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SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta 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:

1. Relembra o princípio fundamental da proteção dos direitos dos cidadãos; salienta, além 
disso, que o nosso objetivo deve ser a preservação de relações tão estreitas quanto 
possível entre os cidadãos britânicos e os da UE;

2. Frisa que a saída do Reino Unido da União Europeia não isenta o país da sua 
responsabilidade de salvaguardar os direitos dos cidadãos da UE, garantidos pelo 
Acordo de Saída UE-Reino Unido (o «Acordo»); observa que o Acordo estabelece 
disposições para a salvaguarda do estatuto e dos direitos, decorrentes do Direito da 
União, de que os cidadãos afetados e as suas famílias beneficiam na UE e no Reino 
Unido; insta a Comissão a assegurar que estas disposições sejam incluídas na futura 
parceria entre a UE e o Reino Unido;

3. Relembra que o Acordo protege os direitos dos cidadãos da UE – e dos membros das 
respetivas famílias – que tenham exercido o seu direito de livre circulação no Reino 
Unido, em conformidade com o Direito da União, antes do final do período de 
transição, e que continuem a residir no país posteriormente, protegendo também os 
direitos dos cidadãos do Reino Unido que exerçam o mesmo direito num Estado-
Membro da UE‑27; reitera a necessidade de as autoridades públicas aplicarem este 
princípio, tanto no Reino Unido como na União;

4. Relembra que qualquer cidadão da UE que resida no Reino Unido tem o direito de 
apresentar petições ao Parlamento Europeu, nos termos do artigo 227.° do TFUE, e o 
direito de participar em iniciativas de cidadania europeia, bem como de recorrer ao 
Provedor de Justiça Europeu, após o termo previsto do período de transição (31 de 
dezembro de 2020);

5. Insta a Provedora de Justiça a prosseguir o seu trabalho, iniciado aquando das 
negociações sobre o acordo de saída, a fim de garantir a transparência das negociações 
relativas a uma futura parceria entre a UE e o Reino Unido;

6. Relembra que os cidadãos do Reino Unido que residem na UE perderão o direito de 
participar nas ICE, mas conservarão o direito de apresentar petições ao Parlamento após 
o termo previsto do período de transição (31 de dezembro de 2020);

7. Frisa a importância de o Estado de acolhimento garantir que quaisquer procedimentos 
administrativos relacionados com os pedidos de aquisição do estatuto de residente sejam 
harmoniosos, transparentes e simples, que os encargos desnecessários sejam evitados e 
que estes procedimentos sejam acessíveis, em termos de custos, para os cidadãos da UE;

8. Considera que a pandemia de COVID-19 é um ponto de viragem para a realidade 
política, económica e social da União Europeia e do Reino Unido, causando uma 
recessão mundial e uma reestruturação do nosso modo de vida que dificulta os 
progressos nas negociações sobre as futuras relações entre as duas partes; 
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9. Considera que o sistema proposto pelo Ministério da Administração Interna do Reino 
Unido («procedimento de registo») para que os nacionais de países da UE‑27 solicitem 
o estatuto de residentes não é tão transparente e simples como deveria ser; defende que 
este sistema gera encargos administrativos desnecessários e injustos para os cidadãos da 
UE‑27; considera que o sistema deve ser alterado, passando para um procedimento de 
registo automático, que é a única forma de reduzir os encargos administrativos e de 
garantir o reconhecimento do estatuto e dos direitos dos cidadãos da UE; reitera a 
necessidade de a Comissão e o Conselho garantirem que o procedimento de registo 
proposto pelo Ministério da Administração Interna do Reino Unido respeite as normas 
da UE, de modo a garantir a reciprocidade e a igualdade de tratamento entre os cidadãos 
do Reino Unido e os cidadãos da UE-27;

10. Insiste na necessidade de uma autoridade de controlo independente supervisionar a 
forma como o Acordo é aplicado, assegurar que os compromissos sejam respeitados e 
proporcionar segurança jurídica aos cidadãos da EU-27 e do EEA e às suas famílias no 
Reino Unido;

11. Manifesta a sua preocupação com a atual aplicação do Sistema de Registo de Cidadãos 
da UE e com as potenciais consequências para aqueles que não apresentarem as suas 
candidaturas antes do termo do prazo; manifesta a sua preocupação relativamente à 
formulação utilizada pelo Ministério da Administração Interna do Reino Unido no que 
respeita às deportações de cidadãos e com a inexistência de medidas para assistir os 
cidadãos vulneráveis; manifesta a sua preocupação quanto ao facto de haver cidadãos da 
UE-27 que ainda não obtiveram o estatuto de residente através dos procedimentos 
estabelecidos;

12. Frisa a necessidade de prestar especial atenção às necessidades das crianças de famílias 
mistas, nas quais apenas um dos pais é cidadão da UE; salienta a necessidade de prever 
mecanismos jurídicos adequados para a resolução de litígios entre pais, por exemplo em 
caso de divórcio, de uma forma que não discrimine os cidadãos dos Estados-Membros 
restringindo o seu direito de acesso à criança; 

13. Observa, com pesar, que o Reino Unido decidiu que o princípio da livre circulação de 
pessoas entre a União e o Reino Unido deixará de se aplicar após o período de 
transição; insiste na necessidade de a futura parceria incluir disposições ambiciosas em 
matéria de circulação de pessoas, com base na plena reciprocidade e na não 
discriminação entre os Estados-Membros; sublinha que os direitos em matéria de livre 
circulação de pessoas são indissociáveis das três outras liberdades; reitera que o acesso 
do Reino Unido ao mercado único tem de depender do respeito pelo princípio da livre 
circulação de pessoas; salienta que o sistema de passagem das fronteiras não deve criar 
obstáculos administrativos ou financeiros significativos; 

14. Considera que as disposições relativas à mobilidade, nomeadamente a isenção de vistos 
para as estadas de curta duração, devem assentar na não discriminação entre os Estados-
Membros e na plena reciprocidade; considera, além disso, que tais acordos devem 
incluir o acervo da UE em matéria de mobilidade, especificamente no que se refere aos 
trabalhadores e, em particular, as regras relativas ao destacamento de trabalhadores e à 
coordenação dos sistemas de segurança social;
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15. Recorda que a continuidade, sem interrupções, do transporte aéreo, ferroviário, 
marítimo e rodoviário entre o Reino Unido e a UE é essencial para preservar o emprego 
em setores como o transporte de passageiros e de mercadorias e o turismo; realça a 
necessidade de encontrar mecanismos eficazes para proteger os direitos dos passageiros 
no quadro dos movimentos transfronteiras, nomeadamente em caso de cancelamento ou 
de atraso dos transportes, independentemente do meio utilizado;

16. Apela a que seja ponderada uma melhor regulamentação das condições de entrada e de 
residência para efeitos de negócios, investigação, estudo, formação e intercâmbio de 
jovens; lamenta, por este motivo, as declarações das autoridades britânicas, segundo as 
quais o Reino Unido deseja retirar-se de programas de mobilidade como o Erasmus +; 
insta a Comissão a continuar a permitir que o Reino Unido participe em programas da 
UE em benefício dos cidadãos britânicos e da UE, desde que o Reino Unido cumpra, em 
contrapartida, os compromissos financeiros correspondentes.
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