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ANEXO 
 

RESULTADOS DAS VOTAÇÕES 

Significado das abreviaturas e dos símbolos 

+ aprovado 

- rejeitado 

↓ caduco 

R retirado 

VN (..., ..., ...) votação nominal (votos a favor, votos contra, abstenções) 

VE ( ..., ..., ...) votação eletrónica (votos a favor, votos contra, abstenções) 

VP votação por partes 

VS votação em separado 

alt alteração 

AC alteração de compromisso 

PC parte correspondente 

S alteração supressiva 

= alterações idênticas 

§ n.º 

art artigo 

cons considerando 

PR proposta de resolução 

PRC proposta de resolução comum 

SEC votação por escrutínio secreto 
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1. Acordo com a Confederação Suíça sobre as modalidades da sua participação 

no Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo *** 

Recomendação: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 505, 49, 14 

 

 

 

2. Acordo UE-Domínica sobre a isenção de visto para as estadas de curta 

duração *** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 531, 60, 18 

 

 

 

3. Acordo UE-Vanuatu sobre a isenção de visto para as estadas de curta 

duração *** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 550, 61, 22 

 

 

 

4. Acordo UE-Trindade e Tobago sobre a isenção de visto para as estadas de 

curta duração *** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 560, 65, 24 

 

 

 

5. Acordo UE-Samoa sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração 

*** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 571, 64, 24 

 

 

 

6. Acordo UE-Granada sobre a isenção de visto para as estadas de curta 

duração *** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 578, 66, 24 

 

 

 

7. Acordo UE-Timor-Leste sobre a isenção de visto para as estadas de curta 

duração *** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 581, 66, 23 
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8. Acordo UE-Santa Lúcia sobre a isenção de visto para as estadas de curta 

duração *** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 584, 66, 24 

 

 

 

9. Acordo UE-São Vicente e Granadinas sobre a isenção de visto para as estadas 

de curta duração *** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 588, 66, 26 

 

 

 

10. Acordo UE-Emirados Árabes Unidos sobre a isenção de visto para as estadas 

de curta duração *** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Memorando de Entendimento entre o Instituto de Harmonização do 

Mercado Interno e a Eurojust * 

Relatório: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 571, 59, 56 

 

 

12. Métodos e procedimento para a colocação à disposição dos recursos próprios 

tradicionais e dos recursos próprios baseados no IVA e no RNB e medidas 

destinadas a satisfazer as necessidades da tesouraria * 

Relatório: Gérard Deprez et Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 559, 85, 43 

 

 

13. Pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Georgios Kyrtsos 

Relatório: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação: Proposta de decisão  +  

 

 

14. Pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Stelios Kouloglou 

Relatório: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação: Proposta de decisão  +  

 

 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_PT.doc 6 PE 573.975 

15. Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura 

da Finlândia EGF/2015/005 FI/Computer Programming 

Relatório: Marco Zanni (A8-0362/2015) (maioria requerida: qualificada e 3/5 dos sufrágios 
expressos) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 597, 83, 13 

 

 

16. Marca da UE ***II 

Recomendação para segunda leitura: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (maioria requerida: 
qualificada) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da posição do 

Conselho 

1 EFDD VN - 142, 516, 36 

Posição do Conselho Aprovação sem votação 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: Alteração 1 
 

 

17. As legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas ***II 

Recomendação para segunda leitura: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (maioria requerida: 
qualificada) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da posição do 

Conselho 

1 EFDD VN - 88, 577, 29 

Posição do Conselho Aprovação sem votação 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: Alteração 1 
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18. Regime de controlo e coerção aplicável nas Pescas do Atlântico Nordeste ***I 

Relatório: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 659, 28, 9 

 

 

 

19. Suspensão das medidas comerciais excecionais no que respeita à 

Bósnia-Herzegovina 

Relatório: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto 14rev comissão  +  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 534, 128, 36 

 

 

 

20. Cooperação estratégica no combate à criminalidade grave e ao terrorismo 

entre os Emirados Árabes Unidos e a Europol * 

Relatório: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação: Projeto de decisão de 

execução do Conselho 

VE + 491, 164, 41 

votação: resolução legislativa VN + 490, 159, 44 
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21. Rumo a uma União Europeia da Energia 

Relatório: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 1 58 GUE/NGL VP   

1 +  

2 -  

§ 2 13 ENF VN - 46, 617, 32 

61 S&D  +  

§ 3 55 ECR VE + 379, 307, 3 

§ texto original VS ↓  

§ 5 62 S&D VN - 280, 403, 10 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 6 63 S&D, ALDE VN + 351, 336, 12 

§ texto original VS ↓  

Após o § 6 14 ENF  -  

§ 7 47 EFDD  -  

§ 8 § texto original VS / VE + 357, 238, 99 

Após o § 9 81 + de 40 

deputados 

 +  

§ 12 15 ENF  -  

Após o § 12 16 ENF  -  

§ 14 18 ENF  -  

§ texto original VS +  

§ 15 56 ECR  -  

§ texto original VP   
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § texto original VS +  

§ 18 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 19 20 ENF VN - 45, 617, 32 

§ texto original VN + 548, 121, 26 

§ 20 48 EFDD  -  

§ 21 21 ENF VN - 63, 622, 9 

§ texto original VP   

1/VN + 535, 143, 18 

2/VN + 578, 109, 7 

3/VN + 526, 155, 4 

§ 23 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 24 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 25 64 S&D VE - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

§ 28 § texto original VP   

1 +  



P8_PV(2015)12-15(VOT)_PT.doc 10 PE 573.975 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

Após o § 28 59 GUE/NGL VN - 205, 356, 136 

§ 29 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 32 § texto original VN + 507, 164, 25 

§ 44 § texto original VS +  

§ 45 § texto original VS +  

§ 47 § texto original VS +  

§ 48 26 ENF  -  

§ 51 § texto original VS +  

§ 52 27 ENF  -  

§ 53 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 56 29 ENF  -  

§ 57 76 ALDE  +  

§ 58 68 Verts/ALE:  -  

Após o § 59 69 Verts/ALE: VE + 408, 271, 20 

Após o § 60 30 ENF  -  

§ 65 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 69 § texto original VS +  

§ 72 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 74 50 EFDD  -  

§ 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE:  -  

33 ENF  -  

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE + 401, 285, 11 

§ 80 51 EFDD  -  

§ 83 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 86 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 87 34 ENF  -  

§ 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

VN + 359, 335, 5 

§ texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

Após o § 90 35 ENF  -  

§ 96 52S EFDD  -  

§ 98 § texto original VS +  

Após o § 107 71 Verts/ALE: VE + 356, 331, 8 

§ 108 53 EFDD VN - 88, 600, 8 

§ 109 § texto original VS +  

§ 111 38 ENF  -  

§ texto original VS +  

§ 112 39 ENF VN - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE:  -  

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 122 § texto original VS +  

§ 128 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 130 42 ENF  -  

§ 133 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 134 60 GUE/NGL VE - 146, 411, 136 

§ texto original VP   

1/VN + 597, 67, 34 

2/VN + 365, 300, 28 

§ 135 § texto original VS +  

§ 136 § texto original VS +  

§ 137 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 138 § texto original VS +  

§ 139 73 Verts/ALE: VN - 278, 392, 27 

§ texto original VS / VE + 382, 270, 44 

§ 140 78S EFDD VN + 308, 306, 76 

§ 141 79S EFDD VN - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE: VN - 279, 378, 36 

§ 142 80S EFDD VN - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE: VN - 261, 392, 37 

§ 143 54 EFDD  -  

§ 147 § texto original VP   

1 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

Subtítulo 6 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 150 66 S&D  +  

§ texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

§ 163 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 388, 295, 9 

5 +  

§ 166 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 172 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 174 57 ECR  -  

§ 175 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Após o travessão 40 67 Verts/ALE:  +  

Considerando D § texto original VS / VE + 367, 321, 5 

Considerando E § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando H 45 EFDD  -  

§ texto original VS +  

Considerando I 2 ENF  -  

Considerando J 3 ENF  -  

Considerando L 46 EFDD  -  

4 ENF  -  

Considerando Q § texto original VP   

1 +  

2/VN + 398, 109, 187 

Considerando R 7 ENF  -  

§ texto original VS +  

Considerando W 9 ENF  -  

§ texto original VS +  

Considerando X § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando Z § texto original VS +  

Considerando AE § texto original VP   

1 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

Considerando AI § texto original VP   

1 +  

2/VE - 316, 328, 47 

Considerando AJ § texto original VS +  

Considerando AM § texto original VS +  

Considerando AN § texto original VS +  

Considerando AO § texto original VS +  

Considerando AQ § texto original VS +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 403, 177, 117 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: Alterações 13, 21, 39, considerando Q (2.ª parte) 

Verts/ALE: Alterações 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, §§ 19, 134 

S&D: Alterações 53, 62, 63, 65 

GUE/NGL: §§ 21, 32, alterações 59 

EFDD: Alterações 78, 79, 80 
 

Pedidos de votação em separado 

ENF: Considerandos Z, AJ, AM, AN, AO, AQ, §§ 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 136, 

137, 138 

ALDE: §§ 122, 139 

PPE: Considerando D, § 8 

Verts/ALE: § 32 

ECR: §§ 14, 111, 135 

S&D: Considerando AQ, §§ 136, 137, 139 

GUE/NGL: §§ 17, 23, 47, 139, considerandos H, Q, R, W, AJ 

EFDD: Considerando AQ, §§ 136, 138 
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Pedidos de votação por partes 

ENF: 

Considerando E 

1.ª parte "Considerando que as medidas de desenvolvimento da União da Energia e a 

realização dos objetivos em matéria de clima e de energia devem ter plenamente em 

conta os impactos nos preços da energia e centrar-se na obtenção de sinergias e 

maior integração dos mercados, o que ajudará a reduzir os custos globais e a 

melhorar a competitividade da economia da UE, de modo a lograr obter-se o apoio 

necessário dos cidadãos e da indústria;" sem os termos "e a realização dos objetivos 

em matéria de clima e de energia " e "e maior integração dos mercados" 

2.ª parte Estes termos 

3.ª parte "considerando que, neste contexto, todas as avaliações de impacto necessárias 

devem ter plenamente em conta os atuais e futuros custos ocultos e submersos 

resultantes de uma política energética de status quo;" 

 
Considerando Q 

1.ª parte "Considerando que a UE é fortemente dependente de importações de energia da 

Rússia" 

2.ª parte "que se tem revelado um parceiro não fiável e utiliza os seus fornecimentos de 

energia como uma arma política;" 

 
Considerando AE 

1.ª parte "Considerando que as empresas do setor das energias renováveis da UE - muitas das 

quais são PME - empregam 1,2 milhões de pessoas na Europa e detêm uma quota de 

40 % de todas as patentes a nível mundial no domínio das tecnologias renováveis, o 

que torna a UE um líder mundial; considerando que esta liderança deve ser mantida 

no futuro " 

2.ª parte "através de uma estratégia sólida da UE para as energias renováveis;" 

 
§ 5 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "a redução das emissões de gases com efeito de 

estufa, baseada essencialmente em fontes de energia renováveis, e um mercado de 

carbono a nível da UE" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 18 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "criar um grupo de reflexão de alto nível sobre 

segurança energética, política externa e a União da Energia, com uma forte 

representação e participação do Parlamento e de partes interessadas da sociedade 

civil, a fim de" e "bem como no que se refere à relação entre energia e direitos 

humanos;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 23 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "de contrato" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 24 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "comunicadas regularmente às autoridades 

competentes, de forma a reunir todas as informações necessárias que podem ser 

utilizadas tanto pelas próprias autoridades competentes como pelas empresas nas 

suas negociações futuras, protegendo ao mesmo tempo a confidencialidade das 

informações sensíveis;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 53 

1.ª parte "Reitera a importância da separação da propriedade proposta no terceiro pacote 

energético;" 

2.ª parte "exorta a Comissão a avaliar até que grau as entidades reguladoras nacionais (ERN) 

aplicam as condições descritas nos pareceres apresentados pela Comissão relativos à 

certificação dos operadores de redes de transporte (ORT);" 

 
§ 65 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "no mercado interno da energia da UE" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 72 

1.ª parte "Convida a Comissão a apresentar uma estrutura de governação de cooperação 

macroeconómica a nível regional em que o Parlamento Europeu e os parlamentos 

nacionais também desempenhem um papel;" 

2.ª parte "observa que esta governação regional deve assentar em entidades regionais, 

geográficas e do mercado existentes, a fim de alcançar a maior otimização de custos 

possível, nomeadamente: i) o Plano de Interconexão dos mercados energéticos da 

região do Báltico (PIMERB); ii) as iniciativas de coordenação na Europa do 

Sudeste; iii) o Fórum Pentalateral alargado; iv) a Iniciativa Rede ao Largo da Costa 

dos Países dos Mares do Norte;" 

3.ª parte "salienta que o papel da ACER deve ser reforçado neste contexto;" 

 
§ 83 

1.ª parte "Sublinha a necessidade de identificar as melhores práticas locais e fomentar a sua 

disseminação na União, melhorar as diligências locais com as políticas europeias e 

de tratar das questões que afetam a aceitação local dos projetos no domínio da 

energia;" sem os termos  "com as políticas europeias" 

2.ª parte "com as políticas europeias" 

3.ª parte "propõe a criação de um «fórum europeu territorial»;" 

 
§ 89 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "recorda as resoluções do Parlamento a este 

respeito; reconhece o compromisso da Comissão de ter em consideração o objetivo 

de 30 % ao rever a Diretiva relativa à eficiência energética;" e "frisa que a eficiência 

energética e as energias renováveis terão um papel fundamental na consecução do 

objetivo a longo prazo da UE de reduzir de forma eficaz em termos de custos as 

emissões de gases com efeito de estufa; reitera que a UE deve continuar empenhada 

no seu objetivo incondicional de reduzir as emissões em, pelo menos, 40 % até 

2030;" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 128 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "objetivos da UE em matéria de emissões de 

gases com efeito de estufa, fontes de energias renováveis e eficiência energética," 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 147 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "único" e "fenómeno que em 2012 afetou um em 

cada quatro cidadãos da UE; convida a Comissão a apresentar uma comunicação 

sobre a pobreza energética na Europa, acompanhada de um plano de ação para a 

combater que contenha uma definição e indicadores de pobreza energética;" 

2.ª parte Estes termos 

 
Subtítulo 6 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "e descarbonizado" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 150 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "e minorar as emissões de gases com efeito de 

estufa", "solicita à Comissão que reveja as normas de emissão de CO2 dos veículos 

de passageiros e dos comerciais ligeiros para o período após 2020" e "na 

eletrificação com recurso a eletricidade renovável " 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 172 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "nomeadamente os que contribuem para a 

redução global das emissões de gases com efeito de estufa e para a realização dos 

objetivos da UE para 2030", "clima" e "e ambiente" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 175 

1.ª parte "Relembra o compromisso de 6 000 cidades europeias de serem líderes na transição 

energética, nomeadamente através do Pacto de Autarcas;" 

2.ª parte "insta a Comissão a mobilizar totalmente esta rede e outras iniciativas, como cidades 

e comunidades inteligentes e Energy Cities, dando-lhe os recursos financeiros e 

humanos necessários para que possam desenvolver-se ainda mais; considera que 

deve ser dado acesso prioritário ao financiamento europeu às partes pertencentes ao 

Pacto de Autarcas;" 

 
ALDE: 

Considerando AI 

1.ª parte "Considerando que o mercado a retalho da energia da UE não funciona 

adequadamente dado que em muitos Estados-Membros os consumidores têm muito 

pouca escolha entre fornecedores de energia; que as questões de concentração do 

mercado devem ser abordadas pela política da concorrência da UE, de modo a 

permitir aos consumidores mudar de fornecedor e, assim, aumentar a concorrência e 

reduzir os preços; que importa prestar atenção ao risco de os cidadãos menos 

informados, que são menos propensos a comparar e mudar de fornecedores, 

permanecerem num impasse perante tarifas não competitivas e desatualizadas" 

2.ª parte "com o resultado perverso de subsidiarem os consumidores mais sagazes e 

informados;" 
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Verts/ALE: 

§ 137 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "ou mesmo eliminar" 

2.ª parte Estes termos 

 
S&D: 

Alteração 58 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "o controlo público e" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 112 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "políticas" "tecnologicamente neutras" 

2.ª parte Estes termos 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1.ª parte "Considera que a União da Energia implica a negociação a uma voz com países 

terceiros" 

2.ª parte "insta a Comissão a analisar a pertinência e a potencial estrutura de um mecanismo 

voluntário de aquisição coletiva, o seu impacto no funcionamento do mercado 

interno do gás e nas empresas afetadas, e o seu contributo para a salvaguarda da 

segurança do aprovisionamento de gás; observa que, uma vez que existem vários 

modelos de mecanismos de aquisição coletiva, é necessário um trabalho adicional 

para determinar o melhor modelo baseado no mercado aplicável às regiões da UE e 

aos fornecedores em causa, e as condições em que se poderá recorrer a um 

mecanismo voluntário de aquisição coletiva; considera que a coordenação das 

posições e a aquisição coletiva de gás deveriam iniciar-se a nível regional;" 

3.ª parte "recomenda que, entretanto, a Comissão e o Secretariado da Comunidade da Energia 

apoiem os Estados-Membros e as partes contratantes da Comunidade da Energia, 

respetivamente, que pretendem negociar contratos de energia numa base voluntária 

em conformidade com o acervo comunitário em matéria de mercado interno e com 

as regras de concorrência da UE e da Organização Mundial do Comércio e garantam 

a proteção das informações sensíveis do ponto de vista comercial; sublinha que os 

contratos de energia devem basear-se nos preços de mercado e na concorrência;" 
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§ 21 

1.ª parte "Salienta a necessidade de maior transparência dos acordos relacionados com a 

energia, que poderia ser alcançada através do reforço do papel da Comissão nas 

negociações em matéria de energia com um ou mais Estados-Membros e com países 

terceiros, nomeadamente tornando obrigatória a participação da Comissão em todas 

as negociações como observador, a fim de reforçar a posição de cada Estado-

Membro face a países terceiros fornecedores envolvidos nas negociações para 

atenuar os riscos de abuso de posição dominante por parte de um fornecedor; 

observa, além disso, que a Comissão deve efetuar avaliações ex ante e ex post, 

respeitando plenamente as informações sensíveis do ponto de vista comercial, e 

elaborar uma lista positiva e outra negativa de cláusulas de acordo, como a proibição 

da exportação, cláusulas de destino e de compra obrigatória («take-or-pay»), a 

indexação dos preços do gás ao petróleo ou cláusulas que proíbam a terceiros a 

imposição de condições que subordinem o aprovisionamento energético à concessão 

de acesso preferencial à infraestrutura de transporte de energia na UE;" 

2.ª parte "observa que, nos termos do artigo 13.º, n.º 6, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 

994/2010, aquando da celebração de acordos intergovernamentais com países 

terceiros que tenham impacto no desenvolvimento das infraestruturas de gás e dos 

aprovisionamentos de gás, os Estados-Membros devem informar a Comissão, para 

que esta possa avaliar a situação da segurança do aprovisionamento a nível da 

União;" 

3.ª parte "exorta a Comissão, no âmbito da revisão do Regulamento Segurança do 

Aprovisionamento de Gás, a incluir nos contratos comerciais de aprovisionamento 

de gás disposições que prevejam avaliações ex ante rigorosas;" 

 
EFDD: 

§ 166 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "hipocarbónicas e" 

2.ª parte Estes termos 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 28 

1.ª parte "Considera que a União pode aumentar a sua segurança energética e reduzir a sua 

dependência em relação a determinados fornecedores e combustíveis aumentando a 

eficiência energética, bem como otimizando a utilização de fontes europeias de 

energia, em conformidade com os objetivos da UE em matéria de segurança 

energética, ambiente e clima, bem como com a legislação em matéria de saúde e 

segurança, tendo em conta as especificidades dos Estados-Membros no que diz 

respeito aos cabazes energéticos, evitando os encargos regulamentares 

desnecessários e respeitando o princípio da proporcionalidade;" 

2.ª parte "sublinha a necessidade de não discriminar nenhum combustível ou tecnologia que 

contribua para a segurança energética e as metas climáticas por uma questão de 

princípio;" 
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ECR, S&D: 

§ 29 

1.ª parte "Exorta a Comissão a facilitar a utilização eficaz dos atuais regimes de 

financiamento da UE, incluindo o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, 

de modo a atrair o investimento para projetos fundamentais de infraestruturas 

energéticas, investigação e inovação em eficiência energética, energias renováveis e 

desenvolvimento das capacidades internas europeias com vista a alcançar os 

objetivos em matéria de clima e energia para 2030, com base numa abordagem 

custo-benefício" 

2.ª parte "tecnologicamente neutra" 

3.ª parte "e que dê prioridade à internalização dos custos externos;" 

 
ALDE, S&D: 

§ 77 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "centrais elétricas alimentadas a combustíveis 

fósseis e equipadas com tecnologia de captura de carbono, novas centrais nucleares 

(nos Estados-Membros que desejem tê-las) como fonte crítica de energia de base 

hipocarbónica," 

2.ª parte "centrais elétricas alimentadas a combustíveis fósseis e equipadas com tecnologia de 

captura de carbono," 

3.ª parte "novas centrais nucleares (nos Estados-Membros que desejem tê-las) como fonte 

crítica de energia de base hipocarbónica" 

 
PPE, ENF: 

§ 86 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "incentivar e promover sistemas de mudança 

coletiva de fornecedor, exigir que as faturas de energia incluam comparações com os 

concorrentes baseadas em padrões de consumo históricos, exigir aos fornecedores 

que coloquem automaticamente os seus consumidores na tarifa mais vantajosa 

disponível e" 

2.ª parte estes termos à exclusão de "exigir que as faturas de energia incluam comparações 

com os concorrentes baseadas em padrões de consumo históricos" 

3.ª parte Estes termos 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 133 

1.ª parte "Reconhece que a energia da Europa, e tecnologias eficientes, como a cogeração, 

poderão dar um contributo essencial à segurança energética e à realização dos 

objetivos em matéria de emissões de gases com efeito de estufa da UE;"  

2.ª parte "considera, a este respeito, que a União da Energia deve refletir o direito de os 

Estados-Membros utilizarem quaisquer fontes de energia hipocarbónicas seguras e 

sustentáveis à sua disposição;" sem os termos "hipocarbónicas" 

3.ª parte "hipocarbónicas" 

 
PPE, ECR: 

§ 134 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "reconhece, além disso, que o potencial limitado 

dos combustíveis não convencionais para ajudar a satisfazer a procura de energia da 

UE no futuro, juntamente com os elevados custos de investimento e de exploração e 

os atuais baixos preços do petróleo a nível mundial, tornam questionável que a 

fraturação hidráulica seja uma tecnologia viável na União Europeia; " 

2.ª parte Estes termos 
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ENF, Verts/ALE, EFDD: 

§ 163 

1.ª parte "Salienta a este respeito que devem ser aproveitadas plenamente todas as opções de 

financiamento da UE para fomentar as tecnologias de energias hipocarbónicas 

seguras e sustentáveis, a eficiência energética, as energias renováveis, as redes 

inteligentes, a produção descentralizada, a flexibilidade de produção, o 

armazenamento elétrico e a eletrificação do sistema de transportes; exorta a 

Comissão a intensificar os seus esforços de investigação e implantação destas 

tecnologias, a fim de cumprir os seus objetivos para 2020, 2030 e a mais longo 

prazo, bem como aumentar a segurança energética e facilitar a recuperação 

económica; espera que a revisão intercalar do programa de investigação Horizonte 

2020 reflita estas prioridades; [recorda que o desafio energético do programa 

Horizonte 2020 foi concebido para apoiar a transição para um sistema de energia 

fiável, sustentável e competitivo, cujas principais prioridades se integram nas 

rúbricas intituladas eficiência energética, tecnologias hipocarbónicas e cidades e 

comunidades inteligentes"; sem os termos "hipocarbónicas" e ", tecnologias 

hipocarbónicas" 

2.ª parte "hipocarbónicas" 

3.ª parte ", tecnologias hipocarbónicas " 

4.ª parte restante texto exceto os termos "devem ser gastos em áreas de combustíveis não 

fósseis, nas quais, pelo menos, 15 % do orçamento geral do desafio energético" 

5.ª parte Estes termos 

 
ENF, GUE/NGL: 

Considerando X 

1.ª parte "Considerando que a avaliação ex post e a verificação de todos os acordos 

relacionados com a energia no que diz respeito à conformidade com o direito da 

União Europeia já são possíveis através, nomeadamente, dos regulamentos em 

matéria de concorrência e de energia;" 

2.ª parte "considerando que a insuficiência dos controlos de conformidade ex ante a nível 

nacional e a nível da UE gera graves distorções do mercado; considerando que a 

Comissão reconheceu estas deficiências e se comprometeu a reforçar as disposições 

de avaliação ex ante em matéria de contratos comerciais de fornecimento de gás;" 
 

Diversos 

As alterações 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44 foram 

retiradas. 
 

 

22. Preparar a rede elétrica europeia para 2020 

Relatório: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 1 3 + de 76 

deputados 

VN - 313, 343, 34 

4 + de 76 

deputados 

VN - 252, 406, 36 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

5 + de 76 

deputados 

VN - 247, 392, 41 

§ 2 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 3 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 14 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 18 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 22 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 23 § texto original VS +  

§ 24 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 25 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VN + 572, 90, 30 

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 34 1 relator  +  

§ 37 § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 630, 45, 20 

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: Alterações 3, 4, 5 

ENF: § 31 (3.ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

ENF: §§ 12, 23 
 

Pedidos de votação por partes 

ENF: 

§ 2 

1.ª parte "Reconhece que a energia renovável, o aumento da eficiência energética e um cabaz 

energético sustentável conducentes a poupanças de energia, bem como um mercado 

interno que permita a livre circulação da energia são meios importantes para que a 

UE disponha de um sistema de energia estável, seguro, independente, inclusivo, 

transparente e competitivo, que, no quadro de uma economia sustentável e orientada 

para o futuro, possa gerar emprego de elevada qualidade e criar riqueza; salienta o 

facto de que o desenvolvimento de um sistema desta natureza exige um maior grau 

de interligação elétrica, redes inteligentes e uma nova conceção de mercado;" sem os 

termos "a energia renovável,", "sustentável", "conducentes a poupanças de energia", 

"sustentável" e "uma nova conceção de mercado" 

2.ª parte "a energia renovável,", "sustentável", "conducentes a poupanças de energia", 

"sustentável" e "uma nova conceção de mercado" 

3.ª parte Restante texto, sem os termos "o desenvolvimento de um sistema desta natureza", 

"importantes" e "da União da Energia" 

4.ª parte Estes termos 

 
§ 3 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto "contribuirá para atingirmos os objetivos climáticos, 

nomeadamente o objetivo da UE de assumir o papel de líder em matéria de energias 

renováveis,", "coordenada" e "respeitando, simultaneamente, os objetivos a longo 

prazo da UE em matéria de energia e de clima;" 

2.ª parte "contribuirá para atingirmos os objetivos climáticos, nomeadamente o objetivo da 

UE de assumir o papel de líder em matéria de energias renováveis," e "respeitando, 

simultaneamente, os objetivos a longo prazo da UE em matéria de energia e de 

clima;" 

3.ª parte "coordenada" 
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§ 14 

1.ª parte "Sublinha que os benefícios do aumento do nível de interligação não podem ser 

alcançados sem um elevado nível de acoplamento dos mercados e dos operadores 

das redes de transporte (ORT);" 

2.ª parte "insta a Comissão a envidar todos os esforços no sentido de evitar que o 

acoplamento seja estabelecido a nível de agrupamento de Estados-Membros e a 

promover um acoplamento a nível da UE que inclua todos os Estados-Membros e os 

países vizinhos, designadamente os participantes na Política Europeia de Vizinhança 

(PEV);" 

 
§ 18 

1.ª parte "Convida a Comissão a apresentar anualmente um relatório ao Parlamento sobre a 

execução dos PIC e os progressos realizados na consecução do objetivo de 10 %," 

2.ª parte "no âmbito do inventário anual previsto no Quadro Estratégico para a União da 

Energia;" 

 
§ 22 

1.ª parte "Salienta que a aplicação de uma abordagem de «balcão único» contribui para 

encurtar os procedimentos de concessão de licenças; recorda que o Regulamento 

RTE-E estabelece que cada Estado-Membro deve designar uma autoridade nacional 

competente responsável por facilitar, encurtar e coordenar o processo de atribuição 

de licenças a nível nacional;" 

2.ª parte "saúda, neste contexto, a avaliação da abordagem de «balcão único» a realizar pela 

Comissão em 2017 e incentiva a Comissão a, nesse âmbito, aferir o potencial da 

criação de um «balcão único» à escala da UE;" 

 
§ 24 

1.ª parte "Salienta a importância de as entidades reguladoras nacionais do setor da energia 

disporem de pessoal qualificado, com as competências, a especialização e a 

independência necessárias;" 

2.ª parte "insta a Comissão a, até ao final de 2016, o mais tardar, realizar uma auditoria 

independente sobre os recursos disponíveis para os reguladores nacionais do setor da 

energia e o grau de independência por estes alcançado, na qual sejam igualmente 

identificadas recomendações sobre a forma de melhorar a situação;" 
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§ 25 

1.ª parte "Recorda que continua a haver uma falta de transparência no que diz respeito ao 

cálculo das capacidades transfronteiras colocadas à disposição do mercado, bem 

como à frequência, à magnitude e às causas dos cortes ou reduções nas interligações; 

duvida, neste contexto, que esteja assegurada a solução cabal da maior parte dos 

cortes ou reduções significativos;" 

2.ª parte "solicita à Comissão que atribua à ACER as devidas competências e os devidos 

poderes para recolher as informações necessárias sobre cada capacidade de 

transporte transfronteiras, de forma a permitir à ACER cumprir eficazmente as suas 

funções de monitorização; solicita que as informações em causa sejam transmitidas à 

ACER, juntamente com as informações contextuais necessárias sobre a conceção e o 

funcionamento da rede nacional; saúda, a este respeito, a rápida conclusão dos 

códigos de rede para a eletricidade; regista as intenções da Comissão de alargar o 

mandato, a competência e os poderes da ACER, bem como as suas reflexões sobre 

as possíveis implicações desse alargamento, expressas na sua recente comunicação 

intitulada «Um novo quadro para os consumidores de energia»; insta a Comissão a 

apresentar propostas concretas a este respeito, a fim de promover a realização de um 

verdadeiro mercado interno da energia; observa que a atribuição de novas 

responsabilidades à ACER deve ser acompanhada pela disponibilização dos recursos 

adequados;" 

 
§ 31 

1.ª parte "Salienta que a Europa Central e do Sudeste tem um elevado potencial em termos de 

energias renováveis" 

2.ª parte restante texto exceto os termos "e a Turquia" 

3.ª parte "e a Turquia" 

 
§ 33 

1.ª parte "Recomenda que a Comissão analise cuidadosamente as perspetivas de novas 

interligações elétricas na região do Mediterrâneo e entre os mercados da Europa do 

Sul e do Norte de África, a fim de aumentar a segurança do aprovisionamento" 

2.ª parte "e de desenvolver as energias renováveis em ambas as regiões;" 

 
§ 37 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto "Salienta a necessidade de determinar um futuro objetivo 

de interligação elétrica em função dos objetivos climáticos a longo prazo da UE, 

bem como em função do sistema de energia sustentável a que a UE aspira;", "tendo 

em conta" e "os objetivos climáticos e energéticos a longo prazo da UE" 

2.ª parte Estes termos 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto "no âmbito do terceiro pacote da energia" e "guardiã de 

um mercado de eletricidade acessível e com dissociação de atividades" 

2.ª parte "no âmbito do terceiro pacote da energia" 

3.ª parte "guardiã de um mercado de eletricidade acessível e com dissociação de atividades" 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 8 

1.ª parte "Salienta que a eliminação dos preços regulamentados da energia deve ter em conta 

o nível efetivo de concorrência do mercado;" 

2.ª parte restante texto, exceto os termos "a estratégia da União da Energia" 

3.ª parte "a estratégia da União da Energia" 
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PPE, S&D: 

§ 9 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto "e que esse objetivo não foi estabelecido com base em 

dados científicos" e "recorda que o objetivo de 10 % foi inicialmente fixado em 

2002 com base na capacidade instalada de produção de eletricidade existente na 

altura; reconhece que, embora seja importante, a meta de 10 % não descreve nem a 

quantidade de eletricidade transferida entre países nem a qualidade, nomeadamente 

no que respeita à disponibilidade das infraestruturas de interligação existentes ou das 

infraestruturas nacionais entre as interligações existentes;", "considera, por 

conseguinte, que um objetivo único de interligação com base na capacidade 

instalada de produção de eletricidade não é, por si só, adequado a todos os Estados-

Membros" e "a médio prazo, e, seguramente," 

2.ª parte "e que esse objetivo não foi estabelecido com base em dados científicos" 

3.ª parte "recorda que o objetivo de 10 % foi inicialmente fixado em 2002 com base na 

capacidade instalada de produção de eletricidade existente na altura; reconhece que, 

embora seja importante, a meta de 10 % não descreve nem a quantidade de 

eletricidade transferida entre países nem a qualidade, nomeadamente no que respeita 

à disponibilidade das infraestruturas de interligação existentes ou das infraestruturas 

nacionais entre as interligações existentes;" 

4.ª parte "considera, por conseguinte, que um objetivo único de interligação com base na 

capacidade instalada de produção de eletricidade não é, por si só, adequado a todos 

os Estados-Membros" 

5.ª parte "a médio prazo, e, seguramente," 
 

Diversos: 

A alteração 2 foi declarada não admissível. 
 

 

23. Execução do Instrumento Europeu de Microfinanciamento Progress 

Relatório: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 4 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 502, 153, 34 

§ 9 2 PPE, S&D  +  

§ 23 § texto original VP   

1/VN + 532, 132, 28 

2 +  

§ 24 § texto original VP   

1 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 25 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 26 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 27 § texto original VP   

1/VN + 655, 33, 4 

2/VN + 528, 118, 34 

3/VN + 380, 290, 8 

§ 28 § texto original VP   

1/VN + 556, 129, 6 

2/VN + 365, 305, 8 

§ 33 § texto original VS +  

§ 34 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 154, 526, 11 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 36 § texto original VS -  

§ 45 3 PPE, S&D  +  

Após o travessão 7 1 PPE, S&D  +  

Considerando D § texto original VS +  

Considerando E § texto original VS +  

Considerando O § texto original VS -  

Considerando X § texto original VS -  

Considerando W § texto original VP   

1 +  

2 -  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 607, 68, 16 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: §§ 4 (2.ª parte), 23 (1.ª parte), 27, 28 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: § 33, considerando D, E 

PPE: § 36, considerandos O, X 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 4 

1.ª parte "Salienta a importância do Instrumento, em particular em tempos de crise, para 

permitir o acesso ao financiamento a pessoas desempregadas e desfavorecidas;" 

2.ª parte "frisa que, devido à atual crise, em especial no domínio da migração e do asilo, o 

microfinanciamento pode constituir um apoio fundamental a refugiados e migrantes 

que entram no mercado de trabalho da UE;" 

 
§ 23 

1.ª parte "Exorta a Comissão a visar a igualdade entre homens e mulheres no acesso ao 

microfinanciamento e a prever, no futuro, um rácio-alvo de igualdade entre 

empresárias e empresários;" 

2.ª parte "insta a Comissão e os Estados-Membros a incentivarem os IMF a aplicar estratégias 

específicas destinadas às mulheres e a apoiar as empresárias, nomeadamente através 

da cooperação com as associações e organizações pertinentes que atuam no terreno;" 
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§ 24 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "empresárias" e "especificamente direcionadas 

para as mulheres, com vista a um melhor equilíbrio de género no acesso ao 

microfinanciamento" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 25 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "para as mulheres" e "mulheres" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 26 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "Reconhece a importância do rácio pretendido 

entre empresárias e empresários;" e "no entanto" 

2.ª parte Estes termos 

 
PPE: 

§ 28 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "os refugiados e" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 34 

1.ª parte "Acolhe com agrado a possibilidade, prevista no EaSI, de financiar o reforço das 

capacidades dos intermediários de microfinanciamento e a assistência técnica para 

que estes melhorem a sua profissionalização, prestação de serviços, recolha, assim 

como o tratamento de dados, de modo a permitir uma melhor resposta o 

Instrumento;" 

2.ª parte "propõe, assim, a criação de um sítio Web que permita a apresentação e a consulta de 

projetos, bem como de uma base de dados comunitária que inclua informação em 

matéria de crédito e, eventualmente, a possibilidade de chamar a atenção para 

potenciais obstáculos (designadamente, e sobretudo, burocráticos);" 

 
Considerando W 

1.ª parte "Considerando que o referido instrumento é ainda pouco conhecido dos potenciais 

beneficiários," 

2.ª parte "tal como transparece dos volumes de microcrédito concedidos inferiores ao objetivo 

fixado;" 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "migrantes" e "refugiados" 

2.ª parte "migrantes" 

3.ª parte "refugiados" 
 

 

24. Uma nova PCP: estrutura para as medidas técnicas e para os planos anuais 

Relatório: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 19 § texto original VP   

1/VN + 613, 20, 55 

2/VN - 303, 326, 60 

§ 20 § texto original VS -  

§ 21 § texto original VP   

1 +  

2/VN - 304, 360, 24 

§ 25 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original VS +  

§ 34 § texto original VS / VE + 402, 258, 20 

Considerando B § texto original VS +  

Considerando E § texto original VS +  

Considerando G § texto original VS +  

Considerando R § texto original VS +  

Considerando S § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original VS / VE + 403, 243, 36 

Considerando U § texto original VS +  

Considerando V § texto original VP   

1 +  

2 -  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Considérant Y § texto original VS +  

Considerando Z § texto original VS +  

Considerando AA § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando AE § texto original VS +  

Considerando AG § texto original VS +  

Considérant AJ 1 relator  +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 571, 6, 65 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: §§19, 21 (2.ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

S&D: § 20, considerando G 

ECR: §§ 20, 28, 34 
 

Pedidos de votação por partes 

S&D: 

§ 25 

1.ª parte "É de opinião que o objetivo de conservação do quadro regulamentar das medidas 

técnicas poderia ser atingido, de forma mais eficaz, através de medidas destinadas a 

melhorar a gestão da oferta e da procura" 

2.ª parte "com o auxílio de organizações de produtores;" 

 
ECR: 

§ 19 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "três " e "principais" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 21 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "todas" 

2.ª parte Este termo 
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Considerando S 

1.ª parte "Considerando que a adoção de medidas técnicas com base na regionalização deve 

seguir o modelo aprovado pelos colegisladores no âmbito da nova política comum 

das pescas," 

2.ª parte "ou seja, a adoção de atos delegados pela Comissão com base nas recomendações 

comuns dos Estados-Membros afetados que cumprem as normas e os objetivos 

decididos pelos colegisladores ou, se os Estados-Membros afetados não 

apresentarem uma recomendação conjunta dentro do prazo definido, com base numa 

iniciativa da Comissão; que, contudo, o Parlamento mantém o direito de formular 

objeções a qualquer ato delegado, em conformidade com o Tratado de Lisboa;" 

 
Considerando AA 

1.ª parte "Considerando que a reforma da PCP estabeleceu a obrigação de desembarcar" 

2.ª parte Restante texto 

 
PPE: 

considérant V 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "como é o caso das redes de deriva" 

2.ª parte Estes termos 

 


