
 

Brexit: Eurodeputados saúdam unidade dos 27 e
defendem reforma da UE
 
Os eurodeputados congratularam-se hoje com a unidade dos 27 Estados-Membros e das
instituições europeias sobre as orientações políticas para as futuras negociações com o
Reino Unido, adotadas numa cimeira realizada em 29 de abril. Num debate em plenário,
vários parlamentares defenderam também a necessidade de se proceder a uma reforma
da UE para dar resposta às preocupações dos cidadãos e para tornar mais visíveis os
benefícios da integração europeia.
 
Os eurodeputados  debateram com o  presidente  do  Conselho  Europeu,  Donald  Tusk,  o
presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, e o negociador para o Brexit, Michel Barnier, as
orientações políticas para as negociações do Brexit adotadas pelos 27 no final de abril.
 
 
O  Parlamento  Europeu  quer  que  seja  conferida  uma  prioridade  máxima  aos  direitos  e
interesses dos  cidadãos e  garante  que agirá  de  modo a  protegê-los.  Os eurodeputados
definiram as  suas linhas vermelhas  numa resolução aprovada no dia  5  de  abril.
 
 
Clique  nos  links  para  ver  os  vídeos  da  primeira  ronda  de  intervenções  Donald  TUSK,
presidente  do  Conselho  Europeu
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=d118b164-d115-4f6d-a2da-a77500db0a5c
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=37cdbca4-3a5e-415b-b93b-a77500db0edb
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=3fb2a7eb-51ab-4438-b413-a77600814d1c
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=4ffeb39b-ab4a-46db-8f42-a776008144a0
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=5add267e-29c3-420b-98cb-a77600829564
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=44408fe1-3613-45c6-8764-a7760083f81b
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=42676178-4cda-4056-bbc4-a77600842e9f
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=ab2596a2-3f4c-4450-bf97-a776008564f3
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=793b1853-4168-4c1f-9d0d-a7760086b9ca
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Para saber mais
Orientações do Conselho Europeu para as negociações do Brexit (29 de abril de 2017)
Resolução do Parlamento Europeu sobre as negociações com o Reino Unido, na sequência
da notificação da sua intenção de se retirar da União Europeia (5 de abril de 2017)
Comunicado de imprensa - Brexit: PE define linhas vermelhas para as negociações (5 de abril
de 2017)
Comunicado de imprensa - Comissão Europeia recomenda projeto de diretrizes de
negociação (3 de maio de 2017
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=8fd3f9f0-8a43-4322-ba0f-a77600856d73
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=1d4385e6-2683-41a7-965c-a776009a5ccc
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=8eed30fa-6cf3-4bce-8856-a77600a0bf95
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Orienta%c3%a7%c3%b5es+do+Conselho+Europeu+(art.+50.%c2%ba)+para+as+negocia%c3%a7%c3%b5es+do+Brexit
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0102&language=PT&ring=B8-2017-0237
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0102&language=PT&ring=B8-2017-0237
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20170329IPR69054/brexit-pe-define-linhas-vermelhas-para-as-negocia%C3%A7%C3%B5es
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20170329IPR69054/brexit-pe-define-linhas-vermelhas-para-as-negocia%C3%A7%C3%B5es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1170_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1170_pt.htm
https://twitter.com/EPInstitutional


Debate sobre as orientações para as negociações do Brexit
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