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Assunto: Recomendações da Comissão EMPL sobre as negociações com vista a uma nova 
parceria com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte 
(2020/2023(INI))

Ex.mos Senhores Presidentes,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais foi 
incumbida de submeter um parecer sob a forma de carta à apreciação das comissões a que V. 
Ex.as presidem. 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais examinou o assunto na sua reunião de 26 de 
maio de 2020. No decurso da referida reunião, decidiu instar a Comissão dos Assuntos 
Externos e a Comissão do Comércio Internacional, competentes quanto à matéria de fundo, a 
incorporarem na proposta de resolução que aprovarem as sugestões constantes da presente 
carta.

Com os melhores cumprimentos,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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SUGESTÕES

A. Considerando que a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte 
(«Reino Unido») da União Europeia («UE») e da Comunidade Europeia da Energia 
Atómica afeta milhões de cidadãos – tanto os cidadãos do Reino Unido que vivem, 
viajam ou trabalham na União como os cidadãos da União que vivem, viajam ou 
trabalham no Reino Unido, bem como outras pessoas que não são cidadãos da União ou 
do Reino Unido;

B. Considerando que os países terceiros, que não estão sujeitos às mesmas obrigações que 
um Estado-Membro, não podem ter os mesmos direitos e usufruir dos mesmos 
benefícios que um Estado-Membro;

C. Considerando que, desde 2008, a UE inclui disposições relativas a normas laborais nos 
capítulos consagrados ao comércio e ao desenvolvimento sustentável constantes dos 
seus acordos comerciais com países terceiros; 

D. Considerando que a Declaração Política que acompanha 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 Atómica, de 19 de outubro de 2019, e o Protocolo 
sobre a Irlanda do Norte («Acordo de Saída») estabelece o quadro para as futuras 
relações entre a UE e o Reino Unido, definindo os parâmetros de uma parceria 
ambiciosa, vasta, profunda e flexível em matéria de comércio e de cooperação 
económica, alicerçada num acordo de comércio livre (ACL) abrangente e equilibrado;

E. Considerando que o artigo 184.º do Acordo de Saída prevê que a União e o Reino 
Unido devem envidar todos os esforços, de boa-fé e no pleno respeito das respetivas 
ordens jurídicas, a fim de tomarem as medidas necessárias para negociar com celeridade 
os acordos que regerão as suas futuras relações, como referido na Declaração Política, e 
de porem em marcha os procedimentos pertinentes para a ratificação e a celebração 
desses acordos, com vista a assegurar, na medida do possível, a aplicação desses 
acordos a partir do termo do período de transição;

F. Considerando que o Conselho Europeu adotou as suas diretrizes de negociação com 
vista à abertura de conversações sobre a compreensão global do quadro das futuras 
relações, que deve ser fixado na Declaração Política;

G. Considerando que, em função da proximidade geográfica, da interdependência e 
interconexão económicas entre a UE e o Reino Unido (as Partes), bem como do grande 
número de cidadãos da UE que vivem no Reino Unido e de cidadãos do Reino Unido 
que vivem na UE, a parceria prevista entre a UE e o Reino Unido deve ser abrangente, 
incluindo um acordo de comércio livre, bem como uma cooperação setorial mais ampla, 
contanto que esta cooperação seja no interesse da União e dos seus cidadãos; 

H. Considerando que esta parceria deve, em especial, ter como objetivo a conclusão de um 
acordo de comércio livre que garanta, com base em compromissos firmes, a ausência de 
direitos aduaneiros, de quotas e de dumping, incluindo no que diz respeito às normas no 
domínio social e do emprego; 
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I. Considerando que estes compromissos deverão impedir distorções do comércio e 
vantagens concorrenciais desleais por forma a assegurar uma relação sustentável e 
duradoura entre as Partes; que a parceria prevista deve, por conseguinte, basear-se em 
normas elevadas e num equilíbrio entre direitos e obrigações para garantir a 
indivisibilidade das quatro liberdades e condições de concorrência equitativas que 
resistam à prova do tempo; 

J. Considerando que, para o efeito, a parceria prevista deve garantir a aplicação de normas 
comuns elevadas no domínio social e do emprego e a elaboração, ao longo do tempo, de 
normas elevadas equivalentes, tendo como ponto de referência as normas e os direitos 
da UE na matéria; 

K. Considerando que a parceria prevista deve vincular as Partes a melhorarem 
continuamente os respetivos níveis de proteção, com o objetivo de assegurar normas 
sociais e laborais elevadas equivalentes, de modo a manter condições de concorrência 
equitativas; 

L. Considerando que, à luz das condições de concorrência equitativas consagradas na 
Declaração Política, a parceria prevista deve, em particular, velar por que o nível de 
proteção no domínio social e laboral viabilizado pela legislação, pela regulamentação e 
pelas práticas não se situe abaixo do nível garantido pelas normas comuns aplicáveis na 
UE e no Reino Unido no final do período transitório no que diz respeito, pelo menos, 
aos seguintes setores: direitos fundamentais no domínio laboral; saúde e segurança no 
trabalho, incluindo o princípio da precaução; condições laborais e normas de emprego 
justas, bem como informação, consulta e direitos a nível da empresa, bem como 
reestruturação; que a parceria prevista deve igualmente proteger e promover o diálogo 
social entre os trabalhadores e os empregadores, bem como com as suas organizações 
respetivas e os governos, e incentivar o diálogo com a sociedade civil;

M. Considerando, a este respeito, que se afigura essencial respeitar o princípio de 
manutenção dos níveis de proteção atuais e futuros no domínio laboral e social, tal 
como enunciado no projeto de acordo da Comissão sobre a nova parceria com o Reino 
Unido;

N. Considerando que a parceria prevista deverá assegurar o respeito efetivo, por parte do 
Reino Unido, dos seus compromissos e das legislações, regulamentações e práticas que 
refletem esses compromissos, através de autoridades nacionais dotadas de recursos 
adequados, de um sistema eficaz de inspeções do trabalho e de procedimentos 
administrativos e judiciais eficazes;

O. Considerando que os convénios sobre mobilidade deverão basear-se na não 
discriminação entre os Estados-Membros da União e na plena reciprocidade; que a 
parceria prevista deve igualmente prever uma coordenação ampla e profunda em 
matéria de segurança social;

P. Considerando que a parceria prevista deve incluir modalidades adequadas de resolução 
de diferendos e de execução, e deve, em particular, criar um órgão de direção 
responsável pela gestão e supervisão da aplicação e do funcionamento da parceria 
prevista, facilitando a resolução de diferendos; que se afigura importante que os 
parceiros sociais participem, se for caso disso, no processo de resolução de litígios;
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Q. Considerando que o Tribunal de Justiça da União Europeia deve continuar a ser o único 
árbitro do direito da União;

R. Considerando que, antes da adoção do diploma legislativo sobre a União Europeia 
(Acordo de Saída) de 2020, o Governo do Reino Unido suprimiu cláusulas que teriam 
garantido no país uma proteção jurídica limitada dos direitos dos trabalhadores 
derivados do direito da UE e comprometeu-se a voltar a introduzir estas disposições 
num futuro projeto de lei sobre o emprego; que este projeto de lei ainda não foi 
apresentado;

S. Considerando que a pandemia de COVID-19 teve um impacto no processo e no 
calendário das negociações; 

Recomendações gerais

1. Recorda que, em circunstância alguma, um país terceiro pode ter os mesmos direitos e 
usufruir dos mesmos benefícios que um Estado-Membro; relembra, por outro lado, que 
é do interesse tanto da UE como do Reino Unido estabelecer uma relação ambiciosa, de 
vasto alcance e equilibrada no âmbito do futuro acordo de parceria; considera que um 
acordo deste tipo só pode ser concluído se forem garantidas as condições de 
concorrência equitativas enunciadas na Declaração Política através de compromissos 
sólidos e juridicamente vinculativos em diversos domínios; salienta, em particular, que 
os direitos dos trabalhadores e as normas sociais da UE ao abrigo do acervo da UE não 
devem, em circunstância alguma, ser afetados negativamente por qualquer futuro 
acordo de comércio livre; 

2. Congratula-se com o projeto de texto abrangente do Acordo sobre a nova parceria com 
o Reino Unido, publicado pela Comissão em 18 de março de 2020 («projeto de 
acordo»), que está, de um modo geral, em conformidade com a Declaração Política, 
com o seu mandato de negociação e com a resolução do Parlamento, 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 Norte; lamenta vivamente 
o facto de o mandato do Reino Unido ser, em comparação, pouco detalhado; lamenta 
igualmente que o Reino Unido tenha apresentado algumas propostas sobre diversos 
temas, mas que as mesmas tenham permanecido confidenciais até 19 maio; 

3. Lamenta vivamente que o Reino Unido se recuse a subordinar as disposições relativas 
ao direito laboral no futuro acordo de comércio livre ao mecanismo de resolução de 
diferendos previsto no Acordo, sem especificar o tipo de mecanismo de resolução de 
diferendos que aplicaria neste domínio; recorda que devem ser previstos mecanismos de 
resolução de diferendos para todos os elementos do Acordo;

4. Lamenta o facto de o Governo do Reino Unido ainda não ter honrado o seu 
compromisso em relação a um novo projeto de lei sobre o emprego e insta o Reino 
Unido a fazê-lo antes do termo do período de transição; salienta que é da maior 
importância evitar quaisquer lacunas que permitam que os direitos dos trabalhadores 
não sejam protegidos nem pela legislação da União em vigor nem pela legislação do 
Reino Unido relativa ao emprego; recorda que as normas sociais e laborais do projeto 
de lei do emprego não devem ser estáticas mas devem alinhar-se diretamente pelas 
melhorias introduzidas nas normas sociais e laborais na UE, a fim de assegurar 
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condições de concorrência equitativas entre a UE e o Reino Unido; 

5. Remete, a este respeito, para os atos legislativos da União recentemente adotados, cujos 
prazos de transposição expiram durante o período de transição, como a revisão da 
Diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores, a Diretiva relativa à conciliação 
entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores e a Diretiva 
relativa a condições de trabalho transparentes e previsíveis na União Europeia, e reitera 
a absoluta necessidade da aplicação integral e adequada desses atos legislativos;

6. Incentiva a continuação da participação do Reino Unido na qualidade de país terceiro 
com o estatuto de observador sem qualquer papel decisório nas agências que são da 
competência da Comissão do Emprego do Parlamento, como a Fundação Europeia para 
a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (com base no modelo da Noruega)1, 
uma vez que tal permitiria a ambas as Partes partilhar dados, boas práticas e metodologias; 
encoraja também vivamente o Reino Unido a cooperar com a Autoridade Europeia do 
Trabalho (nos termos do artigo 17.º, n.º 6, e do artigo 42.º do Regulamento 2019/1149) e 
com a comissão administrativa nos termos do Regulamento n.º 883/2004/CE;

7. Reafirma, em conformidade com o ponto 125 da Declaração Política, que o diálogo com 
a sociedade civil deve ser incentivado relativamente a todos os aspetos do acordo e deve 
abranger, em particular, as organizações que representam os cidadãos da União que 
vivem e trabalham no Reino Unido e os cidadãos do Reino Unido que vivem e 
trabalham na União (organizações de jovens e de cidadãos e associações de 
trabalhadores); 

8. Lamenta que os esforços envidados pelo Reino Unido e pelos Estados-Membros tenham 
sido insuficientes para sensibilizar os cidadãos para os efeitos da saída do Reino Unido 
da UE e encoraja vivamente ambas as Partes a lançarem ou intensificarem campanhas 
de informação específicas para informar todos os cidadãos abrangidos pelo acordo de 
saída dos seus direitos e das eventuais alterações do seu estatuto, incluindo no que 
concerne à aplicação das regras de coordenação da segurança social; recorda que os 
cidadãos afetados pela saída do Reino Unido necessitam de informações atempadas e 
fiáveis sobre os seus direitos e o seu estatuto, e insta os Estados-Membros e o Reino 
Unido a conferirem prioridade a esta questão;

9. Salienta que os Estados-Membros devem redobrar os esforços para especificar o 
processo de candidatura e o calendário que aplicam para efeitos de adoção de medidas 
que propiciem segurança jurídica aos cidadãos do Reino Unido residentes no seu 
território através de um regime constitutivo ou declarativo;

1  A Noruega tem um acordo bilateral com a Eurofound e paga para ser incluída no Inquérito Europeu sobre as 
Condições de Trabalho, participando desde 2000 (ou seja, no quadro das quatro edições anteriores). Participou igualmente na 
segunda edição do Inquérito Europeu sobre a Qualidade de Vida em 2007-2008. A Noruega também atua na qualidade de 
observador no quadro da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) no Conselho de Administração da Eurofound. 
Além disso, a Eurofound mantém uma rede de correspondentes europeus que abrange todos os Estados-Membros da UE e a 
Noruega, que fornece contributos nacionais pertinentes para o debate europeu. Através da rede, o Observatório Europeu da 
Reestruturação da Eurofound acompanha também o impacto no emprego dos processos de reestruturação em grande escala, 
dos instrumentos de apoio à reestruturação e da legislação em matéria de reestruturação nos Estados-Membros da UE e na 
Noruega.
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Execução do Acordo de Saída

10. Insiste na importância de uma aplicação efetiva do Acordo de Saída, nomeadamente 
para a manutenção da integridade do mercado único e da união aduaneira; sublinha que 
o acordo sobre as futuras relações deve ser aplicado sem prejuízo do Acordo de Saída; 
salienta que os cidadãos da UE residentes no Reino Unido enfrentam enormes 
dificuldades na obtenção do estatuto de residente permanente e que todos os que 
obtiveram o estatuto de residente provisório sofrem uma redução dos direitos no que se 
refere ao acesso a certas prestações em relação aos cidadãos do Reino Unido; 

11. Salienta que a aplicação integral do Acordo de Saída e o respeito do espírito e da letra 
dos compromissos assumidos na Declaração Política constituem requisitos prévios e 
elementos fundamentais de uma futura parceria entre a UE e o Reino Unido; lamenta as 
declarações do Governo do Reino Unido que mostram falta de vontade política para 
cumprir plenamente os compromissos que assumiram ao abrigo do Acordo de Saída e 
da Declaração Política; sublinha que a confiança mútua entre as Partes é essencial 
nestas negociações; 

12. Salienta a importância do reconhecimento mútuo das qualificações e diplomas, tanto na 
UE como no Reino Unido, e salienta a necessidade de acordos adequados a este 
respeito; recorda a ambição do Reino Unido de melhorar o mecanismo de 
reconhecimento destinado a nacionais de países terceiros; insta os negociadores a 
optarem por mecanismos de reconhecimento que respeitem as normas sem criar novos 
obstáculos. Apela aos negociadores para que velem por que o reconhecimento das 
qualificações e dos diplomas não se limite ao «país de emissão», o que criaria 
obstáculos para os cidadãos do Reino Unido que se deslocam de um Estado-Membro 
para outro;

Condições de concorrência equitativas

13. Opõe-se veementemente ao facto de a expressão «condições de concorrência 
equitativas» não figurar no mandato de negociação do Reino Unido; observa, ao mesmo 
tempo, que o Governo do Reino Unido alega que irá manter de facto as mais elevadas 
normas laborais e sociais, mas insiste em que não aceitará obrigações jurídicas que vão 
além dos compromissos acordados pela UE com países como o Canadá, o Japão e a 
Coreia do Sul; recorda, no entanto, que os compromissos assumidos nos outros acordos 
de comércio livre da UE não oferecem garantias suficientes para a parceria entre a UE e 
o Reino Unido, uma vez que nenhum outro país terceiro beneficia de acesso isento de 
direitos e de contingentes ao mercado único e que a proximidade geográfica, a 
residência de cidadãos do Reino Unido na UE e de cidadãos da UE no Reino Unido e o 
volume do comércio entre a UE e o Reino Unido exigem condições de concorrência 
equitativas e, por conseguinte, compromissos mais profundos do que os exigidos em 
relação aos acordos de comércio livre entre a UE e o Canadá, o Japão ou a Coreia do 
Sul; rejeita, a este respeito, qualquer escolha seletiva («cherry-picking») dos diferentes 
enquadramentos jurídicos e comerciais aplicáveis no contexto das relações entre a UE e 
outros países terceiros;

14. Reafirma que, para preservar a integridade da UE e do seu mercado único e a da união 
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aduaneira e a indivisibilidade das quatro liberdades, é fundamental assegurar que o nível 
de acesso sem contingentes e isento de direitos aduaneiros ao maior mercado único do 
mundo apenas seja proporcional ao grau de convergência regulamentar e aos 
compromissos assumidos no que respeita à observância da igualdade de condições para 
uma concorrência aberta e leal, com vista a uma harmonização dinâmica; sublinha que 
isto requer uma combinação de regras e de medidas substantivas, incluindo cláusulas de 
não regressão e mecanismos para assegurar uma aplicação, um controlo e uma 
resolução de litígios eficazes; sublinha a necessidade de criar um mecanismo eficaz para 
tratar as queixas dos cidadãos e das organizações não governamentais no que diz 
respeito à aplicação das normas laborais; 

15. Insiste, em particular, na necessidade de cláusulas de não regressão nos seguintes 
domínios, ao abrigo do artigo LPFS.2.27: (i) direitos fundamentais no trabalho, (ii) 
normas de saúde e segurança no trabalho, (iii) condições de trabalho justas e normas de 
emprego, e (iv) direitos de informação e consulta a nível das empresas e (v) 
reestruturação; congratula-se com as disposições do artigo LPFS.2.28, que abre o 
caminho a uma harmonização dinâmica; regista, em particular, a proposta da Comissão 
de conferir ao Conselho de Parceria competências para alterar os compromissos de 
modo a refletir a evolução das normas laborais e sociais; 

16. Recorda que qualquer acordo de comércio livre futuro que tenha como objetivo a 
ausência de direitos aduaneiros e de contingentes pautais deve alicerçar-se em 
compromissos jurídicos sólidos, que assegurem condições equitativas de concorrência 
aberta e leal, nomeadamente no que diz respeito às normas laborais e sociais, a fim de 
evitar um «nivelamento por baixo» e a aquisição de vantagens concorrenciais desleais 
através do enfraquecimento dos níveis de proteção ou de outras divergências 
regulamentares;

17. Apoia plenamente, por isso, as disposições do título III (Condições de concorrência 
equitativas e sustentabilidade) e, em especial, a sua secção 5 (Trabalho e proteção 
social) do projeto de acordo, que estão em conformidade com as disposições da 
Declaração Política; 

18. Apoia o sistema de governação, cooperação, controlo e aplicação e resolução de 
diferendos apresentado pela Comissão, em particular no que diz respeito às inspeções 
do trabalho e aos processos administrativos e judiciais, incluindo a adoção de vias de 
recurso, bem como o papel do Conselho de Parceria e do Comité Especializado sobre as 
condições de concorrência equitativas e a sustentabilidade; 

19. Congratula-se com a proposta de criação de uma assembleia parlamentar da parceria 
para os deputados ao Parlamento Europeu e ao Parlamento do Reino Unido, com o 
direito de receber informações do Conselho de Parceria e de lhe apresentar 
recomendações; salienta igualmente a necessidade de continuar a acompanhar de perto a 
execução e a aplicação do Acordo de Saída através do grupo de coordenação do Reino 
Unido e de reavaliar a necessidade de criar um sistema de resolução de diferendos a 
nível da UE;

20. Salienta que não aprovará um acordo que possa, direta ou indiretamente, enfraquecer a 
competência do Tribunal de Justiça da União Europeia de se pronunciar sobre questões 
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do direito da UE; 

Mobilidade e coordenação da segurança social

21. Recorda que, ao abrigo do Acordo de Saída, os cidadãos do Reino Unido residentes na 
UE e os cidadãos da UE residentes no Reino Unido estão atualmente cobertos e 
protegidos por normas de coordenação da segurança social relativas a prestações por 
doença, prestações por maternidade e prestações por paternidade equiparadas, 
prestações de invalidez, prestações por velhice, prestações de sobrevivência, prestações 
em caso de acidente de trabalho e de doenças profissionais, subsídios por morte, 
subsídio de desemprego, prestação por pré-reforma e abonos familiares;

22. Recorda a importância de preservar os direitos existentes e futuros em matéria de 
segurança social das pessoas afetadas em todas as suas dimensões; recorda as insistentes 
exigências dos cidadãos afetados tanto na UE como no Reino Unido no sentido de os 
seus direitos serem protegidos; insta os negociadores do Acordo a envidarem todos os 
esforços para conferir prioridade aos direitos dos cidadãos em matéria de coordenação 
da segurança social;

23. Assinala que o título XI «Mobilidade das pessoas singulares» se destina a prever 
acordos de mobilidade entre as Partes, a fim de assegurar a plena reciprocidade destes 
acordos e a não discriminação entre os Estados-Membros, bem como de garantir a 
coordenação dos sistemas de segurança social das Partes; observa que está prevista a 
isenção recíproca de vistos para estadas de curta duração de um máximo de 90 dias, mas 
as duas Partes podem exigir vistos aos cidadãos que exercem uma atividade 
remunerada; congratula-se com o artigo MOBI.5, que prevê condições de reciprocidade 
em matéria de entrada, permanência a longo prazo e direitos dos cidadãos da UE e do 
Reino Unido, e, se for caso disso, membros das respetivas famílias, que desenvolvam 
atividades de investigação, efetuem estudos ou formações e participem em intercâmbios 
de jovens; 

24. Congratula-se com o facto de o artigo MOBI.6 e o Protocolo relativo à coordenação da 
segurança social do projeto de acordo preverem a continuação da aplicação das normas 
em matéria de coordenação da segurança social em vários ramos da segurança social 
(por exemplo, prestações de doença, invalidez e velhice e prestações por acidente de 
trabalho e doenças profissionais); no entanto, lamenta vivamente que não existam 
disposições especiais relativas ao subsídio de desemprego para os trabalhadores 
transfronteiriços e os trabalhadores fronteiriços, pelo que incentiva as Partes a 
debruçarem-se sobre disposições adequadas em matéria de subsídio de desemprego para 
os trabalhadores transfronteiriços e fronteiriços, a fim de salvaguardar os seus direitos; 
apela aos negociadores para que prevejam a aplicação contínua das regras de 
coordenação da segurança social em todos os capítulos; 

25. Lamenta igualmente que o artigo MOBI.6 do projeto de acordo preveja a mera 
possibilidade, em vez de prever a obrigação, de o Conselho de Parceria alterar o 
Protocolo relativo à coordenação em matéria de segurança social;

26. Salienta a importância de um acordo dinâmico sobre a coordenação em matéria de 
segurança social, segundo o qual o Reino Unido terá de adaptar a sua legislação de 
acordo com as alterações dos atos legislativos da UE em matéria de coordenação da 



AL\1203822PT.docx 9/9 PE650.569v01-00

PT

segurança social (por exemplo, o futuro regulamento que altera o Regulamento (CE) 
n.º 883/2004 relativo à coordenação dos sistemas de segurança social e o Regulamento 
(CE) n.º 987/2009 que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 883/2004); salienta que as disposições do acordo final sobre a mobilidade das 
pessoas devem incluir direitos adequados e sólidos no que diz respeito à coordenação 
em matéria de segurança social, em conformidade com a Declaração Política;

27. Reclama a aplicação de um procedimento eficiente de resolução de diferendos nos casos 
em que exista ambiguidade relativamente à autoridade competente;

28. Salienta que, para efeitos de aplicação da coordenação da segurança social entre a UE e 
o Reino Unido, é indispensável um intercâmbio adequado de dados; incentiva, por 
conseguinte, o Reino Unido a participar no Intercâmbio Eletrónico de Informações de 
Segurança Social; 

29. Insta as Partes a aprovarem disposições sobre a continuação da participação mútua e do 
investimento financeiro no programa Erasmus +, em conformidade com as disposições 
da Declaração Política sobre a participação em programas da União, nomeadamente no 
que diz respeito aos estágios para estudantes do ensino e formação profissionais, 
aprendizes e recém-diplomados; salienta que os candidatos da União e do Reino Unido 
terão de ser avisados com antecedência suficiente das condições e dos prazos de 
participação após o período de transição;

Conclusão

30. Lamenta que, nesta fase das negociações, persistem divergências substanciais entre 
ambas as Partes, nomeadamente no que se refere ao âmbito de aplicação e à arquitetura 
jurídica do acordo a negociar; manifesta a sua profunda preocupação com o âmbito 
limitado da futura parceria previsto pelo Governo do Reino Unido e salienta que as 
propostas do Reino Unido estão aquém dos compromissos assumidos ao abrigo da 
Declaração Política; observa que, tendo em conta a atual situação criada pela COVID-
19, a condução e a conclusão das negociações, constituem um desafio; insta o Reino 
Unido a trabalhar de forma célere e construtiva com a UE para celebrar um acordo de 
parceria que crie uma relação ambiciosa, abrangente e equilibrada, bem como condições 
de concorrência equitativas, em conformidade com todos os compromissos assumidos 
ao abrigo da Declaração Política, antes do termo do período de transição. 


