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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. Celebração, em nome da UE, do Acordo de Paris adotado no âmbito da 

Convenção-Quadro da ONU sobre Alterações Climáticas *** 

Recomendação: Giovanni La Via (A8-0280/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação: aprovação VN + 610, 38, 31 

 

 

 

2. Pedido de levantamento da imunidade de Giorgos Grammatikakis 

Relatório: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação única  +  

 

 

3. Mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar 

assistência à Grécia na sequência do sismo que afetou as ilhas Jónicas em 

novembro de 2015 

Relatório: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016) (maioria qualificada requerida e 3/5 dos votos 
expressos) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação única VN + 646, 7, 23 
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4. Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura 

EGF/2016/001 FI/Microsoft 

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016) (maioria qualificada requerida e 3/5 dos votos expressos) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação: resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 594, 68, 12 

 

 

 

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

EGF/2016/002 SE/Ericsson 

Relatório: Esteban González Pons (A8-0272/2016) (maioria qualificada requerida e 3/5 dos votos 

expressos) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação: resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 594, 71, 10 

 

 

 

6. Apoio judiciário para suspeitos ou arguidos e para pessoas procuradas em 

processos de execução de mandados de detenção europeus ***I 

Relatório: Giulia Moi e Dennis de Jong (A8-0165/2015) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto - 

bloco n.º 1 

46 comissão  +  

Bloco n.º 2 1-45 comissão  ↓  

Votação: proposta da Comissão  +  

Votação: resolução legislativa VN + 569, 54, 54 
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7. Comércio de determinadas mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para 

aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes ***I 

Relatório: Marietje Schaake (A8-0267/2015) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto 41 comissão  +  

Votação: proposta da Comissão  +  

Votação: resolução legislativa VN + 612, 11, 54 

 

Diversos 

Errata: todas as versões linguísticas. 

O relatório foi reenviado à comissão competente quando da sessão plenária de 27 de outubro de 2015 

(artigo 61.°, n.º 2, do Regimento). 

A alteração 41 substitui as alterações aprovadas no decurso dessa sessão. 
 

 

8. Acordo de Cooperação Estratégica Europol-China * 

Relatório: Claude Moraes (A8-0265/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação: projeto do Conselho  +  

Votação: resolução legislativa VN + 460, 126, 90 

 

 

 

9. Futuro das relações ACP-UE após 2020 

Relatório: Norbert Neuser (A8-0263/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 24 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 27 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 30 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando X § texto original VP   

1 +  

2 +  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 489, 146, 37 

 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

Considerando X 

1.ª parte "Considerando que a inscrição do FED no orçamento permitiria o escrutínio 

democrático, melhoraria a visibilidade e aumentaria a transparência na utilização dos 

fundos de desenvolvimento da UE; que, por outro lado, a natureza plurianual da 

programação do FED permite a previsibilidade dos recursos, e que a sua inscrição no 

orçamento poderia levar à redução dos fundos de desenvolvimento destinados aos 

países ACP a favor de outras prioridades da política externa, podendo ser vista como 

um enfraquecimento da parceria privilegiada UE-ACP; que a inscrição do FED no 

orçamento também pode pôr em causa o financiamento do Mecanismo de Apoio à 

Paz em África, bem como outras iniciativas importantes, como o Fundo Fiduciário 

para África," 

2.ª parte "a menos que seja criado um instrumento específico de financiamento das despesas 

de segurança relacionadas com a cooperação para o desenvolvimento;" 

 
§ 24 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos : "i)" e "ii) a uma solução permanente e distinta 

para os fundos da UE destinados às despesas de segurança que tenham relação e 

sejam coerentes com a cooperação para o desenvolvimento;" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 

1.ª parte "Sublinha que o 11.º FED é a principal fonte de financiamento para o Fundo de 

Apoio à Paz em África (APF), apesar de este ter sido concebido como uma solução 

provisória quando o Mecanismo de Apoio à Paz em África foi criado, em 2003;" 

2.ª parte "solicita a criação de um instrumento específico para o financiamento das despesas 

de segurança relacionadas com a cooperação para o desenvolvimento;" 

 
§ 28 

1.ª parte "Toma nota da Comunicação da Comissão de 7 de junho de 2016 relativa ao 

estabelecimento de um novo quadro de parceria com os países terceiros ao abrigo da 

Agenda Europeia da Migração; observa que o contributo do orçamento da UE e do 

FED para o pacote de 8 mil milhões de euros se compõe exclusivamente de ajuda 

que já tinha sido programada;" 

2.ª parte "apela a que não se ponha em risco a ajuda ao desenvolvimento para os beneficiários 

e a que as iniciativas relacionadas com a migração sejam financiadas através de 

novas dotações;" 

 
§ 30 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "juridicamente vinculativas" 

2.ª parte Estes termos 

 


