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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 votações por partes 

VS votação em separado 

alt alteração 

AC alteração de compromisso 

PC parte correspondente 

S alteração supressiva 

= alterações idênticas 

§ número 

art artigo 

cons considerando 

PR proposta de resolução 

PRC proposta de resolução comum 

SEC votação por escrutínio secreto 

 



 

P8_PV-PROV(2016)04-14(VOT)_PT.doc 2 PE 581.429 

1. Proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais ***II 

Recomendação para segunda leitura: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Aprovação sem votação 

 

 

2. Tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção de infrações penais 

***II 

Recomendação para segunda leitura: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Aprovação sem votação 

 

 

3. Utilização dos dados dos registos de identificação dos passageiros (UE-PNR) 

***I 

Segundo relatório: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da proposta da 

Comissão 

55 Mais de 40 

deputados 

VN - 146, 473, 13 

Conjunto do texto - 

bloco n.º 1 

53 PC comissão VN + 460, 173, 6 

Bloco n.º 2 1-52 comissão VN ↓  

alteração 53, artigo 2.º 53 PC comissão VN + 471, 149, 25 

alteração 53, artigo 3.º, 

n.º 3 

53 PC comissão VN + 470, 142, 32 

alteração 53, alínea i), 

(alteração 53, artigo 

3.º, n.º 9) 

53 PC comissão VN + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE VN ↓  

Artigo 4.º, § 1, 

(alteração 53, artigo 

6.º, § 1) 

59 Verts/ALE VN - 130, 491, 22 

53 PC comissão VN + 490, 130, 26 

(alteração 53, artigo 

6.º, § 9) 

53 PC comissão VP   

1/VN + 572, 67, 7 

2/VN + 484, 147, 13 

(alteração 53, artigo 

8.º, § 1) 

53 PC comissão VP   

1/VN + 558, 47, 42 

2/VN + 476, 147, 20 

Artigo 7.º, § 1 

(alteração 53, artigo 9, 

§ 1) 

54 ALDE VN - 163, 457, 29 

53 PC comissão VN + 496, 147, 8 

Artigo 9.º (alteração 

53, artigo 12.º) 

53 PC comissão VN + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE VN ↓  

Após o artigo 16.º 61 Verts/ALE VN - 154, 491, 7 

(alteração 53, artigo 

19.º, § 3) 

53 PC comissão VN + 502, 142, 8 

Considerando 10 53 PC comissão VN + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE VN ↓  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Considerando 32 

(alteração 53, 

considerando 37) 

53 PC comissão VN + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE VN ↓  

votação proposta da Comissão VN + 463, 174, 16 

votação resolução legislativa VN + 461, 179, 9 

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: alteração 55 

Verts/ALE: alterações 1-52 (votação em bloco), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, proposta da 

Comissão 

PPE: alterações 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Pedidos de votação em separado 

Verts/ALE: Artigo 2.º da alteração 53; Artigo 3.º, n.º 3 da alteração 53; Artigo 19.º, § 3 da 

alteração 53 
 

Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE: 

Artigo 6.º, § 9 da alteração 53 

1.ª parte "As consequências das avaliações dos passageiros, referidas no n.º 2, alínea a), do 

presente artigo, não põem em causa o direito das pessoas que gozam do direito de 

livre circulação da União de entrarem no território do Estado¬ Membro em causa, tal 

como estabelecido na Diretiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho." 

2.ª parte "Além disso, quando as avaliações sejam efetuadas em relação a voos intra¬ UE 

operados entre Estados¬ Membros  aos quais seja aplicável o Regulamento (CE) n.º 

562/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, as consequências de tais avaliações 

devem observar o referido regulamento." 

 
artigo 8.º, § 1 da alteração 53 

1.ª parte "Os Estados-Membros adotam as medidas necessárias para assegurar que as 

transportadoras aéreas transfiram, pelo método de exportação, os dados PNR 

enumerados no anexo I, na medida em que já tenham recolhido esses dados no 

exercício normal das suas atividades, para a base de dados da UIP do Estado- 

Membro em cujo território o voo aterrará ou do qual descolará. Caso um voo seja 

explorado por uma ou mais transportadoras aéreas em regime de partilha de código, 

a obrigação de transferir os dados PNR de todos os passageiros do voo cabe à 

transportadora aérea que o opera. Caso os voos extra-UE incluam uma ou mais 

escalas em aeroportos de diferentes Estados-Membros, as transportadoras aéreas 

transferem os dados PNR da totalidade dos passageiros para as UIP de todos os 

Estados-Membros em causa." 

2.ª parte " O mesmo se aplica aos voos intra-UE com uma ou mais escalas nos aeroportos de 

diferentes Estados-Membros, mas só em relação aos Estados- Membros que 

recolhem dados PNR de voos intra-UE." 
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4. Paquistão, em especial o ataque em Lahore 

Propostas de resolução: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-0467/2016, 
B8-0468/2016, B8-0466/2016 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0466/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Após o § 12 2 Verts/ALE  +  

Após o § 13 1 Verts/ALE  -  

§ 16 4 GUE/NGL  -  

Após o considerando 

L 

3 GUE/NGL  -  

votação resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Honduras: situação dos defensores de direitos humanos 

Propostas de resolução: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016, 

B8-0470/2016, B8-0469/2016 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0469/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 421, 205, 22 

3 +  

Considerando A § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando C § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando J § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  
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Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 9 

1.ª parte "Considera que as atividades dos investidores europeus têm de ser integradas num 

conjunto sólido de políticas de proteção social e ambiental;" 

2.ª parte "apoia firmemente a aplicação dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre 

as empresas e os direitos humanos, com requisitos claros de diligência devida, 

salvaguardas de gestão do risco e disponibilização de vias de recurso efetivas 

quando necessário;" 

3.ª parte "saúda o facto de o FMO e o Finnfund terem condenado publicamente o assassinato 

de Berta Cáceres e apelado a uma investigação exaustiva e de, em 16 de março de 

2016, na sequência da notícia do homicídio de Nelson Garcias, o FMO ter 

suspendido todas as suas atividades;" 

 
Considerando A 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos " detenção arbitrária" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando C 

1.ª parte "Considerando que, não obstante o referido anteriormente, as Honduras se tornaram 

um dos países mais perigosos da região para os defensores dos direitos humanos; 

que as Honduras é um dos países mais violentos do mundo" 

2.ª parte "para os ativistas ambientais e que, pelo menos, 109 desses ativistas foram 

assassinados entre 2010 e 2015;" 

 
Considerando J 

1.ª parte "Considerando que o assassínio de Paola Barraza, em 24 de janeiro de 2016, uma 

defensora dos direitos das pessoas LGBTI, mulher trans e membro da associação 

Arcoíris, põe em evidência o perigo crescente que comunidade LGBTI enfrenta nas 

Honduras;" 

2.ª parte "que este homicídio é o mais recente de uma série de mortes violentas de membros 

ativos de organizações dos direitos humanos das pessoas LGBTI nos últimos 11 

meses, incluindo os assassinatos de Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina 

Hernández Vásquez (também conhecida como Génesis Hernández), Jorge Alberto 

Castillo, Estefanía Zúniga, Henry Matamoros e Josselin Janet Aceituno Suazo; que 

235 pessoas LGBTI foram alegadamente mortas desde 1994, nas Honduras, e que 

apenas 48 casos foram a tribunal; que o comissário hondurenho dos direitos 

humanos afirmou que 92 % dos crimes não foram devidamente investigados e, 

assim, continuam por resolver;" 
 

Diversos 

Marijana Petir (Grupo PPE) retirou a sua assinatura da proposta de resolução comum RC-B8-

0469/2016. 
 

 

6. Nigéria 

Propostas de resolução: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, 
B8-0486/2016, B8-0478/2016 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0478/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

Após o § 9 1 GUE/NGL VP   

1 +  

2 -  

§ 11 § texto original VS +  

Após o § 15 2 GUE/NGL  -  

votação resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação em separado 

ECR: § 11 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

alteração 1 

1.ª parte "Apela a uma investigação internacional, sob os auspícios da ONU, para determinar 

a responsabilidade de países terceiros na organização e no financiamento de grupos 

terroristas na região, como o Boko Haram," 

2.ª parte "e a responsabilidade de multinacionais e governos na acumulação de riqueza e no 

aprofundamento das tensões económicas, sociais e culturais, incluindo através da 

fraude fiscal;" 
 

Diversos 

Anna Záborská (grupo PPE) retirou a sua assinatura da proposta de resolução comum RC-B8-0478/2016. 
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7. Proteção de segredos comerciais contra a sua aquisição, utilização e 

divulgação ilegais ***I 

Relatório: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da proposta da 

Comissão 

3 Mais de 40 

deputados 

VN - 129, 509, 14 

Conjunto do texto - 

bloco n.º 1 

2 comissão  +  

Bloco n.º 2 1 comissão  ↓  

votação proposta da Comissão  +  

votação resolução legislativa VN + 503, 131, 18 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: alteração 3 
 

 

8. Previsão de receitas e despesas para o exercício de 2017  

 

Relatório: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 3 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 5 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 6 8 PPE VE + 362, 235, 46 

§ 7 16 EFDD VN - 213, 407, 24 

§ 21 9 PPE  -  

§ 22 6 S&D  -  

10 PPE VE - 280, 361, 7 

§ 23 § texto original VP   

1/VE + 419, 200, 21 

2 +  

§ 25 11 PPE VE + 315, 288, 39 

§ 26 § texto original VN + 546, 44, 58 

§ 27 17 EFDD  -  

§ 28 27 GUE/NGL  -  

Após o § 28 18 EFDD  -  

§ 29 3 Verts/ALE VN + 332, 292, 21 

§ 31 1 ENF VN - 130, 481, 20 

§ 32 12 PPE VE - 238, 374, 30 

Após o § 32 28 GUE/NGL VN + 438, 200, 8 

§ 37 § texto original VN + 474, 118, 50 

§ 38 § texto original VN + 569, 49, 26 

Após o § 38 29 GUE/NGL  -  

§ 39 19 EFDD  -  

Após o § 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 40 20 EFDD  -  

Após o § 40 32 GUE/NGL  -  

§ 41 15 PPE VE - 268, 305, 69 

§ 42 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 42 7 Verts/ALE  -  

§ 46 33 GUE/NGL  R  

13 PPE  R  

2 ENF VN - 70, 542, 18 

21 EFDD  -  

§ 48 22 EFDD VN + 330, 277, 39 

§ texto original VS ↓  

§ 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

Após o § 49 4 Verts/ALE VN - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE VN - 245, 335, 62 

§ 52 24 EFDD VN - 128, 498, 17 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 52 25 EFDD  -  

§ 53 § texto original VS +  

Após o § 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 56 35 GUE/NGL VE + 350, 219, 71 

votação resolução (conjunto do texto) VN + 409, 221, 13 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: § 37 

ENF: alterações 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: §§ 26, 38 

Verts/ALE: alterações 3, 4, 5 e § 37 
 

Pedidos de votação em separado 

ENF: §§ 48, 53 
 

Pedidos de votação por partes 

S&D: 

§ 3 

1.ª parte "Confirma que foram solicitadas despesas extraordinárias que representam um 

aumento de 0,2 % em relação ao orçamento de 2016 para a eliminação progressiva 

das medidas de derrogação temporária relativas à utilização da língua irlandesa que 

haviam sido fixadas no Regulamento n.º 1 de 15 de abril de 1958" 

2.ª parte "e um aumento de 2,6% em relação ao orçamento de 2016 para as necessidades 

adicionais em matéria de segurança e cibersegurança;" 

 
§ 5 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "no seguimento da análise apresentada em 

fevereiro de 2016 à Mesa e completada pela avaliação efetuada após os 

acontecimentos de 22 de março de 2016" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 23 

1.ª parte "Entende que é necessário avaliar as necessidades dos deputados nos seus círculos 

eleitorais, sem deixar de ter em conta as diferenças entre estes últimos, a fim de 

permitir que os deputados melhorem o seu trabalho a este nível;" 

2.ª parte "considera que os espaços de trabalho móveis para os deputados e o apoio nos 

círculos eleitorais devem basear-se numa avaliação das necessidades reais e da 

utilização e não devem comportar custos adicionais significativos ou recorrentes 

para o Parlamento; insiste em que não deve ser fornecido qualquer equipamento 

informático, uma vez que o subsídio de despesas gerais proporciona recursos 

suficientes para a aquisição dos dispositivos mais avançados; questiona a 

necessidade de desenvolver um espaço de trabalho móvel privado para os deputados, 

uma vez que tal não parece corresponder ao modo como os deputados e os seus 

gabinetes se organizam;" 

 
§ 42 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "em particular no que se refere às atividades dos 

intergrupos do Parlamento Europeu; considera que o sistema de perfil linguístico 

utilizado desde outubro de 2014 para as alterações em fase de comissão é um 

exemplo de possíveis ganhos de eficiência que ainda podem ser melhorados" 

2.ª parte Estes termos 
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ENF: 

§ 52 

1.ª parte "Reconhece o papel dos Gabinetes de Informação do Parlamento (EIPO) no que 

respeita à sensibilização para as atividades do Parlamento e da União em geral; 

considera que devem ser previstas medidas em prol da eficiência no que diz respeito 

aos gabinetes de informação do Parlamento;" 

2.ª parte "considera que os EIPO devem, sempre que possível, ocupar os mesmos edifícios 

que as representações da Comissão e partilhar os seus serviços administrativos; 

solicita uma avaliação dos objetivos, das funções e do desempenho dos gabinetes de 

informação, à luz da qual devem ser definidas as prioridades;" 
 

Diversos 

O Presidente declara que a primeira parte da alt. 18 não é admissível:  

"Entende que os deputados devem ser um exemplo para os cidadãos que enfrentam as consequências 

desastrosas da crise económica em vários Estados-Membros e solicita, por conseguinte, uma redução 

de, pelo menos, 15 % dos seus vencimentos e subsídios".  
 

 

9. Relatório de acompanhamento de 2015 relativo à Turquia 

Proposta de resolução: B8-0442/2016 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0442/2016  

Comissão AFET 

§ 2 9 ENF VN - 80, 551, 8 

18 Mais de 40 

deputados 

VE - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL VN - 247, 355, 41 

§ 5 20 GUE/NGL VN - 159, 470, 12 

§ texto original VN + 435, 176, 35 

§ 7 21 GUE/NGL VN - 115, 513, 13 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

VN + 479, 116, 45 

§ 9 23 GUE/NGL VN - 238, 358, 47 

§ texto original VP   

1 +  

2/VE + 397, 219, 16 

3 +  

§ 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 § texto original  + modificado 

oralmente 

§ 14 7 S PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  

§ 15 36 ALDE, S&D  +  

§ 19 10 ENF VN - 159, 431, 32 

§ 26 24 GUE/NGL VN + 562, 69, 1 

§ 27 25 GUE/NGL VN - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

Após o § 28 26 GUE/NGL VN - 113, 447, 70 

§ 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

Após o § 31 46 Verts/ALE  -  

§ 32 27 GUE/NGL VN - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

§ 35 12 ENF  -  

§ 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE VE + 304, 297, 19 

§ texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

§ 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL VN - 117, 464, 44 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 41 29 GUE/NGL VN - 56, 495, 68 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 42 4 PPE VE + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

Após o § 42 30 GUE/NGL VN - 101, 492, 21 

§ 43 31 GUE/NGL VN - 55, 538, 21 

§ 44 32 GUE/NGL  -  

§ texto original VS +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 45 15 ENF VN - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE VE - 243, 331, 30 

§ 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE VN - 173, 407, 25 

§ 52 17  VN - 67, 522, 14 

6 PPE VE - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL VN - 106, 466, 28 

Travessão 9 § texto original VP   

1 +  

2 -  

Travessão 10 1 PPE VE + 341, 243, 16 

Travessão 17 2 PPE  +  

Considerando B 8 ENF  -  

§ texto original VS -  

Considerando C § texto original VS +  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 375, 133, 87 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: § 5, alterações 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: alterações 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: considerandos B, C 

EFDD: § 44 
 

Pedidos de votação por partes 
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PPE: 

§ 7 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "e convidar o ministro turco dos Negócios 

Estrangeiros a participar nas reuniões do Conselho «Negócios Estrangeiros» sempre 

que pertinente" 

2.ª parte Estes termos 

 
Travessão 9 

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

2.ª parte este termo 

 
EFDD: 

§ 37 

1.ª parte "Manifesta o seu apoio a um novo compromisso político entre a UE e a Turquia 

sobre os desafios geopolíticos, em especial a crise dos refugiados e da migração;" 

2.ª parte "reconhece o enorme contributo da Turquia pelo facto de acolher a maior população 

de refugiados a nível mundial; insta a UE e a Turquia a unir forças para melhorar e 

garantir condições de vida dignas e capacidades de base nos campos de refugiados e 

para facilitar o trabalho da Agência das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR), a fim de evitar a saída maciça de migrantes; insta a UE a continuar a 

cooperar com funcionários do governo turco para assegurar a correta documentação 

dos migrantes; recorda que a Turquia é um dos principais países de trânsito para os 

migrantes e refugiados com destino à União Europeia, não só provenientes da Síria 

como de muitos outros países; salienta a importância da cooperação com a Turquia 

na gestão da crise dos refugiados e na prevenção de perdas de vidas no mar;" 

 
§ 38 

1.ª parte "Saúda a ativação, em 29 de novembro de 2015, do Plano de Ação Conjunto UE-

Turquia sobre os refugiados e a gestão das migrações, como parte de uma agenda de 

cooperação global assente em responsabilidades partilhadas, compromissos mútuos 

e na obtenção de resultados, e insiste na necessidade de implementar imediatamente 

esse plano;" 

2.ª parte "realça que a cooperação entre a UE e a Turquia no domínio da migração não 

deveria estar ligada ao calendário, conteúdo e condicionalidade do processo de 

negociação; considera que a externalização da crise dos refugiados para a Turquia 

não constitui uma solução a longo prazo para o problema; apela à solidariedade dos 

Estados -Membros da UE no sentido de aumentar o número de países que aceitam os 

refugiados para a sua reinstalação num espírito de partilha de encargos e 

responsabilidades;" 
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§ 41 

1.ª parte "Elogia a Turquia pelo facto de, até recentemente, ter manido uma política de 

fronteiras abertas para os refugiados sírios; saúda a entrada em vigor de novas regras 

no regime de vistos da Turquia, as quais permitiram já uma diminuição significativa 

das passagens irregulares; salienta, contudo, que deve ser adotada uma política de 

vistos mais rigorosa relativamente a países que representem uma fonte importante de 

migração ilegal, a fim de travar o aumento do fluxo de migrantes que não necessitam 

de proteção internacional e que atravessam a Turquia com destino à Europa;" 

2.ª parte "frisa que a Turquia necessita de toda a assistência possível para reforçar a segurança 

das suas fronteiras e intensificar a sua luta contra os passadores; apela à Turquia para 

que dê provas de uma tolerância zero e que tome medidas eficazes para impedir os 

traficantes de seres humanos e o fluxo de refugiados em direção às ilhas gregas, que 

estão a provocar graves problemas no interior da UE em matéria de questões 

humanitárias, políticas, sociais e de segurança; incentiva a uma maior cooperação 

entre a Turquia, a Bulgária e a Grécia no domínio das operações de busca e 

salvamento no mar Egeu e insta a Frontex a prestar apoio à guarda costeira turca e a 

reforçar o intercâmbio bilateral de informações; reconhece que as medidas de 

desmantelamento das redes criminosas de introdução clandestina de migrantes só 

podem ser eficazes se forem associadas à criação de itinerários seguros e legais para 

os refugiados e os requerentes de asilo que entram na União Europeia;" 

 
PPE, ENF: 

§ 9 

1.ª parte "de acordo com o compromisso da UE face ao Estado de direito e aos valores 

fundamentais, são urgentemente necessárias reformas na Turquia nos domínios do 

sistema judiciário, dos direitos fundamentais, da justiça, da liberdade e da 

segurança;" 

2.ª parte "solicita, sem prejuízo das posições dos Estados-Membros e uma vez cumpridos os 

critérios oficiais, que seja proposto no Conselho da UE a abertura dos capítulos 23 

(sistema judicial e direitos fundamentais) e 24 (justiça, liberdade e segurança) e que 

se assegure que o processo de reformas na Turquia assente no modelo dos valores e 

normas da UE;" 

3.ª parte "exorta a Turquia a cooperar plenamente com o Conselho da Europa e a Comissão 

de Veneza no domínio das reformas do sistema judicial;" 
 

Diversos 

Bodil Valero apresenta uma alteração oral ao § 13: 

"13. Solicita que a independência dos meios de comunicação social, nomeadamente da «holding» 

Koza Ipek e do grupo de media Feza, seja restaurada, que todos os representantes do governo sejam 

afastados dos conselhos de administração, que as dúzias de trabalhadores despedidos, que 

manifestaram a sua insatisfação face ao controlo governamental, sejam reintegrados, bem como que as 

acusações de terrorismo sejam retiradas". 
 

 

10. Relatório de acompanhamento de 2015 relativo à Albânia 

Proposta de resolução: B8-0440/2016 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0440/2016  

comissão AFET 

§ 1 8 ENF  -  

§ 4 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 10 1 PPE  +  

Após o § 14 2 Verts/ALE  -  

§ 20 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 307, 174, 25 

Após o § 21 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

Após o § 22 5 Verts/ALE  -  

§ 26 6 Verts/ALE  -  

Após o § 26 7 Verts/ALE VE + 313, 192, 5 

votação resolução (conjunto do texto)  +  

 



 

P8_PV-PROV(2016)04-14(VOT)_PT.doc 20 PE 581.429 

Pedidos de votação por partes 

S&D: 

§ 20 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "manifesta a sua preocupação com a 

autocensura generalizada entre jornalistas que, por vezes, são fisicamente impedidos 

de cobrir determinados eventos, agredidos ou ameaçados devido ao seu trabalho, e 

sobre casos de interferência direta na autonomia editorial; lamenta, neste contexto, 

que a Rede Regional de Investigação dos Balcãs tenha sido ameaçada, com um 

processo por difamação, na sequência da sua investigação aos antecedentes 

criminais de um candidato a presidente da câmara durante as eleições locais de 

2015; insta a que sejam tomadas medidas para reforçar as normas profissionais e 

éticas dos jornalistas; solicita uma melhor implementação da Lei relativa aos 

serviços audiovisuais; sublinha a necessidade de reforçar a transparência da 

publicidade governamental nos meios de comunicação social e de envidar esforços 

adicionais para garantir a independência da Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERC) e do organismo de radiodifusão público; manifesta a sua 

preocupação com a alteração dos processos de eleição do Diretor-Geral da 

Radiotelevisão pública albanesa (RTSh);" 

2.ª parte Estes termos 

 
PPE: 

§ 4 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "e da comunidade empresarial" 

2.ª parte Estes termos 
 

 

11. Relatório de acompanhamento de 2015 relativo à Bósnia-Herzegovina 

Proposta de resolução: B8-0441/2016 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0441/2016  

comissão AFET 

§ 1 § texto original VN + 423, 56, 27 

§ 2 § texto original VN + 406, 67, 30 

§ 3 3 Verts/ALE  -  

§ 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

§ 7 10 ENF  -  

§ texto original VP   
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

1 +  

2/VN + 427, 71, 10 

§ 8 11 ENF  -  

§ 11 12 ENF  -  

§ 15 14 PPE  +  

§ 22 13 ENF  -  

§ 26 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 271, 201, 27 

§ 31 5 Verts/ALE  -  

Após o § 36 1 S&D  +  

§ 42 6 Verts/ALE  -  

Após o § 42 7 Verts/ALE VE + 258, 216, 10 

Após o § 45 8 Verts/ALE  -  

Travessão 10 § texto original VS +  

Travessão 11 § texto original VS +  

Travessão 12 § texto original VS +  

votação resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: §§ 1, 2 

S&D: § 26 (2ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

ENF: travessões 10, 11, 12 
 

Pedidos de votação por partes 

S&D: 

§ 26 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "aos três povos constitutivos" e "outros" 

2.ª parte Estes termos 
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EFDD: 

§ 7 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "solicita o abandono por completo da ideia de 

um referendo, uma vez que constitui um desafio para a coesão, a soberania e a 

integridade do país e pode comprometer os esforços tendentes a melhorar a situação 

socioeconómica dos cidadãos da Bósnia-Herzegovina e a realizar progressos 

adicionais a nível do processo de integração na UE;" 

2.ª parte Estes termos 
 

 

12. Cumprimento do objetivo de luta contra a pobreza à luz do aumento dos 

encargos domésticos 

Relatório: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 2 § texto original VN + 370, 57, 44 

§ 3 § texto original VP   

1/VN + 367, 71, 31 

2/VN - 219, 243, 8 

§ 4 § texto original VN + 406, 45, 18 

§ 5 § texto original VS +  

§ 6 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE - 194, 254, 2 

§ 8 § texto original VN + 351, 79, 29 

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 13 § texto original VS +  

§ 15 § texto original VS +  

§ 16 § texto original VP   

1 +  

2 +  

 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 19 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 22 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 23 § texto original VS +  

§ 24 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 26 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 32 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 34 § texto original VP   

1/VN + 292, 130, 20 

2/VN + 240, 195, 5 

§ 35 § texto original VS -  

§ 36 § texto original VP   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 37 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 40 § texto original VS +  

§ 41 § texto original VS +  

§ 42 § texto original VS +  

§ 43 § texto original VS +  

§ 45 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § texto original VP   

1/VN + 342, 80, 13 

2/VN + 309, 113, 7 
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 54 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 57 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 60 § texto original VS +  

§ 64 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 69 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 71 § texto original VN + 335, 75, 21 

Considerando A § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando B § texto original VS +  

Considerando H § texto original VN + 406, 7, 16 

Considerando M § texto original VP   

1 +  

2 -  

Considerando N § texto original VP   

1 +  

2 -  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Considerando P § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando Q § texto original VP   

1 +  

2/VE - 185, 216, 11 

3 +  

4 +  

Considerando R § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original VS -  

Considerando U § texto original VS +  

Considerando V § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando W § texto original VS +  

Considerando AB § texto original VS -  

Considerando AE § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considérant AF § texto original VS +  

Considerando AH § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Considérant AI § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando AJ § texto original VS +  

Considerando AL § texto original VP   

1 +  

2 +  

 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considérant AX § texto original VP   

1 +  

2/VE + 232, 174, 2 

votação resolução (conjunto do texto) VN + 310, 73, 26 

 

Pedidos de votação nominal 

ALDE: § 49 

ENF: considerando H, §§ 4, 8, 71 

Verts/ALE: §§ 2, 3, 34 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: considerandos T, AB, AF, §§ 3, 34, 35, 42 

ECR: considerandos U, AF, §§ 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: considerandos B, AB, AI, AJ, T, W, §§ 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: §§ 9, 32, 41 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

Considerando N 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos " e atingindo um nível crítico em todos os 

Estados-Membros," 

2.ª parte Estes termos 
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Considerando AX 

1.ª parte "Considerando que a transversalidade dos aspetos de género da pobreza implica uma 

abordagem holística, que permita pôr cobro à discriminação múltipla" 

2.ª parte "e dar resposta a problemas relacionados com a habitação, os custos da energia, os 

serviços públicos, a segurança do emprego, o trabalho precário e as políticas fiscais;" 

 
§ 37 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "Sublinha que, atualmente, já existe uma 

geração perdida";" e "por conseguinte" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 69 

1.ª parte "Salienta que a disparidade de género nos salários e nas pensões contribui 

significativamente para a pobreza feminina; chama a atenção para o impacto a longo 

prazo da pobreza feminina decorrente da exclusão das mulheres de sectores da 

economia tradicionalmente dominados pelos homens, como é o caso dos sectores da 

tecnologia, da ciência, da direção de topo e do processo decisório, bem como para a 

excessiva representatividade das mulheres em sectores com remunerações 

comparativamente baixas, como o da prestação de cuidados, os serviços públicos, o 

trabalho a tempo parcial e o trabalho precário mal remunerado;" 

2.ª parte "manifesta a sua preocupação pelo facto de a feminização da pobreza se ficar 

parcialmente a dever a normas de desigualdade de género há muito existentes, que 

conduzem a sectores prioritariamente dominados por homens, como os sectores 

financeiro, da política laboral e dos acordos de fixação dos salários;" 

 
ECR: 

considerando AH 

1.ª parte "Considerando que a habitação representa a despesa mais significativa dos 

agregados familiares europeus;" 

2.ª parte "que a subida dos preços ligados à habitação (imposto predial, propriedade, 

arrendamento, consumo energético) constitui uma fonte de instabilidade e de 

ansiedade, devendo ser considerada como uma questão que causa grande 

preocupação;" 

 
 

1.ª parte "Reitera a importância da capacitação das mulheres e das raparigas através da 

educação, formal e não formal, bem como o papel da educação no combate aos 

estereótipos de género, no combate à estigmatização da pobreza e no aumento do 

rendimentos através da integração das mulheres nos sectores em que estão sub-

representadas, como a ciência, a tecnologia, a engenharia e o empreendedorismo," 

2.ª parte "e exorta a Comissão a integrar objetivos de formação profissional para as mulheres 

nas recomendações específicas por país;" 

 
§ 26 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "e exorta a Comissão a integrar objetivos de 

formação profissional para as mulheres nas recomendações específicas por país;" e 

"se necessário," 

2.ª parte Estes termos 
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§ 54 

1.ª parte "Recorda que os arrendatários têm um acesso limitado ao financiamento destinado à 

eficiência energética uma vez que não são os proprietários; relembra que os 

arrendatários podem sentir-se menos motivados para investir uma vez que mudam de 

casa mais facilmente e mais frequentemente do que os proprietários; acolhe 

favoravelmente o projeto-piloto da Comissão sobre «Pobreza 

energética/combustíveis: avaliação do impacto da crise e revisão das medidas 

existentes e possíveis novas medidas nos Estados-Membros» que pretende dar 

resposta ao problema;" 

2.ª parte "com base nos resultados deste projeto-piloto, insta a Comissão a desenvolver 

disposições que visem alargar o financiamento da UE aos arrendatários que 

pretendam tomar medidas em matéria de eficiência energética;" 

 
§ 57 

1.ª parte "Saúda o facto de a legislação europeia em matéria de energia reconhecer os 

objetivos sociais nas políticas de eficiência energética, nomeadamente na Diretiva 

2012/27/UE relativa à eficiência energética e na Diretiva 2010/31/UE relativa ao 

desempenho energético dos edifícios; lamenta que as disposições pertinentes da 

Diretiva 2012/27/UE que visam os agregados familiares afetados pela pobreza 

energética e que vivem em habitações sociais (artigo 7.º, n.º 7) não sejam utilizadas 

pelos Estados-Membros de forma a aproveitar o seu pleno potencial; exorta a 

Comissão, na sua revisão e avaliação de impacto do pacote de medidas relativo à 

eficiência energética, a avaliar a aplicação e utilização dos artigos 7.º, n.º 7, e 5.º, n.º 

7;" 

2.ª parte "insta igualmente a Comissão, com base nesta avaliação, a considerar a possibilidade 

de reforçar o artigo 7.º, em particular o n.º 7, de modo a que os Estados-Membros, 

nos seus regimes de obrigação de eficiência energética, sejam encorajados a incluir 

requisitos que contenham objetivos sociais;" 

 
§ 64 

1.ª parte "Salienta que o aumento da eficiência energética, da renovação e da utilização de 

fontes de energia renováveis é fundamental para combater a pobreza energética;" 

2.ª parte "manifesta a sua preocupação com o facto de as políticas de renovação de edifícios 

não abrangerem, em muitos casos, os grupos mais vulneráveis; insiste em que as 

políticas de renovação dos alojamentos devem visar, antes de mais, os agregados 

familiares pobres, economicamente excluídos e vulneráveis e, em especial, os 

agregados que enfrentam a desigualdade de género e a discriminação múltipla;" 

 
ALDE: 

§ 3 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "acima do limiar da pobreza de 60% do 

rendimento médio nacional em todos os Estados Membros" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 9 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "como é o caso das mulheres mais jovens, das 

famílias monoparentais, das mulheres idosas e das mulheres com deficiência" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 24 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "e permitir um rendimento acima do limiar de 

pobreza" 

2.ª parte Estes termos 
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Considerando M 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "das medidas de austeridade, do aumento dos 

preços das casas" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando P 

1.ª parte "Considerando que a inexistência de habitação e de aquecimento adequados tem 

consequências negativas para a saúde, a educação e a inclusão social e laboral, em 

particular das pessoas mais vulneráveis; que as pessoas sofrem por não conseguirem 

aquecer as suas casas, tanto nos Estados-Membros do norte como do sul da União;" 

2.ª parte "que os dados UE-SILC revelam que a sobrecarga de custos com habitação (por 

regime de ocupação) é mais elevada para quem arrenda casa no setor privado em 

alguns Estados-Membros, o que pode ser explicado pela baixa qualidade das 

habitações e pelos preços elevados; considerando que muitas famílias têm 

dificuldade em suportar os custos dos bens e serviços essenciais, nomeadamente 

devido ao aumento dos preços da energia;" 

 
Considerando Q 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "incluindo preços da energia elevados, técnicas 

comerciais e de comercialização agressivas" e " ou serviços em linha" e "bem como 

a qualidade e o desempenho energético do parque habitacional" 

2.ª parte "preços da energia elevados, técnicas comerciais e de comercialização agressivas," 

3.ª parte "ou serviços em linha" 

4.ª parte "bem como a qualidade e o desempenho energético do parque habitacional;" 

 
Considerando V 

1.ª parte "Considerando que as Nações Unidas afirmam que o direito humano à água e ao 

saneamento habilita todas as pessoas a aceder à água, para uso pessoal e doméstico, 

tendo esta de ser de boa qualidade, segura, fisicamente acessível e estar disponível a 

um preço acessível e em quantidades suficientes; que uma outra recomendação das 

Nações Unidas enuncia que caso estejam previstos pagamentos de água, estes não 

podem ultrapassar 3 % dos rendimentos do agregado familiar;" 

2.ª parte "que a privatização dos serviços no setor da água tem um impacto negativo nos 

agregados familiares pobres ou em risco de pobreza;" 

 
ENF: 

§ 6 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "não obstante o objetivo da estratégia Europa 

2020 de redução em 20 milhões, no mínimo, do número de pessoas nesta categoria" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 16 

1.ª parte "Relembra o parecer do Comité Económico e Social Europeu intitulado «Ação 

coordenada a nível europeu para prevenir e combater a pobreza energética» e toma 

nota da sua recomendação no sentido de criar «um Observatório Europeu da 

Pobreza, que foque prioritariamente a pobreza energética, reúna todas as partes 

interessadas e contribua para definir indicadores europeus de pobreza energética (em 

articulação com o Eurostat), para fazer um ponto da situação, identificar boas 

práticas e formular recomendações, com vista a prevenir e resolver mais 

adequadamente o problema e lançar as bases de uma solidariedade europeia neste 

domínio»;"  

 

2.ª parte "salienta a importância de desenvolver indicadores e reunir dados sobre o consumo e 

os custos domésticos relativamente à pobreza energética para disponibilizar 

informação fiável e permitir a elaboração de políticas com base em dados factuais, 

bem como um acompanhamento eficaz;" 

 
§ 18 

1.ª parte "Convida o Conselho e os Estados-Membros, no contexto da crescente pobreza, a 

redobrarem os seus esforços no sentido de ajudar as pessoas em risco de pobreza ou 

exclusão social, o que inclui uma forte perspetiva de género," 

2.ª parte "por exemplo, sob a forma de uma Recomendação do Conselho, para alcançar o 

objetivo de redução da pobreza estabelecido na Estratégia Europa 2020;" 

 
§ 32 

1.ª parte "Acolhe favoravelmente o trabalho da Comissão sobre um orçamento de referência, 

o que representa um passo na direção certa, tendo em conta que a adoção de uma 

abordagem mais equilibrada e assente em dados no que diz respeito aos rendimentos 

e às despesas dos agregados familiares pobres continua a ser um desafio a superar; 

salienta que poderiam ser utilizados orçamentos de referência que refletissem as 

despesas dos agregados familiares para estabelecer as modalidades do apoio a 

prestar e testar a sua adequação; considera que este instrumento é crucial para 

revitalizar a coesão social da União, reduzir as desigualdades e alcançar o objetivo 

definido na estratégia Europa 2020 em matéria de pobreza e exclusão social;" 

2.ª parte "salienta que a redução das despesas dos agregados familiares pobres terá um 

impacto positivo nas famílias em causa, bem como na economia (sobretudo local) e 

na coesão social;" 

 
§ 33 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto o termo "pobres" 

2.ª parte Este termo 

 
§ 34 

1.ª parte "Salienta que, até ao momento, não existe uma definição de pobreza energética a 

nível da União e, por conseguinte, é muito difícil avaliar corretamente a gravidade, 

as causas e as consequências deste aspeto da pobreza na UE;" 

2.ª parte "insta a Comissão a estabelecer, em conjunto com as partes interessadas, uma 

definição comum de pobreza energética, e a definir os fatores que contribuem para a 

vulnerabilidade dos agregados familiares;" 

 
§ 49 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "à Comissão e" 

2.ª parte Estes termos 
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Considerando A 

1.ª parte "Considerando que, entre 2008 e 2013, o número de pessoas em risco de pobreza ou 

de exclusão social na UE aumentou de 117 para 122,6 milhões de pessoas; 

considerando que, em 2013, 16,7 % da população da UE estavam em risco de 

pobreza após as transferências sociais, 9,6 % estavam em situação de privação 

material severa e 10,7 % dos agregados familiares pertenciam à categoria 

«intensidade laboral muito baixa»;" 

2.ª parte "considerando que este desenvolvimento contraria o objetivo estratégico da UE 

definido na estratégia Europa 2020 que visa reduzir em 20 milhões, no mínimo, o 

número de pessoas afetadas ou em risco de pobreza e exclusão social até 2020;" 

 
Considerando R 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "e as minorias" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando AE 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos " que o Semestre Europeu identificou a 

sobrecarga de custos com habitação como uma «tendência social a acompanhar»;" e 

"a UE e" 

2.ª parte Estes termos 

 
considerando AI 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos"(ou seja, nos países de Leste e do 

Mediterrâneo)" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando AL 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "crucial" e "na consecução do objetivo de 

redução da pobreza da estratégia Europa 2020" 

2.ª parte Estes termos 

 
considerando AM 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "o relatório da Eurofound intitulado «Acesso às 

prestações sociais: reduzir a taxa de não recurso» realça claramente o problema de as 

prestações sociais e" 

2.ª parte Estes termos 

 
GUE/NGL: 

§ 22 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "no âmbito do Semestre Europeu" 

2.ª parte Estes termos 

 
ECR, ALDE 

§ 7 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "incluindo um rendimento mínimo acima do 

limiar de pobreza ao longo da vida" 

2.ª parte "incluindo um rendimento mínimo" 

3.ª parte "acima do limiar de pobreza ao longo da vida" 
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PPE, ALDE 

§ 36 

1.ª parte "Convida a Comissão a apresentar uma comunicação sobre a pobreza energética na 

Europa, acompanhada de um plano de ação destinado a apoiar os Estados-Membros 

nesta matéria;" 

2.ª parte "exorta a Comissão a disponibilizar avaliações de impacto e informação sobre as 

melhores práticas para combater a pobreza energética nos Estados-Membros neste 

contexto;" 

3.ª parte "sublinha que a energia deve ser acessível a todos os cidadãos da União;" 

 
ECR, ENF 

§ 45 

1.ª parte "Recorda que o direcionamento de determinadas políticas e fundos da União para o 

investimento nas energias renováveis e na eficiência energética, tendo em vista a 

redução dos custos da energia dos agregados familiares pobres, pode ter múltiplos 

efeitos positivos a médio prazo: melhoria das condições de vida e de saúde das 

pessoas em causa, redução das despesas permitindo às famílias mais pobres 

beneficiarem de um alívio orçamental, aumento do investimentos local, criação de 

emprego local" exceto os termos "e fundos da União" 

2.ª parte "e fundos da União" 

3.ª parte "e contributo para a consecução dos objetivos da Estratégia Europa 2020;" 
 

 

13. Setor privado e desenvolvimento 

Relatório: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 4 § texto original VS +  

§ 11 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 17 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 21 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 23 § texto original VS +  

§ 25 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 32 § texto original VP   

1/VN + 345, 23, 19 

2/VN + 195, 168, 20 

§ 36 § texto original VP   

1 +  

2 +  

 § texto original VP   

1 +  

2 -  

3/VE + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

§ 41 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 55 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 56 § texto original VS + 196, 162, 19 

§ 57 § texto original VP   

1 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

Considerando N § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando U § texto original VP   

1 +  

2/VE + 191, 184, 4 

votação resolução (conjunto do texto) VN + 266, 56, 39 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR:                    § 32 

 

Pedidos de votação em separado 

ECR: § 4 

Verts/ALE: §§ 23, 36, 56 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 17 

1.ª parte "Reconhece igualmente o direito de todos os países, em particular dos países em 

desenvolvimento, de impor restrições de capital temporárias para prevenirem crises 

financeiras geradas por fluxos financeiros privados voláteis e de curto prazo;" 

2.ª parte "insta à eliminação dos constrangimentos a este direito em todos os acordos 

comerciais e de investimento, incluindo ao nível da OMC;" 

 
§ 25 

1.ª parte "Lembra que os regimes aduaneiros constituem um elemento fundamental de um 

ambiente regulamentar adaptado ao desenvolvimento do setor privado e à criação de 

emprego a favor dos mais pobres;" 

2.ª parte "observa porém com preocupação que os acordos de parceria económica (APE), ao 

instituírem uma redução dos direitos aduaneiros num vasto leque de setores 

económicos dos países ACP, suprimindo ao mesmo tempo todos os direitos às 

importações da UE, diminuiriam significativamente as receitas provenientes dos 

direitos aduaneiros, em alguns casos até mesmo 15-20 % das receitas 

governamentais; insta a UE a tornar a sua política comercial compatível com o 

princípio de coerência das políticas para o desenvolvimento;" 

 
§ 55 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "sejam associados a subvenções diretas a OSC" 

2.ª parte Estes termos 
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PPE: 

§ 36 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "obtendo o seu consentimento livre, prévio e 

esclarecido" 

2.ª parte Estes termos 

 
Verts/ALE: 

§ 21 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "modernizar os seus quadros regulamentares, 

criando um ambiente favorável às iniciativas privadas, disponibilizando mecanismos 

de apoio às empresas e, ao mesmo tempo," e "apela aos governos parceiros para que 

introduzam uma cláusula de caducidade, que permita a anulação de medidas 

redundantes; constata que a legislação deve ser sujeita a avaliações de impacto 

destinadas a compensar a criação de emprego negativa e as ameaças às normas 

ambientais;" 

2.ª parte "modernizar os seus quadros regulamentares, criando um ambiente favorável às 

iniciativas privadas, disponibilizando mecanismos de apoio às empresas e, ao 

mesmo tempo," 

3.ª parte "apela aos governos parceiros para que introduzam uma cláusula de caducidade, que 

permita a anulação de medidas redundantes; constata que a legislação deve ser 

sujeita a avaliações de impacto destinadas a compensar a criação de emprego 

negativa e as ameaças às normas ambientais;" 

 
§ 41 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "e a apoiar PPP" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 57 

1.ª parte "Apela a um maior empenho da Comissão no que diz respeito à alavancagem do seu 

peso político e ao prosseguimento das vias de diálogo com os governos parceiros e 

os órgãos de poder local, a fim de promover uma interação maior e mais positiva 

com o setor privado; sublinha o facto de os documentos de estratégia por país, os 

programas indicativos nacionais e o apoio orçamental poderem ser os instrumentos 

mais valiosos na liderança das reformas empresariais nos países parceiros e na 

promoção da industrialização à escala nacional;" 

2.ª parte "recomenda à UE que apoie o plano de ação da CNUCED sobre «Investir nos 

ODS»; chama a atenção para o facto de que conceber, estruturar e executar PPP 

continua a ser um desafio e uma tarefa complexa, cujo sucesso depende também do 

ambiente favorável em que estes projetos operam;" 

 
Considerando U 

1.ª parte "Considerando que as PPP nos países em desenvolvimento estão, até agora, 

sobretudo concentradas na energia, nas infraestruturas e nas telecomunicações," 

2.ª parte " enquanto o potencial de setores como a agricultura, educação, tecnologias verdes, 

investigação e inovação, cuidados de saúde e direitos de propriedade continua, em 

geral, por explorar;" 

 
ECR, PPE: 

Considerando N 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "utilizadas pelos Estados-Membros da UE" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 11 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "com caráter obrigatório e acessíveis ao 

público" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 32 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "normas vinculativas para as empresas sobre 

informação em matéria social" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 37 

1.ª parte "Sublinha também os riscos associados às PPP na agricultura, incluindo a 

apropriação de terras, que devem ser prevenidos; frisa a importância de centrar a 

assistência nos pequenos agricultores, particularmente mulheres; apela à Comissão 

para que combine as PPP do setor agrícola, que envolvam fundos da UE, com 

medidas abrangentes tendo em vista proteger os pequenos agricultores, os pastores e 

outros utilizadores vulneráveis de terras contra a potencial perda de acesso a terras 

ou à água; destaca que as salvaguardas devem incluir a avaliação dos riscos sociais e 

ambientais," 

2.ª parte "a consulta obrigatória aos legítimos representantes das comunidades afetadas, 

obtendo o seu consentimento livre, prévio e esclarecido" 

3.ª parte "como condição para o lançamento do respetivo projeto e fornecendo também apoio 

jurídico a estas comunidades, quando dele necessitem;  recomenda a substituição dos 

projetos «Nova Aliança» do G8 por iniciativas ao abrigo do Programa Integrado para 

o Desenvolvimento da Agricultura em África; salienta que" 

4.ª parte "as compensações financeiras e sociais têm de constituir compromissos vinculativos, 

e que" 

5ª parte "os planos de desenvolvimento alternativos devem ser sempre tidos em 

consideração;" 

 


