
 
Como funcionarão as relações entre a UE e o Reino
Unido
 
A saída do Reino Unido da UE não é o fim da cooperação. Ambos continuarão a
trabalhar juntos a vários níveis: comércio, transportes, criminalidade e não só.
 

A UE e o Reino Unido enfrentam muitos dos mesmos desafios atualmente, como as alterações
climáticas e a cooperação policial, e têm muito que ganhar com uma estreita cooperação para
superá-los.
 
O Acordo de Saída, que foi ratificado por ambas as partes, foca-se principalmente na proteção
dos direitos dos cidadãos da União Europeia residentes no Reino Unido e dos cidadãos do
Reino Unido que vivem em países na União Europeia, as obrigações financeiras que o Reino
Unido assumiu quando se tornou um Estado-membro, assim como as fronteiras (especialmente
entre o Reino Unido e a República da Irlanda), o que deve ser implementado na íntegra.
 
O acordo de comércio e cooperação, aprovado pelo Parlamento em abril de 2021, estabelece
as regras para a futura parceria entre a UE e o Reino Unido.
 
A posição do Parlamento 
Na resolução adotada a 12 de Fevereiro de 2020, os eurodeputados apelaram a um acordo
abrangente que inclua a garantia de condições igualitárias através de compromissos sólidos e
de um acordo sobre as pescas.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit-what-next_N01-PUB-20200203-FAQ_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/brexit/20210423IPR02772/parlamento-aprova-formalmente-o-acordo-de-comercio-e-cooperacao-ue-reino-unido
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200206IPR72011/pe-quer-garantir-uma-concorrencia-leal-nas-futuras-relacoes-ue-reino-unido


A 29 de maio de 2020, David Mcallister, presidente do Grupo de Coordenação do Parlamento
do Reino Unido, afirmou em declarações: "O Parlamento não aprovará um acordo que não
inclua disposições em condições equitativas, direitos fundamentais, uma governação sólida e
um quadro estável para as pescas." "Ele também considera crucial a aplicação integral do
Acordo de Saída, coassinado pelo primeiro-ministro do Reino Unido", acrescentou.
 
A 15 de junho de 2020, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, participou numa
conferência sobre as conversações em curso com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson,
o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia,
Ursula Von der Leyen. Após a conferência, publicaram uma declaração conjunta.
 
 
No dia 18 de junho de 2020, o Parlamento Europeu aprovou um relatório no qual os
eurodepurados lamentam que não se tenham alcançado progressos reais nas negociações
após quatro rondas de negociações e que as diferenças se mantenham substanciais.
 
A 11 de Setembro de 2020, o Grupo de Coordenação do PE sobre o Brexit e os líderes dos
grupos políticos publicaram uma declaração que expressa a sua preocupação com a Proposta
de Lei do Mercado Interno apresentada pelo governo do Reino Unido e exige que todas as
disposições do Acordo de Saída, incluindo o Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte, sejam
implementados na íntegra. No que diz respeito às negociações, a declaração mostra que o
Parlamento continua empenhado numa parceria ambiciosa com o Reino Unido.
 
A 1 de outubro de 2020, a Comissão Europeia deu início a um processo por infração contra o
Reino Unido por incumprimento das suas obrigações decorrentes do Acordo de Saída.
 
 
E a 8 de outubro de 2020, no âmbito dos preparativos necessários para o fim do período de
transição, o Parlamento Europeu aprovou novas regras que visam garantir que o túnel
ferroviário que liga a Europa continental ao Reino Unido continue a funcionar de forma segura e
eficiente.
 
Num discurso durante uma cimeira europeia a 15 de outubro de 2020, o Presidente do
Parlamento, David Sassoli, frisou que em relação às negociações entre a EU e o Reino Unido:
"Um acordo é do interesse de ambas as partes, mas, como já disse, isso nunca pode ser a
qualquer preço". Ele instou o governo de Westminster a manter o Estado de direito e honrar os
compromissos ratificados por ambas as partes. Sassoli reiterou ainda que não será aceite nada
que prejudique a paz e a estabilidade na ilha da Irlanda.
 
Num debate em plenário realizado a 21 de outubro de 2020, os eurodeputados salientaram a
importância de se chegar a um acordo sobre as futuras relações UE-Reino Unido que não
comprometa os interesses e valores da UE. Durante o mesmo debate, negociador-chefe da UE
para o Brexit, Michel Barnier, sublinhou: "Um acordo está ao nosso alcance se estivermos,
ambas as partes, prontos a trabalhar de forma construtiva e num espírito de compromisso."
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200529IPR80125/mcallister-on-eu-uk-talks-full-support-for-the-eu-chief-negotiator
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200615IPR81220/eu-uk-statement-following-the-high-level-meeting-on-15-june
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200615IPR81221/negociacoes-ue-reino-unido-eurodeputados-expressam-forte-apoio-a-posicao-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200907IPR86513/statement-of-the-uk-coordination-group-and-ep-political-group-leaders
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200907IPR86513/statement-of-the-uk-coordination-group-and-ep-political-group-leaders
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1798
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1798
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20201002IPR88446/eu-uk-relations-meps-approve-rules-to-ensure-eurotunnel-safety-and-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-it-is-up-to-you-to-get-the-negotiations-moving-again
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/brexit/20201015STO89423


Cidadãos 
Os direitos dos cidadãos estão protegidos sob o Acordo de Saída. Os cidadãos da UE no Reino
Unido e os cidadãos britânicos na União Europeia terão o direito de continuar a viver e
trabalhar nos locais onde se encontram. Este tópico permanecerá uma prioridade para o
Parlamento Europeu no que diz respeito, por exemplo. às liberdades de movimentação e de
cobertura pelos serviços de saúde, tanto para os cidadãos da UE como para os do Reino
Unido. Os eurodeputados estão a acompanhar de perto a forma como o Acordo de Saída está
a ser implementado.
 
Como funcionam as negociações 
O ex-comissário Michel Barnier dirigiu as negociações em nome da UE, baseando-se em
diretrizes políticas do Conselho Europeu e em resoluções do Parlamento Europeu. Ele também
assumiu a liderança das negociações sobre o Acordo de Saída.
 
O Parlamento Europeu também estabeleceu um grupo de contacto com o Reino Unido,
liderado por David McAllister (Alemanha, PPE), presidente da comissão parlamentar dos
Assuntos Externos, para estabelecer a ligação com Michel Barnier e coordenar as comissões
envolvidas nas matérias.

O Reino Unido e a UE continuarão a trabalhar em conjunto em muitas áreas
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20180309IPR99418/brexit-pe-recomenda-acordo-de-associacao-entre-a-ue-e-o-reino-unido
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_pt


Para saber mais
Comissão: negociações para o Brexit
Página do Conselho Europeu para o Brexit
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https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_pt
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum/

