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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 
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1. Nomeação de um membro da Comissão Europeia - Sir Julian King 

Proposta de decisão (Votação por escrutínio secreto (artigo 182.º,n.º 1, do Regimento) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: nomeação de um 

membro da Comissão Europeia - 

Sir Julian King 

 + 394, 161, 83 

 

 

2. Filipinas 

Propostas de resolução: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, 
B8-1004/2016, B8-1008/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0099/2016  

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

Após o § 4 6 Verts/ALE  +  

§ 14 3 Verts/ALE VE + 345, 275, 21 

§ 16 4 Verts/ALE  -  

Após o travessão 5 1 Verts/ALE  -  

Após o considerando 

K 

2 Verts/ALE VE + 351, 259, 37 

Após o considerando 

M 

5 Verts/ALE  +  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  



P8_PV(2016)09-15(VOT)_PT.doc 3 PE 588.683 

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

VN/VE - 

observações 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Diversos 

Raffaele Fitto (Grupo ECR) é igualmente signatário da proposta de resolução B8-0992/2016. 

Ivana Maletić (Grupo) e Barbara Kappel são igualmente signatárias da proposta de resolução comum 

RC-B8-0990/2016. 
 

 

3. Somália 

Propostas de resolução: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, 
B8-1003/2016, B8-1007/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0989/2016  

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

§ 2 1 EFDD  -  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Diversos 

Raffaele Fitto (Grupo ECR) é igualmente signatário da proposta de resolução B8-0991/2016. 

Ivana Maletić (Grupo PPE) e Barbara Kappel são igualmente signatárias da proposta de resolução 

comum RC-B8-0989/2016. 
 

 

4. Zimbabué 

Propostas de resolução: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, 
B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0995/2016  

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

§ 7 1 Verts/ALE VE + 344, 289, 19 

votação: resolução (conjunto do texto)  +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Diversos 

Raffaele Fitto (Grupo ECR) é igualmente signatário da proposta de resolução B8-0996/2016. 

Ivana Maletić (Grupo PPE) é igualmente signatária da proposta de resolução comum RC-B8-

0995/2016 
 

 

5. Documento de viagem europeu para o regresso dos nacionais de países terceiros em 

situação irregular ***I 

Relatório: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto - 

bloco n.º 1 

33 comissão  +  

Bloco n.º 2 1-32 comissão  ↓  

Artigo 3, alínea a) § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

Artigo 3.º, § 2 35 GUE/NGL  -  

Considerando 3 33PC comissão  +  

§ texto original VS ↓  

Considerando 6 34S GUE/NGL  -  

33PC comissão  +  

§ texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

Considerando 8 33PC comissão  +  

§ texto original VS ↓  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 494, 112, 50 

 

Pedidos de votação em separado 

GUE/NGL: considerandos 3, 8 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL: 

Considerando 6 

1.ª parte "Deve ser estabelecido um documento de viagem europeu mais seguro e 

harmonizado para o regresso dos nacionais de países terceiros, a fim de ajudar a 

facilitar o regresso e a readmissão daqueles que se encontram em situação irregular 

no território da União. As suas características técnicas e de segurança reforçadas 

deverão facilitar o seu reconhecimento por parte dos países terceiros. Esse 

documento contribuiria para efetuar os repatriamentos no contexto dos acordos de 

readmissão" 

2.ª parte "ou outros acordos com países terceiros" 

 
artigo 3, alínea a) 

1.ª parte Conjunto do texto sem os termos "sinais distintivos" 

2.ª parte Estes termos 
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6. Prospeto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua 

admissão à negociação ***I 

Relatório: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1PC comissão  +  

Artigo 1, § 3, alínea d) 1PC comissão  +  

7 GUE/NGL  ↓  

Artigo 2, § 1, alínea f) § texto original VP   

1 +  

2 +  

Artigo 3, § 2, alínea b) 1PC comissão  +  

8 GUE/NGL  ↓  

Artigo 7, § 6, alínea c) 1PC comissão  +  

9 GUE/NGL  ↓  

Artigo 15, § 1 1PC comissão VP   

1 +  

2 +  

3 +  

Artigo 19, § 11 2 S&D  +  

Artigo 25, § 1 1PC comissão VS -  

Artigo 25, § 2, sub-§ 2 1PC comissão VS -  

3 S&D VE + 558, 92, 1 

Considerando 1 4 GUE/NGL  -  

Considerando 13 1PC comissão  +  

5 GUE/NGL  ↓  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Considerando 24 6 GUE/NGL  -  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN votação 

adiada 

(artigo 61, n.º 2, do 

Regimento 

 

Pedidos de votação em separado 

S&D alteração 1PC (artigo 25, § 1); 1PC (artigo 25, § 2, sub-§ 2) 
 

Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE: 

artigo 2, § 1, alínea f) 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "pequenas e médias empresas na aceção do 

artigo 4.°, n.° 1, ponto 13, da Diretiva 2014/65/UE" 

2.ª parte Estes termos 

 
alteração 1PC (artigo 15, § 1) 

1.ª parte Conjunto do texto exceto o n.º 1, alíneas b) e c) 

2.ª parte N.º 1, alínea b) 

3.ª parte N.º 1, alínea c) 
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7. Asilo: medidas provisórias em benefício da Itália e da Grécia * 

Relatório: Ska Keller (A8-0236/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-3 

5-23 

comissão  +  

Após o considerando 2 24 GUE/NGL  -  

Após o considerando 3 4 comissão VS +  

Após o considerando 6 25 GUE/NGL VE + 494, 148, 13 

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 470, 131, 50 

 

Pedidos de votação em separado 

GUE/NGL: alteração 4 
 

 

8. Orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros * 

Relatório: Laura Agea (A8-0247/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-8 comissão  +  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 460, 127, 61 
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9. Principais objetivos da 17.ª sessão da Conferência das Partes na Convenção CITES 

em Joanesburgo 

Proposta de resolução: B8-0987/2016 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0987/2016  

(comissão ENVI) 

votação: resolução (conjunto do 

texto) 

 +  

 

 

 

10. Aplicação da Diretiva «Serviços Postais» 

Relatório: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 5 2 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

Após o considerando 

G 

1 GUE/NGL  -  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Acesso das PME ao financiamento e diversificação das fontes de financiamento das 

PME na União dos Mercados de Capitais 

Relatório: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 1 § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 10 § texto original VS +  

§ 19 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 30 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 33 § texto original VS +  

§ 35 § texto original VS +  

§ 39 § texto original VS +  

§ 42 § texto original VS +  

§ 43 § texto original VS +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 528, 77, 44 

 

Pedidos de votação em separado 

GUE/NGL: §§ 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL: 

§ 1 

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

2.ª parte Estes termos 
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§ 19 

1.ª parte "Realça que a existência de um setor bancário e de uma União dos Mercados de 

Capitais fortes, estáveis e resilientes constitui uma condição essencial para reforçar o 

acesso das PME ao financiamento" 

2.ª parte "observa que o Regulamento Requisitos Fundos Próprios (RRFP) e a Diretiva 

Requisitos de Fundos Próprios (DRFP IV) e, em especial, a necessidade de um 

capital qualitativa e quantitativamente superior constituem são uma resposta direta à 

crise e constituem o cerne da estabilidade renovada do setor financeiro; congratula-

se com o facto de a Comissão considerar o crédito às PME uma das áreas prioritárias 

da revisão do RRFP; observa que a Comissão analisa a possibilidade de todos os 

Estados-Membros permitirem que as cooperativas de crédito locais operem fora do 

âmbito de aplicação das regras da UE em matéria de requisitos de fundos próprios 

para os bancos; destaca a necessidade de legislação prudencial para as cooperativas 

de crédito que garanta a estabilidade financeira e oportunidades de as cooperativas 

de crédito concederem créditos a taxas competitivas" 

 
§ 30 

1.ª parte "Regista as medidas adotadas pelo BCE, em 10 de março de 2016, e, em especial, o 

novo conjunto de quatro operações de refinanciamento de prazo alargado 

direcionadas (ORPA direcionadas II), que incentivará a concessão de empréstimos 

bancários à economia real; sublinha que as políticas monetárias, por si só, não são 

suficientes para estimular o crescimento e os investimentos" 

2.ª parte "e que têm de ser acompanhadas de políticas orçamentais e reformas estruturais 

adequadas" 
 

 

12. Qual a melhor forma de aproveitar o potencial de criação de emprego das PME? 

Relatório: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 17 § texto original VP   

1/VN + 577, 35, 36 

2/VN + 448, 169, 25 

3/VN + 576, 52, 23 

§ 18 § texto original VP  modificado 

oralmente 

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2/VN + 461, 83, 108 

§ 56 2 + de 76 

deputados 

VE + 327, 298, 18 

§ 68 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 527, 117, 6 

§ 74 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 79 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 80 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 262, 343, 40 

Considerando K 1 + de 76 

deputados 

 +  

Considerando P § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original VS -  

Considerando Y § texto original VP   

1 +  

2 -  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 553, 69, 24 
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Pedidos de votação nominal 

S&D § 17 

EFDD: §§ 31 (2ª parte), 68 (2ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

ALDE Considerando T 

S&D § 80 
 

Pedidos de votação por partes 

ALDE 

§ 17 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "que não deve ser considerado como um 

contributo positivo para o «número crescente de microempresas», mas antes como 

um fator que conduz à precariedade do emprego, a condições de trabalho 

desfavoráveis e a um nível de proteção social reduzido ou inexistente, e que 

prejudica a imagem do espírito empresarial, colocando muitas pessoas em situações 

vulneráveis e, por conseguinte, provocando novos problemas sociais que precisam 

de ser resolvidos" 

2.ª parte "que não deve ser considerado como um contributo positivo para o «número 

crescente de microempresas», mas antes como um fator que conduz à precariedade 

do emprego, a condições de trabalho desfavoráveis e a um nível de proteção social 

reduzido ou inexistente" 

3.ª parte "colocando muitas pessoas em situações vulneráveis e, por conseguinte, provocando 

novos problemas sociais que precisam de ser resolvidos" 

 
ECR 

§ 80 

1.ª parte "Sublinha que o setor do trabalho temporário é particularmente importante para as 

PME e deve ser contemplado de forma diferenciada" 

2.ª parte "nomeadamente no que respeita aos seus sistemas tarifários; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a apoiarem todas as formas de trabalho temporário, em especial as 

que são suscetíveis de conduzir a um emprego permanente" 

 
Considerando P 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "à reduzida mobilidade do trabalho e" 

2.ª parte Estes termos 

 
EFDD: 

§ 31 

1.ª parte "Sublinha a necessidade de aumentar o investimento na investigação, na inovação, 

na formação qualificada e no desenvolvimento, de modo a incentivar o crescimento 

qualitativo e o potencial de criação de emprego das PME europeias; sublinha o facto 

de 75 mil milhões de euros terem sido afetados ao apoio às PME ao abrigo da 

vertente PME do FEIE" 

2.ª parte "saúda a execução bem-sucedida, entre os projetos aprovados até à data, do 

financiamento das PME ao abrigo do FEIE" 

 
§ 68 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "quando adequado e no âmbito das 

recomendações específicas por país do Semestre Europeu" 

2.ª parte Estes termos 
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PPE: 

considerando Y 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos " os Estados-Membros ou" e "terceiros" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 74 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "e as medidas implementadas" 

2.ª parte Estes termos 

 
S&D 

§ 18 

1.ª parte "Salienta que os encargos administrativos da regulamentação são 

desproporcionalmente mais elevados para os trabalhadores independentes e as 

microempresas do que para as empresas de maior dimensão; considera, neste 

contexto, que todas as medidas relacionadas com os «falsos trabalhadores 

independentes» devem ser claramente orientadas nesse sentido" 

2.ª parte "não devendo implicar um acréscimo dos encargos administrativos para a pessoa 

singular" 

 
§ 79 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "que", "o Parlamento Europeu", "afirmou que" e 

"no âmbito da RSE numa sociedade livre, as ações caritativas não podem, por 

princípio, tornar-se obrigatórias; está firmemente convicto de que, se a RSE se 

tornasse obrigatória, as pessoas estariam menos dispostas a apoiar causas caritativas" 

2.ª parte Estes termos 
 

Diversos 

Zdzisław Krasnodębski propôs a seguinte alteração oral após o § 18: 

"18. Salienta que os encargos administrativos da regulamentação são desproporcionalmente mais 

elevados para os trabalhadores independentes e as microempresas do que para as empresas de maior 

dimensão; considera, neste contexto, que todas as medidas relacionadas com os «falsos trabalhadores 

independentes» devem ser claramente orientadas nesse sentido, não devendo implicar quaisquer 

encargos administrativos desnecessários para a pessoa singular;" 
 

 

13. Aplicação da Diretiva relativa à igualdade no emprego 

Relatório: Renate Weber (A8-0225/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 5 § texto original VS/VE + 342, 239, 51 

§ 16 § texto original VS +  

§ 18 § texto original VP   

1/VN + 432, 189, 18 

2/VN - 126, 450, 54 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 21 2 PPE VP   

1/VN + 335, 273, 24 

2/VN - 274, 305, 52 

§ texto original VP   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

§ 34 § texto original VS +  

§ 35 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 59 § texto original VS -  

§ 62 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 67 § texto original VS +  

§ 68 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 69 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 77 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 83 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

Travessão 34 § texto original VS -  

Considerando E § texto original VS -  

Considerando U § texto original VN + 464, 140, 15 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 475, 63, 74 

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: § 21, alteração 2 

GUE/NGL: § 18 

Verts/ALE, ECR: alteração 2 

ECR Considerando U 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: § 18 

ECR § 21 

ALDE § 18, 59, considerando E, travessão 34 
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Pedidos de votação por partes 

ALDE 

§ 21 

1.ª parte "Observa que as restrições impostas pelos empregadores ao porte de símbolos 

religiosos nem sempre são conformes às normas internacionais em matéria de 

direitos humanos, uma vez que estas restrições não são sujeitas a condições estritas e 

bem definidas ou não visam um objetivo legítimo, e os Estados-Membros nem 

sempre tomam as medidas adequadas contra estas restrições, quando estas não são 

conformes às normas internacionais em matéria de direitos humanos" 

2.ª parte "expressa preocupação com o facto de, em nome da neutralidade e da laicidade, 

alguns Estados-Membros terem introduzido uma proibição geral dos símbolos 

religiosos no espaço público, conduzindo à tentativa de alargar também esta 

restrição por parte do setor privado" 

 
§ 53 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "têm de evitar distinguir entre as crianças e os 

idosos e que qualquer forma de discriminação injustificada em razão da idade" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 62 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "de substituição" e "para todos" 

2.ª parte Estes termos 

 
ECR 

alteração 2 

1.ª parte "Reitera que a liberdade de religião é um princípio importante, que deve ser 

respeitado pelos empregadores; sublinha, porém, que a aplicação deste princípio é 

uma questão de subsidiariedade" 

2.ª parte "e que quer os Estados-Membros quer os empregadores podem ter motivos legítimos 

para interditar tipos específicos de símbolos de alegado caráter religioso, 

especialmente quando são símbolos que suprimem os direitos das mulheres e podem 

envolver problemas de segurança" 

 
§ 18 

1.ª parte "Insta os Estados-Membros a reconhecer o direito fundamental à liberdade de 

consciência" 

2.ª parte "regista com preocupação que há Estados-Membros que recusam o emprego ou 

rescindem o contrato de trabalho a profissionais médicos competentes e bem 

qualificados, pelo facto de estes serem objetores de consciência aos procedimentos 

que provoquem a morte" 

 
§ 35 

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

2.ª parte Estes termos 
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§ 68 

1.ª parte "Manifesta preocupação com a falta de conhecimento sobre os direitos no domínio 

da discriminação e sobre a existência de organismos e organizações que prestam 

apoio às vítimas de discriminação, verificando-se taxas mais elevadas de 

conhecimento entre as pessoas LGBTI" 

2.ª parte "considera que as autoridades nacionais, regionais e locais, juntamente com todas as 

organizações das partes interessadas relevantes, devem intensificar substancialmente 

as atividades de sensibilização, tanto junto das vítimas, como junto dos 

empregadores, bem como junto de outros grupos; salienta que as organizações 

nacionais das pessoas LGBTI são parceiros fundamentais para desenvolver estes 

esforços" 

 
§ 69 

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

2.ª parte Estes termos 

 
§ 77 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "à utilização ativa da orçamentação sensível ao 

género, nomeadamente através da promoção de intercâmbios de boas práticas pela 

Comissão" 

2.ª parte Estes termos 

 
ALDE, PPE: 

§ 83 

1.ª parte "Convida a Comissão e os Estados-Membros a promover a conciliação do trabalho e 

da vida particular através de medidas concretas" 

2.ª parte "como a apresentação urgente de novas propostas legislativas sobre a diretiva 

relativa à licença de maternidade" exceto os termos "a apresentação urgente de", 

"legislativas" e "diretiva" 

3.ª parte "a apresentação urgente de", "legislativas" e "diretiva" 

4.ª parte "para garantir o direito das mulheres ao regresso ao trabalho após a gravidez e a 

licença de maternidade e a licença parental, garantir o seu direito a uma proteção 

eficaz da saúde e da segurança no local de trabalho, salvaguardar os seus direitos às 

prestações de maternidade e tomar medidas para impedir o despedimento sem justa 

causa de trabalhadoras durante a gravidez, etc" 

5ª parte "bem como a diretiva relativa à licença para cuidadores e um reforço da legislação 

relativa à licença de paternidade" 
 

Diversos 

A alteração 1 caduca após a retirada de assinaturas. 
 

 

14. Atividades, impacto e valor acrescentado do Fundo Europeu de Ajustamento à 

Globalização entre 2007 e 2014 

Relatório: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

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

VN/VE - 

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

VN/VE - 

observações 

§ 13 § texto original VN + 525, 72, 13 

§ 18 § texto original VN + 579, 10, 9 

§ 19 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 22 § texto original VN + 537, 40, 21 

§ 24 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 25 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 27 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original VS +  

Considerando Q § texto original VS -  

Considerando R § texto original VN - 255, 279, 30 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 447, 73, 19 
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Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: §§  13, 18, 22, considerando R 
 

Pedidos de votação em separado 

ALDE Considerando Q 

PPE: § 53, considerando R 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL: 

§ 19 

1.ª parte "Congratula-se com as conclusões do relatório do Tribunal de Contas, segundo as 

quais quase todos os trabalhadores elegíveis no âmbito do FEG puderam beneficiar 

de medidas personalizadas e bem coordenadas, adaptadas às suas necessidades, e 

quase 50 % dos trabalhadores que beneficiaram de assistência voltaram a encontrar 

emprego" 

2.ª parte "constata que uma ausência de execução oportuna e eficaz dos programas do FEG 

em alguns Estados-Membros resultou numa subutilização das dotações; entende que 

a participação dos beneficiários visados ou dos seus representantes, dos parceiros 

sociais, das missões locais para o emprego e de outras partes interessadas na 

avaliação e na candidatura iniciais é essencial para garantir resultados positivos aos 

beneficiários; insta a Comissão a apoiar os Estados-Membros na elaboração de 

medidas e programas inovadores e a avaliar nas suas análises em que medida a 

conceção do pacote coordenado de serviços personalizados precaveu futuras 

perspetivas do mercado de trabalho e as competências necessárias e era compatível 

com a transição para uma economia sustentável e eficiente do ponto de vista dos 

recursos; exorta os Estados-Membros, em consonância com o artigo 7.º do atual 

regulamento, a redobrarem esforços para conceber um pacote coordenado de 

serviços personalizados orientado para uma economia sustentável e eficiente em 

termos de recursos; observa que a inovação, a especialização inteligente e a 

eficiência de recursos são essenciais para a renovação industrial e para a 

diversificação económica" 

 
§ 24 

1.ª parte "Congratula-se com o facto de, graças ao FEG, muitos beneficiários terem obtido um 

novo emprego, através de uma ajuda personalizada na procura de emprego, de 

subsídios de mobilidade e ainda da atualização das suas qualificações através de 

programas de formação; congratula-se também com o facto de o FEG ter permitido a 

alguns trabalhadores dedicarem-se ao empreendedorismo, graças às ajudas à criação 

e retoma de empresas; sublinha, por conseguinte, os consideráveis efeitos positivos 

que, segundo as informações disponíveis, o FEG teve para a autoestima, o 

sentimento de autonomia e a motivação; salienta que a assistência do FEG reforçou 

a coesão social, ajudando as pessoas a reinserir-se profissionalmente" 

2.ª parte "e a evitar as consequências negativas do desemprego" 
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§ 25 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "Faz notar que, de acordo com os dados do 

relatório a, os beneficiários do FEG tendem a ter um grau de qualificação 

relativamente inferior à média, ou seja, menos competências transferíveis, o que, em 

circunstâncias normais, reduz a sua empregabilidade e os torna mais vulneráveis no 

mercado de trabalho" e "valor acrescentado europeu" 

2.ª parte "Faz notar que, de acordo com os dados do relatório ex post, os beneficiários do 

FEG tendem a ter um grau de qualificação relativamente inferior à média, ou seja, 

menos competências transferíveis, o que, em circunstâncias normais, reduz a sua 

empregabilidade e os torna mais vulneráveis no mercado de trabalho" 

3.ª parte "valor acrescentado europeu" 

 
§ 27 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "e valor acrescentado" e "com vista a garantir a 

maior taxa de reinserção profissional por euro despendido" 

2.ª parte "e valor acrescentado" 

3.ª parte "e na sua utilização, com vista a garantir a maior taxa de reinserção profissional por 

euro despendido" 

 
§ 33 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "um verdadeiro valor acrescentado europeu" 

2.ª parte "um verdadeiro valor acrescentado europeu" 

 


