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PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a recomendação do Parlamento Europeu relativa às negociações com vista a uma 
nova parceria com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
(2020/2023(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE) e o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE), nomeadamente o artigo 218.º do TFUE,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta a Decisão (UE, Euratom) 2020/266 do Conselho, de 25 de fevereiro de 
2020, que autoriza a abertura de negociações com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da 
Irlanda do Norte tendo em vista um novo acordo de parceria1 e as diretrizes constantes 
do anexo da mesma relativas à negociação de uma nova parceria com o Reino Unido da 
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, que foram tornadas públicas,

– Tendo em conta as suas resoluções de 5 de abril de 2017, sobre as negociações com o 
Reino Unido, na sequência da notificação da sua intenção de se retirar da União 
Europeia2, de 3 de outubro de 2017, sobre o ponto da situação das negociações com o 
Reino Unido3, de 13 de dezembro de 2017, sobre o ponto da situação das negociações 
com o Reino Unido4, de 14 de março de 2018, sobre o quadro das futuras relações UE-
Reino Unido5, de 18 de setembro de 2019, sobre o ponto da situação da saída do Reino 
Unido da União Europeia6, de 15 de janeiro de 2020, sobre a implementação e o 
acompanhamento das disposições relativas aos direitos dos cidadãos no acordo de saída7 
e de 12 de fevereiro de 2020, 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 Norte8,

– Tendo em conta a sua Resolução legislativa, de 29 de janeiro de 2020, sobre o projeto 
de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Saída do Reino Unido da 
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da 
Energia Atómica9,

– Tendo em conta o Acordo sobre a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda 
do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica10 («Acordo 

1 JO L 58 de 27.2.2020, p. 53.
2 JO C 298 de 23.8.2018, p. 24.
3 JO C 346 de 27.9.2018, p. 2.
4 JO C 369 de 11.10.2018, p. 32.
5 JO C 162 de 10.5.2019, p. 40.
6 Textos aprovados, P9_TA(2019)0016.
7 Textos aprovados, P9_TA(2020)0006.
8 Textos aprovados, P9_TA(2020)0033.
9 Textos aprovados, P9_TA(2020)0018.
10 JO L 29 de 31.1.2020, p. 7.
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de Saída») e a Declaração Política que o acompanha, que estabelece o quadro das 
futuras relações entre a União Europeia e o Reino Unido11 («Declaração Política»),

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão dos 
Orçamentos, da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, da Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão do 
Desenvolvimento Regional, da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 
da Comissão das Pescas, da Comissão da Cultura e da Educação, da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos, da Comissão dos Assuntos Constitucionais e da Comissão das Petições, 

– Tendo em conta as cartas da Comissão do Controlo Orçamental, da Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia e da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos 
Géneros,

– Tendo em conta o artigo 114, n.º 4, e o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Assuntos Externos e da 
Comissão do Comércio Internacional, nos termos do artigo 58.º do Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do 
Comércio Internacional (A9-0000/2020),

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;

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;

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

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;

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;

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 

11 JO C 34 de 31.1.2020, p. 1.
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2021; 

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;

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; 

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);

Princípios gerais

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;

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; 

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;

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:

(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);

(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;
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(iii) a preservação da autonomia de decisão da UE;

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

(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;

(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,

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

(viii) a salvaguarda dos acordos da UE com os países terceiros e as organizações 
internacionais, incluindo o Acordo EEE, e a preservação do equilíbrio global 
destas relações;

(ix) a salvaguarda da estabilidade financeira da UE e o respeito do seu regime e das 
suas normas regulamentares e de supervisão e a sua aplicação;

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

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;

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;

Execução do Acordo de Saída

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 
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negocial e recorda que o resultado das negociações estará ligado a essa execução;

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;

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;

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);

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;

Parceria económica

Comércio

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;
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13. Salienta que, para que um ACL promova verdadeiramente os interesses da UE, as 
negociações deverão visar os seguintes objetivos:

(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);

(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;

(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;

(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;

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

(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 
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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;

(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;

(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; 

(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;

(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; 

(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;
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(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;

(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; 

Condições de concorrência equitativas

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; 

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; 

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: 

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

(ii) assuntos fiscais relevantes, incluindo a luta contra a evasão e a elisão fiscais e o 
branqueamento de capitais;

(iii) pleno respeito das normas sociais e laborais do modelo social da UE (incluindo 
níveis de proteção equivalentes e garantias contra o dumping social), pelo menos 
com os níveis elevados atuais previstos nas normas comuns em vigor; 
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(iv) normas relacionadas com a proteção do ambiente e as alterações climáticas, a 
promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU;

(v) um elevado nível de proteção dos consumidores;

(vi) desenvolvimento sustentável;

17. Assinala que estas disposições deverão assegurar que as normas não sejam reduzidas, 
conferindo a ambas as partes a faculdade de alterar os compromissos ao longo do 
tempo, para estabelecer normas mais elevadas ou incluir áreas adicionais; salienta, além 
disso, que os compromissos e as disposições deverão ser suscetíveis de aplicação 
coerciva através de medidas provisórias autónomas, um mecanismo sólido de resolução 
de litígios e vias de recurso, com vista a um alinhamento dinâmico; 

18. Está firmemente convencido de que o Reino Unido deveria adequar-se à evolução das 
normas em matéria de legislação fiscal e de luta contra o branqueamento de capitais no 
âmbito do acervo da UE, incluindo a transparência fiscal, a troca de informações em 
matéria fiscal e as medidas de luta contra a elisão fiscal, e deveria tomar medidas sobre 
a situação respetiva dos seus territórios ultramarinos, das suas zonas de soberania e das 
suas dependências da Coroa e no que se refere à sua não conformidade com os critérios 
de boa governação e os requisitos de transparência da UE;

19. Reafirma a necessidade de manter normas elevadas e condições de concorrência 
equitativas nos domínios dos medicamentos, dos dispositivos médicos, da segurança e 
rotulagem dos alimentos, bem como das políticas e das normas veterinárias, 
fitossanitárias e ambientais;

Questões setoriais específicas e cooperação temática 

[Contribuições das comissões]

Segurança e Assuntos Externos

20. Lamenta o facto de os objetivos negociais do Reino Unido, publicados em 27 de 
fevereiro, afirmarem que a política externa será determinada num quadro de diálogo e 
cooperação amigáveis mais amplos entre o Reino Unido e a UE;  

21. Recorda que isto é contrário às disposições da Declaração Política, que contém uma 
parte que se refere especificamente à futura parceria para a segurança entre a UE e o 
Reino Unido, à qual o Reino Unido deu o seu acordo; 

22. Recorda a posição da UE segundo a qual a política externa, a segurança e a defesa 
deverão fazer parte de um acordo abrangente que regule as futuras relações entre a UE e 
o Reino Unido; 
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23. Lamenta o facto de o Reino Unido não mostrar nenhuma ambição quanto às relações 
com a UE no domínio da política externa, da segurança e da defesa e que estas matérias 
tenham sido explicitamente não abrangidas pelo mandato do Reino Unido, não fazendo 
parte, por conseguinte, das 11 mesas das negociações;

24. Recorda que a UE e o Reino Unido partilham princípios, valores e interesses e um 
compromisso em promover a prosperidade global, a segurança e o multilateralismo 
efetivo; salienta que é do interesse de ambas as partes manter uma cooperação 
ambiciosa, próxima e duradoura que sirva a segurança da Europa e dos seus cidadãos e 
contribua para a estabilidade mundial, a proteção dos direitos humanos e a paz, em 
conformidade com os objetivos e princípios estabelecidos no artigo 21.º do TUE;

25. Sublinha o facto de a UE ser um parceiro importante para o Reino Unido no que se 
refere à política externa e de segurança, porque a necessidade de respostas comuns para 
enfrentar os desafios no domínio da política externa, de segurança e de defesa é crucial 
para ambas as partes; incentiva o intercâmbio de dados e informações, bem como uma 
cooperação estreita nos domínios da luta antiterrorista, da política espacial, da 
ciberguerra e da defesa química, biológica, radiológica e nuclear (QBRN);

26. Sublinha que, a partir de 1 de janeiro de 2021, na ausência de um acordo de cooperação 
em matéria de política externa e de segurança, o Reino Unido será considerado um país 
terceiro, o que terá consequências para a cooperação existente em matéria de política 
externa e de segurança;

27. Considera que é do interesse comum do Reino Unido e da UE cooperar no 
desenvolvimento de capacidades de defesa efetivas e verdadeiramente interoperáveis, 
incluindo no âmbito da Agência Europeia de Defesa, e manter as parcerias 
extremamente valiosas no âmbito dos programas da NATO e da UE em matéria de 
defesa e segurança externa, como o Fundo Europeu de Defesa, o Galileo e os programas 
de cibersegurança;

28. Recorda que estão atualmente em vigor no Reino Unido várias medidas restritivas 
(regimes de sanções) ao abrigo da legislação da UE; sublinha o facto de que o Reino 
Unido continuará a ser obrigado a aplicar os regimes de sanções da ONU após a sua 
saída; solicita a criação de um mecanismo de coordenação adequado das sanções entre 
ambas as partes, para maximizar o seu impacto e assegurar a convergência e que os 
interesses mútuos sejam prosseguidos e realizados na promoção dos valores comuns; 

29. Incentiva o Reino Unido a participar nas operações da UE no domínio da gestão de 
crises e nas missões e operações da PCSD, assinando um acordo-quadro de 
participação, assim como nos projetos no âmbito da cooperação estruturada permanente 
(CEP), com os correspondentes direitos e obrigações dos países terceiros e com base 
numa reciprocidade efetiva; 

30. Recorda que os regimes internacionais eficazes em matéria de controlo de armas, de 
desarmamento e de não proliferação são uma pedra angular da segurança europeia e 
mundial; recorda a importância de uma estratégia europeia coerente e credível para as 
negociações multilaterais a nível global e sobre as medidas de desescalada regional e 
reforço da confiança; insta o Reino Unido a assumir o compromisso de continuar a 
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respeitar os critérios da Posição Comum 2008/944/PESC12; 

31. Sublinha a importância da cooperação consular entre a UE e o Reino Unido, dado que 
asseguraria uma assistência eficiente aos cidadãos de cada uma das partes e permitiria 
ao Reino Unido oferecer aos seus cidadãos a possibilidade de beneficiar da proteção 
consular através de uma rede mais vasta de consulados em todo o mundo;

Governação

32. Assinala que todo o Acordo com o Reino Unido enquanto país terceiro, incluindo as 
disposições que permitem assegurar condições de concorrência equitativas, deverá 
prever a criação de um sistema de governação coerente e sólido enquanto quadro geral, 
abrangendo a supervisão e a gestão contínuas e conjuntas do Acordo, assim como 
mecanismos de resolução de litígios e de controlo com sanções e medidas provisórias, 
se necessário, no que diz respeito à interpretação e aplicação das disposições do 
Acordo;

33. Insiste na necessidade absoluta de este sistema de governação preservar plenamente a 
autonomia de decisão e o ordenamento jurídico e judicial da UE, incluindo a função do 
TJUE enquanto único intérprete do direito da UE e da Carta dos Direitos Fundamentais 
da UE; considera que, relativamente às disposições baseadas em conceitos do direito da 
UE, os mecanismos de governação devem prever o envio da questão ao TJUE;

34. Sublinha que o Acordo no seu conjunto deverá ser abrangido por disposições em 
matéria de diálogo com a sociedade civil, participação dos intervenientes e consultas 
por ambas as partes; insiste na criação de grupos consultivos internos que controlem a 
execução do Acordo; 

°

° °

35. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação à Comissão e, para 
conhecimento, ao Conselho, aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao 
Governo e Parlamento do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.

12 JO L 335 de 13.12.2008, p. 99.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto geral e papel do Parlamento

No contexto das negociações em curso de um acordo de parceria com um antigo Estado-
Membro e apesar da grave crise que o mundo enfrenta devido à pandemia de Covid-19, o 
Parlamento Europeu continua empenhado em desempenhar o papel que lhe é atribuído pelos 
Tratados no que respeita às negociações de acordos internacionais. Por força dos artigos 207.º 
e 218.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE, é necessária a aprovação do Parlamento 
para a celebração de um acordo internacional entre a UE e um país terceiro. Para garantir esta 
aprovação, o Parlamento deve ser associado ao processo de negociação, sendo regular e 
plenamente informado.

Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido saiu da UE com a segurança jurídica e a clareza 
previstas no Acordo de Saída, que regula três questões fundamentais relativas à separação: os 
direitos dos cidadãos, a fronteira irlandesa e a liquidação das obrigações do Reino Unido em 
relação à UE. Estas questões são fundamentais para o Parlamento desde o início das 
negociações, juntamente com a clarificação do estatuto dos compromissos internacionais 
assumidos pelo Reino Unido enquanto Estado-Membro, a garantia da segurança jurídica para 
as pessoas jurídicas e o papel do Tribunal de Justiça da UE. O Parlamento continua 
empenhado em assegurar um controlo parlamentar adequado da execução das disposições do 
Acordo de Saída.

Devido à complexidade e à importância sem precedentes das negociações com um antigo 
Estado-Membro, o Parlamento criou um organismo especial, o Grupo de Coordenação para o 
Reino Unido (UKCG), para coordenar o contributo e a resposta do Parlamento às 
negociações. O Grupo de Coordenação é dirigido pelo Presidente da Comissão dos Assuntos 
Externos (AFET) e é composto pelo presidente da Comissão do Comércio Internacional 
(INTA), o presidente da Subcomissão da Segurança e da Defesa (SEDE), o relator da 
Comissão INTA e o relator da Comissão AFET sobre as futuras relações entre a UE e o Reino 
Unido, um representante de cada grupo político e o presidente da Conferência dos Presidentes 
das Comissões (CPC). 

Fundamentação da recomendação

Estas recomendações, formuladas ao abrigo do artigo 114.º do Regimento do Parlamento 
Europeu, sobre as negociações de uma nova parceria entre a UE e o Reino Unido da Grã-
Bretanha e da Irlanda do Norte, elaboradas pelos dois correlatores das comissões AFET e 
INTA enquanto comissões competentes, surgem num momento muito importante das 
negociações. Na sequência da Resolução do Parlamento de 12 de fevereiro de 2020 e do 
início formal das negociações em princípios de março, o Parlamento tenciona adotar as 
presentes recomendações por uma votação final em sessão plenária em junho, antes da 
Conferência de Alto Nível e do Conselho Europeu de junho, em que será feito o balanço do 
progresso das negociações. 

Devido ao elevado grau de complexidade das negociações, os conhecimentos técnicos 
altamente apreciados das comissões especializadas do Parlamento são de extrema importância 
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para o conteúdo deste texto. Por conseguinte, as presentes recomendações asseguram também 
a plena participação das comissões encarregadas de emitir parecer, em conformidade com os 
procedimentos parlamentares, e são preparadas com a participação dos grupos políticos que 
compõem o PE no quadro do UKCG. Os seus conhecimentos técnicos foram absolutamente 
cruciais ao avaliar a parceria económica, tendo como pontos principais o comércio e as 
condições de concorrência equitativas subjacentes, mas também a futura parceria em 
domínios específicos: pescas, proteção de dados, alterações climáticas e ambiente, saúde 
pública e segurança alimentar, direitos dos cidadãos, aspetos financeiros, transportes, energia, 
incluindo a energia nuclear civil, segurança e assuntos externos e participação do Reino 
Unido nos programas da União. 

Quanto ao seu conteúdo, as recomendações referem-se a uma série de temas importantes de 
uma forma abrangente, como os princípios gerais, a execução do Acordo de Saída, a parceria 
económica, o comércio e as condições de concorrência equitativas, as questões setoriais 
específicas, os assuntos externos e a segurança, mas também os aspetos fundamentais da 
governação. Apresentam a avaliação do Parlamento sobre a execução do Acordo de Saída e o 
andamento das negociações e serviriam, portanto, de contributo do Parlamento para a 
Conferência de Alto Nível e a reunião do Conselho Europeu de junho. Importa também 
sublinhar que, através destas recomendações, o Parlamento expressa o seu forte apoio e 
apreço pelo trabalho construtivo do Grupo de Trabalho sobre o Reino Unido da Comissão, 
dirigido pelo negociador principal da UE, Michel Barnier. A UE está e deve continuar unida 
atrás do seu negociador principal.

Execução do Acordo de Saída e Comité Misto

Uma parte significativa das presentes recomendações diz respeito à importância do controlo 
parlamentar da execução do Acordo de Saída, em particular no que se refere aos direitos dos 
cidadãos e ao Protocolo relativo à Irlanda e à Irlanda do Norte. Um ponto da posição negocial 
da Comissão é o de que existe uma ligação direta entre a correta execução do Acordo de Saída 
e a fiabilidade do Reino Unido no que se refere às negociações sobre as futuras relações. 

Por conseguinte, as recomendações saúdam o trabalho do Comité Misto, presidido, por parte 
da UE, pelo vice-presidente da Comissão Maroš Šefčovič. O Comité Misto é uma plataforma 
muito importante que acompanha a execução do Acordo de Saída. Nesta perspetiva, uma 
avaliação parlamentar adequada é também essencial para o êxito do trabalho do Comité Misto 
e dos seus seis comités especializados. São necessárias garantias suficientes, em todos os 
domínios fundamentais, do bom desenrolar da execução do Acordo de Saída, que deverão ser 
recebidas antes do termo do período de transição. 


