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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(2016)10-27(VOT)_PT.doc 2 PE 593.071 

1. Quitação 2014: Orçamento Geral da UE - Conselho Europeu e Conselho 

Segundo relatório: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão de recusa da quitação 

votação: decisão 

(conjunto do texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN + 615, 0, 1 

 

Ver Anexo V, artigo 5.º, n.º 2, alínea b), do Regimento. 
 

 

2. Quitação 2014: Empresa Comum ENIAC 

Segundo relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação: decisão 

 (conjunto do texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN + 501, 107, 17 

 

A votação sobre a decisão de quitação cobre o encerramento das contas (ver Anexo V, artigo 5.º, n.º 2, 

alínea a), do Regimento). 
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3. Quitação 2014: Empresa Comum ARTEMIS 

Segundo relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação: decisão 

 (conjunto do texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação: resolução 

(conjunto do texto 

VN + 498, 108, 18 

 

A votação sobre a decisão de quitação cobre o encerramento das contas (ver Anexo V, artigo 5.º, n.º 2, 

alínea a), do Regimento). 
 

Diversos 

Errata: diz respeito a todas as versões linguísticas exceto BG, IT, PT e SV. 
 

 

4. Quitação 2014: Empresa Comum para o ITER e o Desenvolvimento da 

Energia de Fusão 

Segundo relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação: decisão 

(conjunto do texto) 

VE + 436, 170, 15 

Proposta de resolução 

votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN + 441, 166, 19 

 

A votação sobre a decisão de quitação cobre o encerramento das contas (ver Anexo V, artigo 5.º, n.º 2, 

alínea a), do Regimento. 
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5. Situação no Norte do Iraque/Mossul 

Propostas de resolução: B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, 
B8-1166/2016, B8-1169/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-1159/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 2 GUE/NGL  -  

§ texto original VN + 499, 105, 21 

§ 23 § texto original VN + 600, 0, 21 

Considerando B 4 GUE/NGL  -  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 488, 11, 128 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-1159/2016  ECR  ↓  

B8-1160/2016  EFDD  ↓  

B8-1161/2016  S&D  ↓  

B8-1164/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1165/2016  ALDE  ↓  

B8-1166/2016  PPE  ↓  

B8-1169/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: § 17 

ENF: § 23 

Verts/ALE: votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

EFDD: § 17 
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6. Situação dos jornalistas na Turquia 

Propostas de resolução: B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, 
B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução de um grupo político 

B8-1158/2016  ENF VN - 83, 537, 2 

Proposta de resolução comum RC-B8-1162/2016  

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

Após o § 7 2 ENF  -  

§ 8 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 9 3 ENF VN - 93, 518, 12 

Após o considerando 

E 

1 ENF  -  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-1162/2016  EFDD  ↓  

B8-1163/2016  S&D  ↓  

B8-1167/2016  ECR  ↓  

B8-1168/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1170/2016  ALDE  ↓  

B8-1171/2016  PPE  ↓  

B8-1172/2016  Verts/ALE  ↓  
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Pedidos de votação nominal 

ENF: B8-1158/2016  

RC-B8-1162/2016: alteração 3 
 

Pedidos de votação por partes 

ENF: 

§ 8 

1.ª parte "Realça que o terrorismo constitui uma verdadeira ameaça para a Turquia; reitera, no 

entanto, que os termos vagos da legislação turca em matéria de luta contra o 

terrorismo não devem ser utilizados para sancionar os jornalistas pelo exercício do 

seu direito à liberdade de expressão;" 

2.ª parte "apela à aplicação, com caráter de urgência, das recomendações da Comissão de 

Veneza, de março de 2016, e à reforma da legislação antiterrorismo;" com a exceção 

dos termos: "das recomendações da Comissão de Veneza, de março de 2016, e" 

3.ª parte "das recomendações da Comissão de Veneza, de março de 2016, e" 

 
§ 9 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "o Serviço Europeu para a Ação 

Externa (SEAE) e" 

2.ª parte estes termos 
 

Diversos 

Ruža Tomašić (Grupo ECR) e Beatrix von Storch (Grupo EFDD) são igualmente signatários da 

proposta de resolução comum RC-B8-1162/2016.  

Mario Borghezio (Grupo ENF) é igualmente signatário da proposta de resolução B8-1158/2016. 
 

 

7. Segurança nuclear e não proliferação 

Propostas de resolução: B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, 

B8-1131/2016, B8-1132/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução de um grupo político 

B8-1120/2016  ECR  -  

Proposta de resolução comum RC-B8-1122/2016  

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

§ 1 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 2 § texto original VP   

1/VE + 354, 265, 4 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 4 § texto original VS +  

Após o § 4 1 GUE/NGL VP   

1/VE - 189, 418, 16 

2/VN - 156, 436, 25 

Após o § 5 2 GUE/NGL VN - 185, 410, 27 

§ 6 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 347, 266, 8 

3 +  

§ 7 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 11 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 13 § texto original VS +  

Após o § 13 3 GUE/NGL VP   

1/VE - 159, 432, 30 

2/VN - 129, 456, 30 

§ 14 § texto original VS +  

§ 19 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

Citação 10 § texto original VS +  

Citação 11 § texto original VS +  

Considerando B § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando D § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando H § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando M § texto original VS +  

Considerando N § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

Considerando P § texto original VS +  

Considerando Q § texto original VS +  

Considerando T § texto original VS/VE + 280, 239, 101 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 415, 124, 74 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-1122/2016  PPE  ↓  

B8-1125/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1129/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1130/2016  EFDD  ↓  

B8-1131/2016  S&D  ↓  

B8-1132/2016  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: alterações 1, 2, 3 

ECR: votação final (RC-B8-1122/2016) 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: § 2 

S&D: considerando T 

ECR: citações 10, 11, considerando M, §§ 13, 14 

GUE/NGL: § 4 

EFDD: considerandos P, Q, § 4 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

Considerando B 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "como a Federação da Rússia e os 

Estados Unidos da América, a Índia e o Paquistão" 

2.ª parte estes termos 

 
considerando D 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "– os Estados Unidos, a Rússia, o 

Reino Unido, a França, a China, a Índia, o Paquistão, Israel e a República Popular 

Democrática da Coreia (RPDC) –" 

2.ª parte estes termos 
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Considerando H 

1.ª parte "Considerando que cumpre reforçar os objetivos centrais dos três pilares do TNP, a 

saber, a não proliferação, o desarmamento e a cooperação, visando uma utilização 

pacífica da energia nuclear para fins civis;" 

2.ª parte "que as potências nucleares signatárias do TNP estão a modernizar e a reforçar os 

respetivos arsenais nucleares, a atrasar as medidas destinadas a reduzir ou a eliminar 

os seus arsenais nucleares e a abrandar a sua adesão a uma doutrina militar centrada 

na dissuasão nuclear;" 

 
§ 1 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: ", não só ao ressurgimento das armas 

nucleares como meio ativo de dissuasão, mas também" 

2.ª parte estes termos 

 
§ 2 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "nomeadamente através da redução da 

operacionalidade das armas nucleares e da sua transferência das zonas de 

implantação para os locais de armazenamento, da diminuição do papel das armas 

nucleares nas doutrinas militares" e "rápida" 

2.ª parte estes termos 

 
§ 11 

1.ª parte "Lamenta que, apesar das expectativas em contrário, as armas nucleares estejam a 

regressar ao planeamento estratégico dos Estados que delas dispõem; apela ao 

aprofundamento do diálogo com todos os Estados detentores de armas nucleares, 

com vista à prossecução de um programa comum visando uma redução progressiva 

do arsenal de ogivas nucleares;" 

2.ª parte "apoia, em particular, as medidas tomadas pelos EUA e pela Rússia com vista à 

redução substancial dos seus arsenais nucleares, nos termos do novo Tratado 

START;" 

 
GUE/NGL: 

Considerando N 

1.ª parte "Considerando que o Conceito Estratégico de 2010 da NATO e a Revisão da Posição 

de Defesa e Dissuasão de 2012 obrigam a NATO a criar condições para um mundo 

sem armas nucleares; que, ao abrigo dos acordos bilaterais e de partilha nuclear da 

NATO, entre 150 e 200 bombas nucleares de queda livre e de curto alcance 

pertencentes aos Estados Unidos, consideradas armas nucleares táticas ou 

subestratégicas, continuam a estar instaladas em cinco Estados não nucleares da 

NATO (Bélgica, Alemanha, Itália, Países Baixos e Turquia)," 

2.ª parte "e que estas armas estão posicionadas nestes países ao abrigo da atual política da 

NATO;" 

 
§ 19 

1.ª parte "Congratula-se com a apresentação da Estratégia Global da UE e" 

2.ª parte "exorta o SEAE a proceder, enquanto medida de acompanhamento, à atualização e 

ao alargamento da Estratégia da UE contra a Proliferação de Armas de Destruição 

Maciça, de 2003, e das Novas Linhas de Ação, de 2009, tendo em conta os assuntos 

e os problemas acima descritos, com vista a transformar a União numa força motriz 

do reforço e do avanço de acordos multilaterais de desarmamento nuclear e não 

proliferação;" 
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ENF: 

§ 7 

1.ª parte "Convida os Estados-Membros da União a apoiarem a realização da referida 

conferência em 2017, a participarem de forma construtiva nos seus trabalhos" 

2.ª parte "e convida a Vice-Presidente/Alta Representante, Federica Mogherini, e o Serviço 

Europeu para a Ação Externa a contribuírem de modo construtivo para os trabalhos 

da conferência de negociação de 2017;" 

 
alteração 1 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "a cessarem de imediato a melhoria 

qualitativa, o desenvolvimento, a produção e o armazenamento de ogivas nucleares e 

respetivos vetores; exorta estes Estados" e "lamenta que os Estados detentores de 

armas nucleares signatários do TNP estejam a modernizar os respetivos arsenais e a 

atrasar as medidas visando a sua redução ou eliminação e o abandono de uma 

doutrina militar centrada na dissuasão nuclear;" 

2.ª parte estes termos 

 
alteração 3 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "insta, em particular, os Governos 

francês e do Reino Unido a eliminarem as suas armas nucleares;" 

2.ª parte estes termos 

 
PPE, ECR: 

§ 6 

1.ª parte "Saúda os resultados alcançados pelo Grupo de Trabalho Aberto das Nações Unidas 

encarregado de fazer avançar as negociações multilaterais sobre o desarmamento 

nuclear, nos termos da Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 70/33;" 

2.ª parte "congratula-se com a recomendação à Assembleia-Geral das Nações Unidas, 

formulada no relatório final do Grupo de Trabalho Aberto (A/71/371) e adotada com 

um apoio generalizado em 19 de agosto de 2016, de convocar uma conferência em 

2017, aberta a todos os Estados, para negociar um instrumento juridicamente 

vinculativo destinado a proibir as armas nucleares e tendente à sua eliminação total; 

reconhece que tal medida reforçará os objetivos e as obrigações constantes do TNP 

em matéria de não proliferação e desarmamento, contribuindo igualmente para a 

criação de condições para a segurança mundial e para um mundo sem armas 

nucleares;" com a exceção dos termos: "para negociar um instrumento juridicamente 

vinculativo destinado a proibir as armas nucleares e tendente à sua eliminação total" 

3.ª parte "para negociar um instrumento juridicamente vinculativo destinado a proibir as 

armas nucleares e tendente à sua eliminação total " 
 

Diversos 

Louis-Joseph Manscour, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Momchil Nekov (Grupo S&D) e Javier 

Nart (Grupo ALDE) retiraram as suas assinaturas da proposta de resolução comum RC-B8-1122/2016.  

João Ferreira, João Pimenta Lopes e Miguel Viegas (Grupo GUE/NGL) retiraram as suas assinaturas 

da alteração 3. 
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8. Serviço Voluntário Europeu 

Propostas de resolução: B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, 
B8-1135/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-1126/2016  

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

§ 2 § texto original VP   

1 +  

2/VN - 295, 313, 9 

§ 3 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 6 5 PPE VE - 251, 366, 6 

§ 9 6 PPE  -  

Após o § 15 3 GUE/NGL VE + 303, 241, 75 

§ 17 7 PPE  -  

Após a citação 11 1 GUE/NGL VE + 325, 269, 28 

Após o considerando 

D 

2 GUE/NGL  +  

Considerando G § texto original VP   

1 +  

2/VN - 297, 313, 14 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Considerando L 4 PPE  +  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-1126/2016  S&D  ↓  

B8-1127/2016  PPE  ↓  

B8-1128/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1133/2016  ALDE  ↓  

B8-1134/2016  ECR  ↓  

B8-1135/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 2 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "jurídico" e "um estatuto do 

voluntariado, com" 

2.ª parte estes termos 

 
§ 3 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "de validação concretos" 

2.ª parte estes termos 

 
Considerando G 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "que deverão ser reforçadas por um 

quadro jurídico adequado" 

2.ª parte estes termos 
 

 

9. Estratégia da UE para a Juventude 2013-2015 

Relatório: Andrea Bocskor (A8-0250/2016) 

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 

Proposta de resolução 

de substituição 

1 ENF  -  

§ 16 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 95 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 103 § texto original VN - 276, 320, 23 

Considerando K § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando L § texto original VP   

1 +  

2/VE + 332, 284, 3 

Considerando N § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando P § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando Q § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução da comissão CULT (conjunto 

do texto) 

VN + 432, 131, 55 
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Pedidos de votação nominal 

PPE: § 103 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 95 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "de género e" 

2.ª parte estes termos 

 
Considerando K 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção do termo: "migrantes" 

2.ª parte estes termos 

 
considerando L 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "dos jovens migrantes" 

2.ª parte estes termos 

 
Considerando N 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "e migrantes" 

2.ª parte estes termos 

 
Considerando P 

1.ª parte "Considerando que é fundamental incluir a perspetiva de género nas políticas 

de juventude que tenham em conta as circunstâncias e os desafios específicos 

com que se deparam as mulheres jovens e as raparigas, em todas as fases do 

processo de definição de políticas;" 
2.ª parte "que devem ser incluídas medidas específicas sensíveis às questões de género 

nas políticas de juventude, como o combate à violência contra as mulheres e 

as raparigas, a educação sobre sexualidade e as relações e a educação sobre a 

igualdade dos géneros;" 

 
Considerando Q 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "nomeadamente os jovens com 

deficiência ou com problemas de saúde mental e os jovens que se identificam como 

LGBTI" 

2.ª parte estes termos 

 
ALDE: 

§ 16 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "comunidades religiosas" 

2.ª parte estes termos 
 

 

10. Como pode a PAC melhorar a criação de emprego nas zonas rurais? 

Relatório: Eric Andrieu (A8-0285/2016) 

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 

§ 1 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 2 § texto original VP   

1/VE + 498, 83, 35 

2/VN + 383, 197, 32 

§ 3 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 5 § texto original VP   

1/VE + 442, 148, 27 

2/VN + 343, 221, 37 

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 10 § texto original VN + 509, 86, 13 

§ 11 § texto original VP   

1/VE + 483, 105, 27 

2/VN + 335, 269, 9 

3/VN + 558, 41, 12 

§ 12 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 581, 21, 6 

§ 14 § texto original VP   

1/VE + 298, 297, 10 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

3 -  

§ 15 § texto original VP   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 16 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 17 § texto original VS/VE + 355, 246, 8 

§ 20 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 21 § texto original VN + 486, 94, 26 

§ 26 § texto original VS -  

§ 27 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 30 § texto original VP   

1/VE + 529, 50, 23 

2/VN + 441, 142, 21 

§ 34 § texto original VN + 574, 27, 1 

§ 35 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 284, 309, 2 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

3 +  

§ 36 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 38 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 40 § texto original VP   

1/VE + 514, 73, 13 

2/VN + 309, 283, 4 

3/VN + 470, 117, 5 

4/VN + 307, 284, 3 

5/VN + 308, 281, 3 

§ 41 § texto original VS/VE + 400, 169, 24 

§ 43 § texto original VS +  

§ 48 § texto original VP  errata: 

1 +  

2 +  

3/VN + 467, 94, 32 

4/VN + 438, 108, 41 

5/VN - 202, 320, 71 

§ 50 § texto original VP   

1 +  

2 +  

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

VN/VE - 

observações 

4 -  

5 +  

§ 51 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 59 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VN + 466, 45, 62 

§ 60 § texto original VS +  

§ 65 § texto original VS -  

§ 67 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VN + 467, 81, 22 

4 +  

§ 68 § texto original VS -  

§ 69 § texto original VS/VE + 424, 128, 5 

§ 70 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 71 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  



P8_PV(2016)10-27(VOT)_PT.doc 20 PE 593.071 

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

VN/VE - 

observações 

§ 72 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 232, 307, 15 

§ 75 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 252, 298, 0 

§ 77 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 291, 213, 40 

§ 78 § texto original VS -  

§ 82 § texto original VS -  

Considerando H § texto original VP   

1 +  

2 -  

Considerando I § texto original VP   

1 +  

2/VN + 451, 95, 3 

3/VN + 441, 102, 2 

Considerando J § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando K § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

Considerando N § texto original VS +  

Considerando O § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando R § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 -  

Considerando S § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando T § texto original VP   

1/VE - 240, 256, 38 

2/VN - 185, 312, 33 

Considerando U § texto original VP   

1 +  

2/VN - 177, 289, 62 

Considerando X § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando AA § texto original VS -  

Considerando AB § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

Considerando AF § texto original VP   

1 +  

2 -  

3 +  

Considerando AI § texto original VP   

1 -  

2/VE + 336, 190, 0 

3/VN - 235, 275, 7 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 237, 201, 67 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: § 34 

ENF: §§ 11, 12 (2ª parte), 21, 48 (errata) (3ª, 4ª e 5ª partes), 59 (3ª parte), 67 (3ª parte), 77 

(2ª parte), considerandos I (2ª parte e 3ª parte), T, U (2ª parte), AI (3ª parte) 

S&D: §§ 2, 5, 10, 30, 40, considerando R 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 2, 5, 40, 60, 65, 69, 78, 82, considerando AA 

GUE/NGL: Considerando N 

ALDE: §§ 2, 5, 10, 17, 26, 27, 43, 72, 77, 78, considerandos H, R, T, U, AA, AB 

PPE: §§ 26, 41, 65, 68, 78, 82, considerandos T, AA, AI 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 1 

1.ª parte "Insta todos os Estados-Membros a darem aos jovens agricultores perspetivas a 

longo prazo que permitam fazer face ao despovoamento das zonas rurais, a 

aplicarem uma estratégia global de renovação das gerações e, para este efeito, a 

fazerem pleno uso de todas as possibilidades previstas no âmbito da nova PAC para 

apoiar os jovens agricultores e os agricultores recém-instalados, inclusive fora do 

quadro familiar, nomeadamente através da concessão de ajudas aos jovens 

agricultores a título do primeiro e do segundo pilares, bem como a facilitarem a 

instalação no sector agrícola e o espírito empresarial de agricultores com mais de 

40 anos;" 

2.ª parte "regista também que tais medidas devem ser complementadas por, e ser compatíveis 

com, disposições das políticas nacionais (em matéria de utilização dos solos, 

políticas fiscais, de segurança social, etc.), incluindo o apoio ao abrigo dos 

artigos 50.º e 51.º do Regulamento (UE) n.º 1307/2013;" 
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§ 27 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção do termo: "vinculativas" 

2.ª parte este termo 

 
§ 36 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "e de regulamentação" 

2.ª parte estes termos 

 
§ 70 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "a Comissão e" 

2.ª parte estes termos 

 
Considerando J 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "de pequenas explorações e das 

explorações familiares" 

2.ª parte estes termos 

 
Considerando K 

1.ª parte "Considerando que a agricultura europeia enfrenta uma série de desafios 

relacionados com a produção de alimentos e a segurança alimentar, o ambiente, a 

biodiversidade, a sustentabilidade, a energia e as alterações climáticas, e que é 

indispensável reforçar a relação entre a sociedade e a agricultura, desenvolver 

soluções inovadoras para fazer face a estes desafios, de molde a garantir a resiliência 

e a competitividade do sector" 

2.ª parte "e a repensar os objetivos de uma verdadeira política pública que seja do interesse 

geral, constituindo este um dos aspetos mais importantes da integração europeia;" 

 
Considerando O 

1.ª parte "Considerando que, embora estudos tenham revelado que os pagamentos diretos 

feitos através do primeiro pilar não criam diretamente postos de trabalho, mas 

desempenham, ao invés, um papel vital na manutenção de postos de trabalho e dos 

agricultores nas zonas agrícolas;" 

2.ª parte "que, caso esta política de apoio venha a ser retirada, 30 % dos agricultores europeus 

serão obrigados a cessar a sua atividade e a abandonar o sector agrícola; que estes 

pagamentos garantem a sobrevivência das zonas rurais e dos pequenos agricultores;" 

 
considerando T 

1.ª parte "Considerando que a própria avaliação de impacto da Comissão sobre as 

consequências da TTIP faz notar que as zonas predominantemente rurais centradas 

em atividades específicas e com poucas alternativas são mais vulneráveis;" 

2.ª parte "que as zonas rurais e o emprego rural se encontram ameaçadas pelo afastamento em 

relação aos modelos de agricultura tradicionais que este acordo implica;" 

 
Considerando X 

1.ª parte "Considerando que a criação de emprego nas zonas rurais se deve inscrever no 

quadro de uma política sustentável adaptada aos territórios, que passa pela 

manutenção e pelo desenvolvimento de atividades agrícolas e de atividades 

indiretamente ligadas à agricultura e à silvicultura, que forjam laços entre os 

diversos intervenientes," 

2.ª parte "quer em termos sociais, quer de solidariedade, bem como pela melhoria do 

ambiente;" 
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Considerando AB 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "em especial às pequenas explorações 

agrícolas familiares, ou seja," 

2.ª parte estes termos 

 
GUE/NGL: 

§ 75 

1.ª parte "Considera indispensável a solicitar às autoridades públicas a criação, nas zonas 

rurais, de serviços de aconselhamento e de ajuda à gestão das explorações, a fim de 

modernizar a agricultura europeia" 

2.ª parte " e eliminar os métodos tradicionais obsoletos;" 

 
ALDE: 

§ 3 

1.ª parte "Incentiva os Estados-Membros a intensificarem o seu apoio às pequenas e médias 

explorações agrícolas, nomeadamente através de um maior recurso ao pagamento 

redistributivo;" 

2.ª parte "solicita, além disso, que sejam previstos mecanismos para premiar as explorações 

organizadas de forma eficiente e as que recorram aos mecanismos de jurídicos de 

agrupamento de empresas;" 

 
§ 30 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "sem comprometer apoio do primeiro 

pilar, que deve também ser reorganizado para garantir, designadamente, que os 

mercados funcionem melhor e demonstrem uma maior estabilidade," 

2.ª parte estes termos 

 
PPE: 

§ 2 

1.ª parte "Assinala que a grande maioria dos pagamentos diretos da PAC se destina às 

explorações mais ricas, tendo apenas 13 % dos beneficiários recebido 74 % dos 

pagamentos diretos da PAC em 2014;" 

2.ª parte "considera que esta situação não contribui para a criação de postos de trabalho na 

agricultura, visto que as pequenas explorações agrícolas exigem mais mão de obra e 

que 53 % dos trabalhadores agrícolas exercem a sua atividade em explorações 

consideradas de dimensão económica reduzida; apela a uma repartição mais 

equitativa dos pagamentos da PAC aos pequenos agricultores;" 

 
§ 5 

1.ª parte "Recorda que os Estados-Membros recorreram amplamente à possibilidade de 

conceder pagamentos associados, que, ao desenvolverem a produção, permitindo 

que esta seja mantida num determinado local, estabilizam o emprego nas zonas 

desfavorecidas, e exorta-os a aumentar este tipo de ajuda para os agricultores ativos, 

tornando-a mais flexível, e a utilizá-la em prol de um melhor aprovisionamento da 

União em proteínas vegetais, que depende atualmente das importações de países 

terceiros;" 

2.ª parte "sugere, além disso, que o nível de pagamentos associados numa base voluntária 

possa ser adaptado em consonância com o nível de emprego dependente de uma 

dada cultura, o que dará mais apoio a produtos que exigem mais mão de obra;" 

 
§ 20 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: " já constituem um objetivo da PAC e" 

2.ª parte estes termos 
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§ 51 

1.ª parte "Salienta, além disso, que os pagamentos diretos devem continuar a ser um 

instrumento da PAC pós-2020, de forma a apoiar e a estabilizar os rendimentos 

agrícolas e a compensar os custos decorrentes do cumprimento das normas elevadas 

da UE (no que se refere aos métodos de produção, e, em especial, aos requisitos 

ambientais), e a manter a produção agrícola das regiões mais desfavorecidas; 

sublinha que os pagamentos diretos devem, assim, ser orientados para garantir a 

estabilidade económica da agricultura, a par da segurança alimentar e ambiental;" 

2.ª parte "realça, neste contexto, que é essencial nivelar as taxas dos pagamentos diretos para 

assegurar condições de concorrência equitativas no mercado único da UE e velar por 

uma exploração sustentável dos recursos agrícolas a nível da UE;" 

 
EFDD: 

§ 71 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "e o sector privado local" e " 

designadamente ligações de transportes públicos e privados " 

2.ª parte "e o sector privado local" 

3.ª parte "designadamente ligações de transportes públicos e privados" 

 
ENF: 

§ 12 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "e salienta que os sistemas de 

qualidade, as indicações geográficas e a agricultura biológica representam uma 

oportunidade para desenvolver o sector agroalimentar e o potencial para criar postos 

de trabalho nas zonas rurais e que, como tal, devem ser, não só protegidos, mas 

também desenvolvidos de molde a gerarem novos postos de trabalho e a 

preservarem a cultura e a identidade regionais" 

2.ª parte estes termos 

 
§ 77 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: " para facilitar a integração 

socioeconómica dos trabalhadores migrantes, incluindo as trabalhadoras sazonais, 

migrantes e refugiadas" 

2.ª parte estes termos 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "de gestão de riscos" (após 

“instrumentos”, "e do segundo pilar" (primeira ocorrência), "de riscos" (após “de 

gestão”) e "e do segundo pilar" (segunda ocorrência) 

2.ª parte estes termos 

 
§ 38 

1.ª parte "ou deixadas em pousio" 

2.ª parte estes termos 
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ECR, PPE: 

§ 14 

1.ª parte "Faz notar que os atuais programas de desenvolvimento rural são muito menos 

centrados nos projetos sociais defensores do emprego do que os do anterior período 

de programação (2007-2013), devido às medidas selecionadas pelos Estados-

Membros nos seus programas de desenvolvimento rural e aos montantes inferiores 

de financiamento disponíveis consagrados às medidas relacionadas com o emprego;" 

2.ª parte "solicita, por conseguinte, aos Estados-Membros que reconsiderem as suas escolhas 

e apela a uma maior flexibilidade na aplicação da política de desenvolvimento 

rural;" com a exceção dos termos "solicita, por conseguinte, aos Estados-Membros 

que reconsiderem as suas escolhas e" 

3.ª parte "solicita, por conseguinte, aos Estados-Membros que reconsiderem as suas escolhas 

e" 

 
§ 15 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "uma vez que o nível de complexidade 

dos programas de desenvolvimento rural reduz significativamente a utilização dos 

fundos do FEADER e funciona como um travão aos projetos conducentes à criação 

de emprego," e "e financeiros" 

2.ª parte "uma vez que o nível de complexidade dos programas de desenvolvimento rural 

reduz significativamente a utilização dos fundos do FEADER e funciona como um 

travão aos projetos conducentes à criação de emprego," 

3.ª parte "e financeiros" 

 
§ 50 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "para corrigir os efeitos erráticos dos 

mercados em caso de colapso,", "de molde a alcançar um equilíbrio entre a oferta e a 

procura", "recorrendo, por exemplo, a ajudas contracíclicas, permitindo, assim, que 

os agricultores beneficiem de preços mais justos" e "que o financiamento de 

intervenções destinadas à regularização dos mercados agrícolas deve ser aumentado 

e" 

2.ª parte "para corrigir os efeitos erráticos dos mercados em caso de colapso," 

3.ª parte "de molde a alcançar um equilíbrio entre a oferta e a procura" 

4.ª parte "recorrendo, por exemplo, a ajudas contracíclicas, permitindo, assim, que os 

agricultores beneficiem de preços mais justos" 

5ª parte "que o financiamento de intervenções destinadas à regularização dos mercados 

agrícolas deve ser aumentado e" 

 
Considerando H 

1.ª parte "Considerando que a crise económica atingiu todas as partes da Europa, mas que 

nenhuma delas foi tão afetada quanto as zonas rurais;" 

2.ª parte "que estas zonas sofreram uma devastação sem precedentes em consequência das 

políticas de austeridade;" 
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Considerando R 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "e que as pequenas e médias empresas 

agrícolas, que são, em geral, mais diversificadas, inovadoras e muito flexíveis, 

estando muitas vezes bem organizadas em torno de agrupamentos de produtores e de 

cooperativas, são mais resilientes, se adaptam mais facilmente às consequências das 

crises, trazem benefícios às comunidades em que se encontram," 

2.ª parte "e que as pequenas e médias empresas agrícolas, que são, em geral, mais 

diversificadas, inovadoras e muito flexíveis, estando muitas vezes bem organizadas 

em torno de agrupamentos de produtores e de cooperativas, são mais resilientes, se 

adaptam mais facilmente às consequências das crises, trazem benefícios às 

comunidades em que se encontram," com a exceção dos termos "são mais 

resilientes, se adaptam mais facilmente às consequências das crises," 

3.ª parte "são mais resilientes, se adaptam mais facilmente às consequências das crises," 

 
Considerando AF 

1.ª parte "Considerando que o número de variedades cultivadas industrialmente é pequeno," 

2.ª parte "e que as variedades locais e os meios de subsistência estão a ser substituídos por 

produtos industriais;" 

3.ª parte "que as variedades e as raças locais desempenham um papel na manutenção da 

biodiversidade, na preservação dos meios de subsistência da população e da 

produção local nas regiões;" 

 
ALDE, PPE: 

§ 11 

1.ª parte "Considera que, para desempenhar o seu papel de rede de segurança, os preços de 

intervenção devem ser adaptados regularmente, de acordo com a evolução dos 

custos, de modo a terem um impacto direto no rendimento dos produtores e na 

prossecução das suas atividades," 

2.ª parte "assim como no emprego" 

3.ª parte "exorta a UE a dotar-se de instrumentos de prevenção, à semelhança do 

Observatório do Mercado do Leite, em todos os grandes sectores de produção, para 

assegurar um acompanhamento dos mercados, o que ajudaria a orientar a produção e 

a dar resposta às situações de crise através de instrumentos de gestão do mercado 

flexíveis e reativos, que seriam ativados sempre que necessário;" 

 
§ 40 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: " que,", " por serem ", "geralmente 

mais diversificadas, económicas e autónomas, para além de mais facilmente 

transferíveis," e "mais eficazes em termos de criação de valor acrescentado e de 

postos de trabalho no território, constituindo " 

2.ª parte "que" 

3.ª parte "por serem" 

4.ª parte "geralmente mais diversificadas, económicas e autónomas, para além de mais 

facilmente transferíveis," 

5ª parte "mais eficazes em termos de criação de valor acrescentado e de postos de trabalho 

no território, constituindo" 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 16 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "e a produção de energias renováveis" 

2.ª parte estes termos 
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ECR, GUE/NGL: 

§ 35 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "a adotar uma política que" e 

"competitivo e" 

2.ª parte "a adotar uma política que" 

3.ª parte "competitivo e" 

 
considerando S 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "no quadro de uma PAC orientada 

para o mercado", "de regulação" e "dos preços" 

2.ª parte "no quadro de uma PAC orientada para o mercado" 

3.ª parte "de regulação" e "dos preços" 

 
ECR, GUE/NGL, ALDE, PPE, ENF: 

§ 48 (errata) 

1.ª parte "Considera que garantir a segurança alimentar na União Europeia deve continuar a 

ser a ação prioritária da futura PAC," 

2.ª parte "sem negligenciar os mercados fora da UE:" 

3.ª parte "entende, neste contexto, que os acordos comerciais podem representar um risco 

real, mas também possíveis oportunidades para a agricultura europeia e considera 

que os acordos de comércio livre não devem conduzir a uma concorrência desleal 

em detrimento das pequenas e médias explorações agrícolas, nem prejudicar as 

economias locais e o emprego;", com a exceção dos termos "mas também possíveis 

oportunidades" 

4.ª parte "mas também possíveis oportunidades" 

5ª parte "é de opinião, neste quadro, que os acordos comerciais como a TTIP, o CETA e o 

Acordo de Comércio entre a UE e o Mercosul representam uma ameaça significativa 

para a agricultura europeia e os mercados de trabalho e põem em causa as políticas 

destinadas a estimular a produção local e a apoiar a agricultura de subsistência;" 

 
ECR, ENF: 

§ 59 

1.ª parte "Entende que, futuramente, há que desenvolver sistemas alimentares de qualidade 

territorializados, que forneçam produtos alimentares brutos ou transformados, 

incentivando a responsabilidade individual e a participação de todos os 

intervenientes – quer agrupados entre produtores, transformadores, distribuidores e 

consumidores ou apenas entre comunidades de produtores e de consumidores, quer 

reunindo todos os operadores económicos no sector do turismo agroalimentar e 

alimentar – em torno de atividades qualitativas e contratuais que visem a segurança 

alimentar e sanitária, mas também uma remuneração justa para os agricultores, para 

que estes possam viver decentemente da respetiva profissão e manter o emprego nas 

suas explorações; faz notar que estes sistemas alimentares podem, em especial, mas 

não exclusivamente, revestir a forma de cadeias de abastecimento curtas e/ou de 

mercados de proximidade;" 

2.ª parte "considera que mais recursos da UE devem, no futuro, ser consagrados ao 

desenvolvimento e ao funcionamento de certos regimes especiais de qualidade dos 

alimentos e à prossecução do desenvolvimento da gastronomia europeia;" 

3.ª parte "entende que que é indispensável, para o efeito, adaptar melhor a legislação sobre 

concursos públicos, de forma a que as autoridades locais possam favorecer a 

produção local;" 
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§ 67 

1.ª parte "Insta a Comissão a avaliar o impacto social da presente crise, em particular em 

termos de perdas de postos de trabalho, especialmente nas zonas rurais; Exorta os 

Estados-Membros a ponderar a forma de melhorar a competitividade da agricultura, 

para que o sector possa criar emprego e gerar valor acrescentado que seja partilhado 

equitativamente nos sectores agrícola e agroalimentar, assegurando uma 

concorrência leal e minimizando os danos causados pelo «dumping» social e pelas 

condições de emprego precárias e atípicas que afetam de forma desproporcionada 

determinados grupos; observa que muitos membros de explorações agrícolas 

familiares não dispõem de estatuto social ou de reconhecimento jurídico ou não se 

encontram abrangidos por um regime de proteção social; salienta que as empresas 

agrícolas devem respeitar a legislação nacional em matéria social e de emprego; 

considera que a introdução de condições suplementares nos pagamentos do primeiro 

pilar da PAC aumentaria consideravelmente os encargos administrativos para os 

agricultores e limitaria o seu potencial de criação de emprego;" 

2.ª parte "preconiza um papel mais forte para os parceiros sociais, juntamente com as 

autoridades de gestão, e exorta os Estados-Membros a reconhecerem e a garantirem 

os direitos sociais dos trabalhadores, assegurando que todos os agricultores do sector 

agrícola, a tempo parcial ou inteiro, são abrangidos pelos regimes de proteção 

social;" 

3.ª parte "insta os Estados-Membros a transporem para a legislação nacional a Diretiva 

2014/36/UE relativa aos trabalhadores sazonais;" 

4.ª parte "exorta à atribuição de recursos às autoridades nacionais de saúde e de segurança, 

tendo em vista a divulgação de informações sobre segurança nas explorações 

agrícolas;" 

 
ECR, S&D: 

§ 72 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "tais como a peste suína africana, que 

atingiu os Estados Bálticos e a Polónia, e a gripe aviária, que atingiu a França" 

2.ª parte estes termos 

 
GUE/NGL, ENF: 

Considerando I 

1.ª parte Conjunto do texto com a exceção dos termos: "a União Europeia fez do emprego - 

em especial através do FEIE - uma das suas principais prioridades e que, neste 

contexto," 

2.ª parte " a União Europeia fez do emprego - em especial através do FEIE - uma das suas 

principais prioridades e que, neste contexto," com a exceção dos termos: " - em 

especial através do FEIE - " 

3.ª parte " - em especial através do FEIE - " 

 
ECR, PPE, ENF: 

Considerando U 

1.ª parte "Considerando que os agricultores europeus exercem a sua atividade num mercado 

cada vez mais global e estão, por conseguinte, mais expostos à volatilidade dos 

preços do que outros sectores;" 

2.ª parte "que os acordos comerciais atualmente em fase de negociação, tais como a Parceria 

Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP), o Acordo Económico e 

Comercial Global entre a UE e o Canadá (AECG) e o Acordo de Comércio Livre 

entre a UE e o Mercosul, constituem uma ameaça à criação de emprego e das 

condições para apoiar a agricultura de subsistência;" 
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ENF, S&D: 

considerando AI 

1.ª parte "Considerando que o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

(FEADER) presta apoio a médio prazo às comunidades marginalizadas nas zonas 

rurais, a nível da habitação, dos cuidados de saúde, da educação e do emprego;" 

2.ª parte "que o FEADER pode ter em conta as necessidades específicas dos refugiados e ser 

utilizado para ações de formação profissional e de aquisição de competências nos 

diferentes sectores de atividade nas zonas rurais;" com a exceção dos termos "ter em 

conta as necessidades específicas dos refugiados e” 

3.ª parte "ter em conta as necessidades específicas dos refugiados e" 
 

Diversos 

Errata: (Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 

 


