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Assunto: Parecer sobre assuntos de ordem jurídica relativo ao Acordo de Saída do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica (2018/0427(NLE))

Na reunião de 6 de novembro de 2019, os coordenadores da Comissão dos Assuntos Jurídicos 
decidiram emitir um parecer sob a forma de carta, nos termos do artigo 56.º, n.º 1, do 
Regimento, sobre o Acordo de Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte 
da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica1 («Acordo de Saída»), 
centrado na esfera de competências da nossa comissão. Por decisão da Conferência dos 
Presidentes de 24 de outubro de 2019, e na minha qualidade de presidente desta comissão, fui 
designada relatora de parecer, o qual reveste a forma de carta.

A recomendação:

Na sua reunião de 16 de janeiro de 2020, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, por 17 
votos a favor, 1 voto contra e 2 abstenções2, recomendar à Comissão dos Assuntos 
Constitucionais que não dê a sua aprovação ao Acordo de Saída enquanto o projeto de lei 
sobre Acordo de Saída do Reino Unido, que dá efeito ao Acordo de Saída, não tiver sido 
definitivamente adotado e assinado por todas as instâncias competentes do Reino Unido e 
avaliadas as suas consequências jurídicas, tendo em vista a futura aplicação do Acordo de 
Saída.

A recomendação da Comissão dos Assuntos Jurídicos tem em devida conta as disposições do 

1 JO CI 384/1 de 12.11.2019, p.1.
2 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Lucy Nethsingha (presidente), Ibán García Del 
Blanco, Sergey Lagodinsky, Marion Walsmann (vice-presidentes), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel 
Dzhambazki, Heidi Hautala, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lefteris 
Nikolaou-Alavanos, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, 
Stéphane Séjourné, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Juan Ignacio Zoido Álvarez (em substituição de 
Esteban González Pons (nos termos do artigo 209.º, n.º 7)).



PE645.079v03-00 2/3 AL\1196705PT.docx

PT

Acordo de Saída, nomeadamente os seus artigos 4.º e 5.º, a Parte II sobre os direitos dos 
cidadãos, as disposições da Parte III do Título IV relativas à propriedade intelectual, o Título 
VI sobre a cooperação judiciária em curso em matéria civil e comercial e a sua estreita relação 
com as ocorrências antes do termo do período de transição; o Título X, sobre os processos 
judiciais e os processos administrativos da União; o Título XII, relativo aos privilégios e 
imunidades, nomeadamente as disposições relativas à imunidade dos deputados ao 
Parlamento Europeu e o Título XIII sobre outras questões relacionadas com o funcionamento 
das instituições, dos órgãos e organismos da União, a Parte IV sobre a transição e a Parte VI 
relativa às disposições institucionais e finais, em especial no que se refere ao seu Título I, 
sobre a coerência da interpretação e aplicação.

Em nome da Comissão dos Assuntos Jurídicos, gostaria de chamar a atenção da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais para os seguintes elementos que devem ser considerados essenciais 
para efeitos de aprovação:

1. A saída de um Estado-Membro da União Europeia, embora seja um direito soberano desse 
Estado-Membro, deve ser organizada de forma tão ordenada quanto possível, de modo a não 
afetar negativamente a União Europeia, os seus cidadãos e o processo de integração europeia, 
por um lado, e a limitar, na medida do possível, as consequências adversas imediatas para os 
Estados-Membros que se retiram e os seus cidadãos, por outro; 

2. Na ausência de um Acordo de Saída, o Reino Unido abandonaria automaticamente, e de 
forma desordenada, da União Europeia em 31 de janeiro de 2020; 

3. Na sua na sua notificação de 29 de março de 2017, o Reino Unido manifestou a intenção de 
deixar de estar abrangido pela jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia.  Na sua 
resolução de 3 de outubro de 2017 sobre o ponto da situação das negociações com o Reino 
Unido, o Parlamento sublinhou, em especial no que diz respeito aos direitos dos cidadãos, que 
o compromisso assumido de garantir o reconhecimento de efeito direto dos direitos dos 
cidadãos da UE-27 residentes no Reino Unido, através da transposição do acordo de saída 
para o Direito interno do Reino Unido, deve ser posto em prática de modo a impedir uma 
modificação unilateral, a permitir aos cidadãos da UE que invoquem diretamente os direitos 
do acordo de retirada perante os tribunais do Reino Unido e a administração pública, e a 
conferir-lhe primazia sobre o Direito do Reino Unido, sublinhando que, para garantir a 
coerência e integridade da ordem jurídica da União, o TJUE deve continuar a ser a única 
autoridade competente pela interpretação e aplicação do Direito da União Europeia e do 
acordo de retirada. Neste contexto, importa salientar que, nos termos e condições do Acordo 
de Saída, o Reino Unido concordou com disposições específicas relativas à jurisdição do 
TJUE e à interpretação e aplicação do Direito da União.  Este é um elemento essencial do 
Acordo de Saída e qualquer desvio unilateral das suas disposições a este respeito, 
nomeadamente através da adoção de disposições de execução como o projeto de lei sobre o 
Acordo de Saída para esse efeito, deve redundar na recusa da aprovação pelo Parlamento 
Europeu.  Por conseguinte, o Parlamento só pode dar a sua aprovação se a solução 
cuidadosamente equilibrada alcançada no Acordo de Saída no que respeita à jurisdição do 
TJUE e ao seu papel na interpretação e aplicação do Direito da União, e do próprio Acordo de 
Saída, for respeitada na íntegra e de boa fé pelas partes. 

4. É fundamental preservar plenamente o mais possível até, e para além do período de 
transição, os direitos dos cidadãos da UE-27 que residem no Reino Unido e dos cidadãos do 
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Reino Unido que residem na UE, em especial das famílias e dos cidadãos vulneráveis, 
nomeadamente no que diz respeito aos direitos adquiridos.  Esta foi, desde o início das 
negociações, a principal diretriz de negociação e condição para a aprovação do Parlamento e 
deve permanecer como tal.

5. A saída ordenada do Reino Unido da União Europeia é primordial para a Irlanda do Norte e 
para as suas futuras relações com a Irlanda, com vista a salvaguardar a paz e, por conseguinte, 
a preservar o Acordo de Sexta-feira Santa em todas as suas partes.  A este respeito, cumpre 
notar que a aplicação das disposições alteradas do Protocolo revisto relativo à Irlanda e à 
Irlanda do Norte pode colocar dificuldades e terá de ser cuidadosamente definida e 
acompanhada. Um dos elementos que exigirá um exame e uma análise cuidadosos diz 
respeito à jurisdição das empresas estabelecidas e que operam na Irlanda do Norte.

6. O projeto de lei relativo ao Acordo de Saída do Reino Unido, que visa dar cumprimento ao 
Acordo de Saída, é um ato inerente ao ordenamento jurídico interno do Reino Unido e os seus 
efeitos jurídicos, tendo em vista a aplicação do Acordo de Saída, são determinantes para a 
aprovação.  Estes efeitos devem ser cuidadosamente analisados antes de ser tomada uma 
decisão sobre a aprovação, devendo ser posteriormente acompanhados de perto pelo Reino 
Unido e pela União Europeia, caso haja aprovação.

7. A Autoridade Independente de Controlo, cuja criação está atualmente em curso no Reino 
Unido, será competente para receber as queixas dos cidadãos da UE 27 sobre potenciais 
violações dos seus direitos ao abrigo do Acordo de Saída.  A referida autoridade terá 
competência para abrir inquéritos e intentar ações judiciais. Dado que o futuro papel deste 
organismo é crucial para garantir o cumprimento do Acordo de Saída e, por conseguinte, da 
legislação da UE, é da maior importância que esta autoridade seja criada, para que possa agir 
rapidamente e com total independência em relação às queixas dos cidadãos da União.

8. O Acordo de Saída prevê o período de transição até ao final de 2020, que pode ser 
prorrogado por um período máximo de 1 ou 2 anos. Nos termos do Acordo de Saída, durante 
o período de transição, as instituições, os órgãos e organismos da União dispõem dos poderes 
que lhes são conferidos pelo Direito da União em relação ao Reino Unido e às pessoas 
singulares ou coletivas residentes ou estabelecidas no Reino Unido. Em especial, o Tribunal 
de Justiça da União Europeia dispõe da competência jurisdicional que lhe é conferida pelos 
Tratados.  Cumpre notar que a possibilidade de prorrogar o período de transição deve ser tida 
em devida conta como forma de facilitar uma saída ordenada do Reino Unido através da 
conclusão das negociações sobre as futuras relações entre o Reino Unido e a União Europeia.

Espero que estas considerações possam contribuir de forma útil para o relatório elaborado 
pela Comissão de Assuntos Constitucionais.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Lucy Nethsingha


