Šimečka, Nicola 
Danti, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Barry Andrews

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Reitera que, atendendo à 
proximidade geográfica e à 
interdependência entre o Reino Unido e a 
UE, a amplitude e a profundidade do 
acordo relativo a assegurar condições de 
concorrência equitativas serão essenciais 
no que respeita a determinar a extensão do 
conjunto das futuras relações entre a UE e 
o Reino Unido; considera, por conseguinte, 
que é necessário assegurar condições de 
concorrência equitativas e garantir as 
normas da UE, para evitar um nivelamento 
por baixo, com vista a um alinhamento 
dinâmico; salienta a necessidade de 
assegurar que o Reino Unido não obtenha 
uma vantagem competitiva desleal 
diminuindo os níveis de proteção e impedir 
uma arbitragem regulamentar por parte dos 
operadores do mercado;

15. Reitera que, atendendo à 
proximidade geográfica e à 
interdependência entre o Reino Unido e a 
UE, a amplitude e a profundidade do 
acordo relativo a assegurar condições de 
concorrência equitativas serão essenciais 
no que respeita a determinar a extensão do 
conjunto das futuras relações entre a UE e 
o Reino Unido; considera, por conseguinte, 
que é necessário assegurar condições de 
concorrência equitativas e garantir que as 
normas da UE são uma condição, para 
evitar um nivelamento por baixo, 
contribuindo simultaneamente para o 
desenvolvimento sustentável e a luta 
contra as alterações climáticas, com vista 
a um alinhamento dinâmico; salienta a 
necessidade de assegurar que o Reino 
Unido não obtenha uma vantagem 
competitiva desleal diminuindo os níveis 
de proteção e impedir uma arbitragem 
regulamentar por parte dos operadores do 
mercado;

Or. en

Alteração 240
Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli, Mazaly Aguilar

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Reitera que, atendendo à 15. Reitera que, atendendo à 
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proximidade geográfica e à 
interdependência entre o Reino Unido e a 
UE, a amplitude e a profundidade do 
acordo relativo a assegurar condições de 
concorrência equitativas serão essenciais 
no que respeita a determinar a extensão do 
conjunto das futuras relações entre a UE e 
o Reino Unido; considera, por conseguinte, 
que é necessário assegurar condições de 
concorrência equitativas e garantir as 
normas da UE, para evitar um nivelamento 
por baixo, com vista a um alinhamento 
dinâmico; salienta a necessidade de 
assegurar que o Reino Unido não obtenha 
uma vantagem competitiva desleal 
diminuindo os níveis de proteção e impedir 
uma arbitragem regulamentar por parte dos 
operadores do mercado;

proximidade geográfica e à 
interdependência entre o Reino Unido e a 
UE, a amplitude e a profundidade do 
acordo relativo a assegurar condições de 
concorrência equitativas serão essenciais 
no que respeita a determinar a extensão do 
conjunto das futuras relações entre a UE e 
o Reino Unido; considera, por conseguinte, 
que é necessário assegurar condições de 
concorrência equitativas e garantir as 
normas da UE, para evitar um nivelamento 
por baixo, bem como medidas que tenham 
um efeito nocivo injustificado e 
desproporcional nos fluxos comerciais, 
com vista a um alinhamento dinâmico; 
salienta a necessidade de assegurar que o 
Reino Unido não obtenha uma vantagem 
competitiva desleal diminuindo os níveis 
de proteção e impedir uma arbitragem 
regulamentar por parte dos operadores do 
mercado;

Or. en

Alteração 241
Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Reitera que, atendendo à 
proximidade geográfica e à 
interdependência entre o Reino Unido e a 
UE, a amplitude e a profundidade do 
acordo relativo a assegurar condições de 
concorrência equitativas serão essenciais 
no que respeita a determinar a extensão do 
conjunto das futuras relações entre a UE e 
o Reino Unido; considera, por conseguinte, 
que é necessário assegurar condições de 
concorrência equitativas e garantir as 
normas da UE, para evitar um nivelamento 
por baixo, com vista a um alinhamento 
dinâmico; salienta a necessidade de 
assegurar que o Reino Unido não obtenha 

15. Reitera que, atendendo à 
proximidade geográfica e à 
interdependência entre o Reino Unido e a 
UE, a amplitude e a profundidade do 
acordo relativo a assegurar condições de 
concorrência equitativas serão essenciais 
no que respeita a determinar a extensão do 
conjunto das futuras relações entre a UE e 
o Reino Unido; considera, por conseguinte, 
que é necessário prever disposições em 
matéria de condições de concorrência 
equitativas proporcionais ao nível de 
ambição e liberalização do Acordo e 
garantir as normas da UE, para garantir a 
concorrência leal; salienta a necessidade 
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uma vantagem competitiva desleal 
diminuindo os níveis de proteção e impedir 
uma arbitragem regulamentar por parte dos 
operadores do mercado;

de assegurar que o Reino Unido não 
obtenha uma vantagem competitiva desleal 
diminuindo os níveis de proteção e impedir 
uma arbitragem regulamentar por parte dos 
operadores do mercado;

Or. en

Alteração 242
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Reitera que, atendendo à 
proximidade geográfica e à 
interdependência entre o Reino Unido e a 
UE, a amplitude e a profundidade do 
acordo relativo a assegurar condições de 
concorrência equitativas serão essenciais 
no que respeita a determinar a extensão do 
conjunto das futuras relações entre a UE e 
o Reino Unido; considera, por conseguinte, 
que é necessário assegurar condições de 
concorrência equitativas e garantir as 
normas da UE, para evitar um nivelamento 
por baixo, com vista a um alinhamento 
dinâmico; salienta a necessidade de 
assegurar que o Reino Unido não obtenha 
uma vantagem competitiva desleal 
diminuindo os níveis de proteção e impedir 
uma arbitragem regulamentar por parte dos 
operadores do mercado;

15. Reitera que, atendendo à 
proximidade geográfica e à 
interdependência entre o Reino Unido e a 
UE, a amplitude e a profundidade do 
acordo relativo a assegurar condições de 
concorrência equitativas serão essenciais 
no que respeita a determinar a extensão do 
conjunto das futuras relações entre a UE e 
o Reino Unido; considera, por conseguinte, 
que é necessário assegurar condições de 
concorrência equitativas e garantir as 
normas da UE, para evitar um nivelamento 
por baixo, com vista a um alinhamento 
dinâmico das políticas e da legislação; 
salienta a necessidade de assegurar que o 
Reino Unido não obtenha uma vantagem 
competitiva desleal diminuindo os níveis 
de proteção e impedir uma arbitragem 
regulamentar por parte dos operadores do 
mercado;

Or. en

Alteração 243
Enikő Győri, László Trócsányi

Proposta de resolução
N.º 15
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Proposta de resolução Alteração

15. Reitera que, atendendo à 
proximidade geográfica e à 
interdependência entre o Reino Unido e a 
UE, a amplitude e a profundidade do 
acordo relativo a assegurar condições de 
concorrência equitativas serão essenciais 
no que respeita a determinar a extensão do 
conjunto das futuras relações entre a UE e 
o Reino Unido; considera, por conseguinte, 
que é necessário assegurar condições de 
concorrência equitativas e garantir as 
normas da UE, para evitar um nivelamento 
por baixo, com vista a um alinhamento 
dinâmico; salienta a necessidade de 
assegurar que o Reino Unido não obtenha 
uma vantagem competitiva desleal 
diminuindo os níveis de proteção e impedir 
uma arbitragem regulamentar por parte dos 
operadores do mercado;

15. Reitera que, atendendo à 
proximidade geográfica e à 
interdependência entre o Reino Unido e a 
UE, a amplitude e a profundidade do 
acordo relativo a assegurar condições de 
concorrência equitativas serão essenciais 
no que respeita a determinar a extensão do 
conjunto das futuras relações entre a UE e 
o Reino Unido; considera, por conseguinte, 
que é necessário assegurar condições de 
concorrência equitativas e garantir as 
normas da UE, para evitar um nivelamento 
por baixo, com vista a um alinhamento 
dinâmico em matéria de auxílios estatais; 
salienta a necessidade de assegurar que o 
Reino Unido não obtenha uma vantagem 
competitiva desleal diminuindo os níveis 
de proteção e impedir uma arbitragem 
regulamentar por parte dos operadores do 
mercado;

Or. en

Alteração 244
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Reitera que, com vista a preservar 
a integridade da UE e do seu mercado 
único, os direitos dos cidadãos, a união 
aduaneira e a indivisibilidade das quatro 
liberdades, é crucial garantir que o nível 
de acesso isento de direitos e contingentes 
ao maior mercado único do mundo 
corresponde plenamente ao grau de 
convergência regulamentar e aos 
compromissos assumidos relativamente à 
observação de condições de concorrência 
equitativas para uma concorrência aberta 
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e livre tendo em vista um alinhamento 
dinâmico; sublinha que é necessária uma 
combinação de regras e medidas 
substantivas, incluindo cláusulas e 
mecanismos de não regressão, para 
garantir a eficaz execução, aplicação e 
resolução de litígios;

Or. en

Alteração 245
Traian Băsescu

Proposta de resolução
N.º 16 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda a sua determinação em 
impedir qualquer tipo de «dumping» no 
quadro das futuras relações entre a UE e o 
Reino Unido; considera que um dos 
resultados fundamentais das negociações é 
o de assegurar condições de concorrência 
equitativas, graças a compromissos sólidos 
e a disposições com meios de coerção em 
matéria de:

16. Recorda a sua determinação em 
impedir qualquer tipo de «dumping» no 
quadro das futuras relações entre a UE e o 
Reino Unido; considera que um dos 
resultados fundamentais das negociações é 
o de assegurar condições de concorrência 
equitativas, graças a compromissos sólidos 
e a disposições com meios de coerção, que 
possam ser constantemente ajustados 
para se adequarem a alterações nas 
circunstâncias económicas, em matéria 
de:

Or. ro

Alteração 246
Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 16 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda a sua determinação em 
impedir qualquer tipo de «dumping» no 
quadro das futuras relações entre a UE e o 
Reino Unido; considera que um dos 

16. Recorda a sua determinação em 
impedir qualquer tipo de «dumping» no 
quadro das futuras relações entre a UE e o 
Reino Unido; considera que um dos 
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resultados fundamentais das negociações é 
o de assegurar condições de concorrência 
equitativas, graças a compromissos sólidos 
e a disposições com meios de coerção em 
matéria de:

resultados fundamentais das negociações é 
o de assegurar condições de concorrência 
equitativas, graças a compromissos sólidos 
e a disposições com meios de coerção e 
vinculativas em matéria de:

Or. en

Alteração 247
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Proposta de resolução
N.º 16 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda a sua determinação em 
impedir qualquer tipo de «dumping» no 
quadro das futuras relações entre a UE e o 
Reino Unido; considera que um dos 
resultados fundamentais das negociações é 
o de assegurar condições de concorrência 
equitativas, graças a compromissos sólidos 
e a disposições com meios de coerção em 
matéria de:

16. Recorda a sua determinação em 
impedir qualquer tipo de «dumping» no 
quadro das futuras relações entre a UE e o 
Reino Unido; salienta que um dos 
resultados fundamentais das negociações é 
o de assegurar condições de concorrência 
equitativas, graças a compromissos sólidos 
e a disposições com meios de coerção em 
matéria de:

Or. en

Alteração 248
Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 16 – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

16. Recorda a sua determinação em 
impedir qualquer tipo de «dumping» no 
quadro das futuras relações entre a UE e o 
Reino Unido; considera que um dos 
resultados fundamentais das negociações é 

16. Recorda a sua determinação em 
impedir qualquer tipo de «dumping» no 
quadro das futuras relações entre a UE e o 
Reino Unido; considera que um dos 
resultados fundamentais das negociações é 
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o de assegurar condições de concorrência 
equitativas, graças a compromissos sólidos 
e a disposições com meios de coerção em 
matéria de:

o de assegurar condições de concorrência 
equitativas, graças a disposições sólidas e 
com meios de coerção em matéria de:

Or. en

Alteração 249
Liesje Schreinemacher, Nathalie Loiseau, Barry Andrews, Nicola Danti, Svenja Hahn, 
Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, 
Dita Charanzová, Urmas Paet, Malik Azmani, Bart Groothuis, Michal Šimečka, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Proposta de resolução
N.º 16 – alínea i)

Proposta de resolução Alteração

(i) concorrência e auxílios estatais, que 
deverão impedir uma distorção indevida do 
comércio e da concorrência e incluir 
disposições sobre as empresas públicas;

(i) concorrência e auxílios estatais, que 
deverão impedir uma distorção indevida do 
comércio e da concorrência e incluir 
disposições sobre as empresas públicas; 
lamenta que, no que diz respeito aos 
auxílios estatais, a abordagem do Reino 
Unido não reflita a mesma ambição e 
apenas abranja os subsídios;

Or. en

Alteração 250
Traian Băsescu

Proposta de resolução
N.º 16 – alínea i)

Proposta de resolução Alteração

(i) concorrência e auxílios estatais, que 
deverão impedir uma distorção indevida do 
comércio e da concorrência e incluir 
disposições sobre as empresas públicas;

(i) concorrência e auxílios estatais, e 
quaisquer outras medidas regulamentares 
gerais ou setoriais, que deverão impedir 
uma distorção indevida do comércio e da 
concorrência e incluir disposições sobre as 
empresas públicas;

Or. ro


