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Assunto: Parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre as recomendações relativas às 
negociações com vista a uma nova parceria com o Reino Unido da Grã-Bretanha e 
da Irlanda do Norte (2020/2023(INI))

Exm°s. Senhores Presidentes,

Na reunião de 18 de fevereiro de 2020, 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 relatório sobre o mandato proposto para as negociações com o Reino 
Unido (2020/2023(INI)) centrado na esfera de competências da nossa comissão. Nessa mesma 
data, e na minha qualidade de presidente desta comissão, fui designado relator de parecer.
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Sugestões:

Na sua reunião de 7 de maio de 2020, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu em 
conformidade, com 20 votos a favor, 2 votos contra e 2 abstenções1, instar a Comissão dos 
Assuntos Externos e a Comissão do Comércio Internacional, competentes quanto à matéria de 
fundo, a incorporarem as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovarem: 

As sugestões apresentadas pela Comissão dos Assuntos Jurídicos têm devidamente em conta 
o seguinte: Resolução do Parlamento Europeu, 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;2 Decisão do Conselho, de 13 de fevereiro de 2020, 
relativa ao mandato para as negociações com o Reino Unido 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 Norte3, o Acordo sobre a saída do Reino Unido da União, de 24 de janeiro de 2020, 
e a Declaração Política sobre o quadro das futuras relações;4 Projeto de texto do Acordo sobre 
a nova parceria com o Reino Unido, de 19 de março de 2020.5

Aspetos institucionais e horizontais

1. As negociações sobre uma nova parceria com o Reino Unido da Grã-Bretanha e a Irlanda 
do Norte terão implicações constitucionais e jurídicas profundas, tanto para o Reino Unido 
como para a UE, enquanto que as disposições do acordo previsto terão um impacto 
significativo a longo prazo na vida dos cidadãos e nas empresas do Reino Unido e da UE. A 
abordagem relativa ao processo e ao conteúdo destas negociações deve, por conseguinte, 
basear-se nos valores do Estado de direito e na garantia de transparência, segurança jurídica e 
acessibilidade da lei. 

2. A este respeito, importa sublinhar que um novo acordo sobre as futuras relações entre a UE 
e o Reino Unido só pode ser construído com base numa aplicação fiel e efetiva do Acordo de 
Saída, o que deve ser visto como condição prévia necessária para uma cooperação frutuosa e 
como garantia mínima de boa-fé e de confiança mútua entre as duas partes. 

3. Recorda que ambas as Partes acordaram na Declaração Política6 em que as futuras relações 
se devem basear num quadro institucional global que inclua capítulos e acordos conexos 

1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Adrián Vázquez Lázara (Presidente), Ibán García Del 
Blanco (Vice-Presidente), Sergey Lagodinsky (Vice-Presidente), Raffaele Stancanelli (Vice-Presidente), Marion 
Walsmann (Vice-Presidente), Manon Aubry, Daniel Buda, Gunnar Beck, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, 
Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Marcos 
Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo 
Wölken, Javier Zarzalejos. 
2 P9_TA(2020)0033. 
3 Decisão do Conselho 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 parceria (5870/20) e o anexo da Decisão do Conselho 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 parceria (5870/20 ADD 1 REV 3). 
4 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 (JO C I 29 de 31.1.2020, p. 7). 
5 UKTF(2020)14. 
6 Declaração política que estabelece o quadro das futuras relações entre a União Europeia e o Reino Unido



AL\1204714PT.docx 3/5 PE650.555v02-00

PT

relativos a domínios específicos de cooperação. Esses acordos suplementares serão parte 
integrante das relações bilaterais globais, regidas pelo futuro Acordo, e integrar-se-ão num 
quadro global. 

4. Neste contexto, o acordo previsto deve prever um quadro de governação global, incluindo 
um mecanismo sólido de resolução de litígios. A este respeito, é da maior importância que o 
acordo sobre a futura parceria garanta a pedra angular do sistema judicial da UE, a saber, o 
seu processo de reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) que 
visa assegurar a interpretação uniforme, a coerência, o pleno efeito e a autonomia do direito 
da UE relativamente ao direito dos Estados-Membros e ao direito internacional. Importa, por 
conseguinte, garantir que qualquer órgão instituído pelo acordo previsto para garantir a 
interpretação e a aplicação uniformes desse acordo, não terá competência para examinar e 
interpretar quaisquer conceitos de direito da União e não poderá vincular a UE e as suas 
instituições, no exercício das suas competências internas, a uma interpretação específica das 
regras do direito da União.7 Tal significa que quaisquer pontos do direito da UE terão de ser 
remetidos para o TJUE. 

Propriedade intelectual 

5. O Acordo de Saída estabelece um mecanismo para um elevado nível de proteção das 
indicações geográficas, das denominações de origem ou das especialidades tradicionais 
garantidas na União no último dia do período de transição em virtude de regulamentos 
específicos da União, a partir do termo do período de transição, sem qualquer reexame no 
Reino Unido.8 Do mesmo modo, o acordo previsto sobre uma futura parceria deve prever um 
mecanismo para a proteção dinâmica no Reino Unido das indicações geográficas, das 
denominações de origem ou das especialidades tradicionais baseadas no futuro quadro 
jurídico da UE e deve incluir a possibilidade de uma cooperação bilateral estreita entre o 
Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e os institutos de propriedade 
intelectual no Reino Unido.

6. O acordo previsto deve também incluir 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 patentes e os segredos comerciais, com base no quadro jurídico atual e futuro 
da UE. Neste contexto, e considerando que o Reino Unido não retirou oficialmente a sua 
assinatura do Acordo sobre o Tribunal Unificado de Patentes, a possibilidade de o Reino 
Unido acolher parte do Tribunal Unificado de Patentes e contribuir para a criação de uma 
patente unitária da UE deve ser cuidadosamente examinada. 

Direito das sociedades

7. A fim de evitar uma redução do nível de exigência das normas e assegurar o estatuto 
jurídico no Reino Unido e na UE, é desejável que o acordo previsto inclua normas mínimas 
comuns relativas à projeção e execução de operações, à proteção dos acionistas, credores ou 

7 Ver, neste sentido: Parecer 2/13 do Tribunal de Justiça da União Europeia no contexto da adesão da União 
Europeia à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 
ECLI:EU:C:2014:2454, n.º 184.
8 Ver: Título IV, artigo 54.º sobre «Continuação da proteção no Reino Unido dos direitos registados ou 
concedidos».
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trabalhadores, à comunicação de informações pelas empresas e às regras de auditoria e 
transparência, bem como ao reconhecimento mútuo das decisões judiciais relativas à 
reestruturação e falência ou insolvência.

Cooperação judicial em matéria civil, nomeadamente em questões familiares

8. A cooperação judiciária em matéria civil é da maior importância para assegurar a interação 
comercial e empresarial futura entre os cidadãos e as empresas e proporcionar segurança e 
proteção suficiente às partes nas transações transfronteiras e noutras atividades. Por 
conseguinte, embora protegendo os interesses da UE e à luz do bom funcionamento da 
Convenção de Lugano, deve ser cuidadosamente avaliado se a Convenção, copiando o texto 
do direito geral da UE em matéria de competência civil e reconhecimento de sentenças, na 
versão em vigor em 2007, e alargando-o à Noruega, à Islândia e à Suíça, poderia constituir 
uma solução adequada no contexto da parceria prevista com o Reino Unido e se os 
Estados-Membros da UE que não participam no espaço de liberdade, segurança e justiça 
deveriam ter a opção de participar na Convenção como partes contratantes distintas. Para o 
efeito, importa igualmente analisar se a adesão do Reino Unido como parte independente ao 
sistema de Lugano permitiria à UE manter o equilíbrio geral das suas relações com países 
terceiros e organizações internacionais, ou se seria mais adequada uma nova solução que 
pudesse assegurar um «alinhamento dinâmico» entre as duas partes. Neste último caso, as 
relações externas em domínios abrangidos pelo direito civil internacional da UE são da 
competência exclusiva da União Europeia e fazem parte integrante da sua ordem jurídica, 
estando sujeitas ao mecanismo de decisão prejudicial.

9. O acordo previsto deve encontrar uma solução significativa e abrangente, nomeadamente 
em matéria de regimes matrimoniais, de responsabilidade parental e de outras questões 
familiares. A intenção do Reino Unido de aderir à Convenção da Haia de 2007 sobre a 
Cobrança Internacional de Alimentos em benefício dos Filhos e de outros Membros da 
Família é de saudar. Recorda-se, no entanto, que a UE foi mais longe do que a Conferência da 
Haia sobre algumas questões de direito civil, adotando legislação mais pormenorizada em 
matéria de competência civil, conflitos de leis e reconhecimento de sentenças entre países. 
Neste contexto, quaisquer disposições de execução recíprocas em questões de família no 
acordo previsto devem basear-se não só no princípio da confiança mútua dos sistemas 
judiciais, mas também na existência de certas garantias constitucionais e de normas comuns 
em matéria de direitos fundamentais. 

Estou convicto de que estas considerações constituem um contributo útil para a proposta de 
resolução elaborada conjuntamente pela Comissão dos Assuntos Externos e pela Comissão do 
Comércio Internacional. 

Atentamente,
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Adrián Vázquez Lázara


