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REINO UNIDO

O Reino Unido aderiu à União Europeia em 1973, depois de manter uma longa
relação com o bloco desde a sua fundação. Em 2016, na sequência de um referendo,
tornou-se o primeiro Estado-Membro a deixar a UE. A saída do Reino Unido da UE
regeu-se por um acordo assinado em 17 de outubro de 2019. Em 30 de dezembro
de 2020, foi assinado um acordo de comércio e cooperação que define o quadro
das futuras relações.

Em 23 de junho de 2016, o Reino Unido realizou um referendo, no qual 51,9 % dos
eleitores optaram por sair da UE. Em março de 2017, o Governo britânico notificou
o Presidente do Conselho Europeu da sua intenção de sair da UE, desencadeando
assim o processo de saída previsto no artigo 50.º do Tratado da União Europeia.
O Reino Unido saiu formalmente da UE em 1 de fevereiro de 2020, mas permaneceu
no mercado único e na união aduaneira da UE até 31 de dezembro de 2020. O acordo
de saída, assinado em 17 de outubro de 2019, estabeleceu as regras para a saída
ordenada do Reino Unido da UE, cobrindo, nomeadamente:
— os direitos dos cidadãos,

— o acerto financeiro,

— a estrutura de governação do acordo de saída,

— um protocolo relativo à Irlanda e à Irlanda do Norte para evitar a reintrodução de
uma fronteira física na ilha da Irlanda, salvaguardando assim a economia de toda
a ilha e o Acordo de Sexta-Feira Santa, bem como a integridade do mercado único
da UE,

— disposições específicas para Gibraltar.

O acordo de saída entrou em vigor em 1 de fevereiro de 2020.
Em 1 de janeiro de 2021, o Reino Unido saiu do mercado único e da união aduaneira
da UE. Na mesma data, entrou em vigor um acordo de comércio e cooperação (ACC)
que regia provisoriamente as novas relações entre a UE e o Reino Unido. No dia 1 de
maio de 2021, o ACC entrou formalmente em vigor após a aprovação do Parlamento
Europeu.
O acordo de saída e o ACC são dois acordos distintos, foram negociados
separadamente e regem domínios diferentes, embora exista um certo grau de
interdependência.
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O ACC proporciona um quadro global para as futuras relações entre a UE e o Reino
Unido e assenta em quatro pilares principais:
— um acordo de comércio livre (sem direitos aduaneiros nem contingentes pautais

para todas as mercadorias que cumpram as regras de origem pertinentes),

— a cooperação em outras questões económicas, como os investimentos, a
concorrência, os auxílios estatais, a transparência fiscal, os transportes aéreos e
rodoviários, a energia e a sustentabilidade, a coordenação da segurança social
e as pescas,

— uma nova parceria para a segurança dos cidadãos através da cooperação policial
e judiciária, incluindo a proteção e o intercâmbio de dados,

— um sistema de governação global.

O elemento central de governação do ACC é um «conselho de parceria», copresidido
por um representante da Comissão Europeia e por um representante do Governo do
Reino Unido. O Conselho de Parceria supervisiona a aplicação do ACC e é coadjuvado
por 19 comités especializados.
O ACC também prevê a participação da sociedade civil na sua aplicação, através de
grupos consultivos internos, que desempenham um papel fundamental na transmissão
direta das reações dos cidadãos e das partes interessadas.
O ACC proporciona um quadro institucional para futuros acordos, uma vez que estes
dois acordos não abrangem alguns domínios relevantes para o comércio (tais como
normas para os serviços financeiros ou níveis adequados de proteção de dados). Uma
vez que o Reino Unido é atualmente um país terceiro, está sujeito a aprovações de
equivalência de países terceiros em determinados domínios específicos.
Os acordos criam um quadro sólido para a cooperação e oferecem segurança jurídica
numa situação sem precedentes. No entanto, surgiram desafios na sua aplicação,
nomeadamente na execução do Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte.

PROTOCOLO RELATIVO À IRLANDA/IRLANDA DO NORTE

Embora, nos termos do Protocolo, a Irlanda do Norte faça parte do território aduaneiro
do Reino Unido, as mercadorias que circulam livremente na Irlanda do Norte podem
entrar no mercado único da UE sem restrições nem controlos. Em última análise,
o objetivo do Protocolo é evitar controlos na fronteira existente na ilha da Irlanda
e salvaguardar o Acordo de Sexta-Feira Santa (Acordo de Belfast) de 1998. A fim
de preservar o mercado único da UE, as mercadorias provenientes da Grã-Bretanha
com destino à Irlanda do Norte são sujeitas a controlos fronteiriços da UE quando
atravessam o mar da Irlanda, uma vez que o Código Aduaneiro da União Europeia
continua a ser aplicável à Irlanda do Norte. Por conseguinte, o Protocolo relativo à
Irlanda do Norte elimina a necessidade de controlos aduaneiros na ilha da Irlanda,
mas estabelece regras para as mercadorias provenientes da Grã-Bretanha que se
destinem à Irlanda do Norte. Por outras palavras, nos termos do direito da UE, todas
as mercadorias que entrem na Irlanda do Norte e não venham da UE, incluindo as
procedentes da Grã-Bretanha, estão sujeitas a declarações aduaneiras.
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O Reino Unido tomou várias medidas unilaterais para deixar de aplicar partes do
Protocolo, o que culminou na apresentação do projeto de lei sobre o Protocolo relativo
à Irlanda do Norte em 14 de junho de 2022.

PROJETO DE LEI SOBRE O PROTOCOLO RELATIVO À IRLANDA DO
NORTE

O projeto de lei visa conferir ao Governo do Reino Unido poderes para decidir se
determinadas disposições do Protocolo relativo à Irlanda do Norte deixam de «produzir
efeitos no Reino Unido». À data da redação do presente texto, o projeto de lei
encontrava-se em fase de apreciação em comissão na Câmara dos Lordes.
O Reino Unido afirmou que preferiria uma solução negociada com a UE, mas
argumenta que, até à data, as conversações não conduziram a um acordo sustentável,
pelo que o governo teve de iniciar o processo legislativo relativo a este projeto de lei.
Por seu lado, a UE denunciou a falta de empenho político e de respeito pelo direito
internacional por parte do Reino Unido e deu início a procedimentos de infração.
A Comissão Europeia afirmou que a renegociação do protocolo está fora de questão
e que todas as instituições da União Europeia e os Estados-Membros estão de acordo
nesta matéria. O Parlamento Europeu reiterou o seu apoio inabalável ao protocolo em
várias ocasiões.
A Comissão Europeia apresentou propostas com vista a encontrar soluções criativas e
duradouras para os desafios decorrentes da aplicação do protocolo. Em 13 de outubro
de 2021, a Comissão apresentou um pacote que oferecia flexibilidade em matéria de
alimentos, saúde animal e fitossanidade, alfândegas, medicamentos e colaboração
com as partes interessadas da Irlanda do Norte, propostas estas que a Comissão
definiu em maior pormenor no dia 15 de junho de 2022 e que, se aplicadas, implicariam:
— reduzir os controlos sanitários e fitossanitários em mais de 80 %,

— reduzir para metade o volume da burocracia aduaneira,

— criar uma via de passagem rápida para as mercadorias que circulam da Grã-
Bretanha para a Irlanda do Norte,

— simplificar a certificação para permitir que um documento de três páginas seja
suficiente para toda a carga de um camião com diferentes mercadorias,

— permitir a circulação de determinadas mercadorias que, de outro modo, seriam
sujeitas a restrições, como é o caso das carnes refrigeradas.

Em 15 de março de 2021, a Comissão deu início a um procedimento de infração contra
o Reino Unido por não ter aplicado o protocolo, uma vez que o Reino Unido não tinha
cumprido os requisitos de certificação para a circulação de produtos agroalimentares.
No entanto, num espírito de cooperação construtiva, o procedimento foi adiado para
permitir que fossem encontradas soluções conjuntas. Porém, este espírito foi posto em
causa pela relutância do Reino Unido em participar em debates construtivos, além de
manter o compromisso político em relação ao projeto de lei sobre o Protocolo relativo
à Irlanda do Norte no Parlamento britânico. Por conseguinte, em 15 de junho e 22 de
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julho de 2022, a Comissão decidiu avançar com o procedimento, dando também início
a novos procedimentos de infração.

ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DA PARCERIA

O artigo 11.º do ACC prevê a possibilidade de criar uma Assembleia Parlamentar da
Parceria (APP) e os dois parlamentos acordaram em criar este órgão.
A APP reúne-se duas vezes por ano, alternando entre o Parlamento Europeu, num dos
seus locais de trabalho habituais, e o Parlamento do Reino Unido. Esta assembleia
proporciona um fórum de partilha de pontos de vista sobre questões que possam surgir
no âmbito do ACC, incluindo os acordos complementares, bem como sobre quaisquer
outras questões de interesse comum. A primeira reunião da APP teve lugar em 12 e
13 de maio de 2022, em Bruxelas.

María Álvarez López
10/2022
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