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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. Código Aduaneiro da União, no que se refere às mercadorias que tenham saído 

temporariamente do território aduaneiro da União por via marítima ou aérea ***I 

Relatório: Maria Grapini (A8-0329/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação única VN + 621, 20, 2 

 

 

 

2. Documentos de informação fundamental para pacotes de produtos de investimento 

de retalho e de produtos de investimento com base em seguros: data de aplicação 

do regulamento ***I 

Relatório: Pervenche Berès (A8-0356/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação única VN + 561, 9, 75 

 

 

3. Acordo UE-Quiribáti sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração *** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0334/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 567, 51, 24 

 

 

 

4. Acordo UE-Ilhas Salomão sobre a isenção de visto para as estadas de curta 

duração *** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0336/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 562, 53, 27 
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5. Acordo UE-Micronésia sobre a isenção de visto para as estadas de curta 

duração*** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0337/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 565, 52, 28 

 

 

 

6. Acordo UE-Tuvalu sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração *** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0333/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 564, 52, 27 

 

 

 

7. Acordo UE-Ilhas Marshall sobre a isenção de visto para as estadas de curta 

duração *** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0335/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 560, 53, 27 

 

 

8. Fundo de Solidariedade da União Europeia: Avaliação 

Relatório: Salvatore Cicu (A8-0341/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação única VN + 589, 13, 42 
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9. Parecer do Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade com os Tratados do 

Acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a proteção 

dos dados pessoais no âmbito da prevenção, investigação, deteção e repressão de 

infrações penais 

Propostas de resolução: B8-1304/2016, B8-1305/2016 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-1304/2016 

(GUE/NGL) 

votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN - 165, 442, 36 

Proposta de resolução B8-1305/2016 

(ALDE) 

votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN - 206, 394, 42 

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: votação final (B8-1304/2016), (B8-1305/2016) 
 

Diversos 

Nathalie Griesbeck (Grupo ALDE) é igualmente signatária da proposta de resolução B8-1305/2016. 
 

 

10. Acordo EUA-UE sobre a proteção dos dados pessoais no âmbito de infrações 

penais *** 

Recomendação: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 481, 75, 88 
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11. Acordo de Parceria Económica de etapa UE-Gana *** 

Recomendação: Christofer Fjellner (A8-0328/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 375, 220, 46 

 

 

 

12. Mobilização da Margem para Imprevistos em 2016 

Relatório: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016) (maioria qualificada requerida) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN + 530, 83, 32 

 

 

 

13. Projeto de orçamento retificativo n.º 3/2016: Atualização das dotações para ter em 

conta os desenvolvimentos mais recentes em matéria de migração e segurança, 

redução de dotações de pagamento e autorização 

Relatório: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 3 § texto original VN + 531, 94, 15 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 520, 53, 67 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: § 3 
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14. Projeto de orçamento retificativo n.º 5/2016: Aplicação da Decisão Recursos 

Próprios 

Relatório: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Considerando A 1 GUE/NGL VN - 76, 522, 46 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 530, 83, 29 

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: alteração 1 
 

 

15. Mobilização do Fundo de Solidariedade da UE para prestar assistência à 

Alemanha 

Relatório: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016) (maioria qualificada requerida e 3/5 dos sufrágios 

expressos) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN + 592, 9, 43 

 

 

 

16. Projeto de orçamento retificativo n.º 6/2016 que acompanha a proposta de 

mobilização do Fundo de Solidariedade da UE para prestar assistência à 

Alemanha 

Relatório: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Considerando C § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 590, 25, 29 
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Pedidos de votação por partes 

ECR: 

Considerando C 

1.ª parte "Considerando que o Fundo de Solidariedade da União Europeia é um instrumento 

especial, tal como definido no Regulamento QFP" 

2.ª parte "e as dotações correspondentes devem ser orçamentadas para além dos limites 

máximos do QFP;" 
 

 

17. Mobilização da Margem para Imprevistos em 2017 

Relatório: Jens Geier (A8-0346/2016) (maioria qualificada requerida) 

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

VN/VE - 

observações 

Após a citação 6 1 GUE/NGL VN - 133, 455, 50 

Considerando A 2 GUE/NGL VN - 94, 500, 48 

Após o considerando 

A 

3 GUE/NGL VN - 87, 514, 42 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 508, 89, 45 

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: alterações 1, 2, 3 
 

 

18. Mobilização do Instrumento de Flexibilidade para financiar as medidas 

orçamentais imediatas destinadas a fazer face às atuais crises migratória, dos 

refugiados e da segurança 

Relatório: Jens Geier (A8-0351/2016) (maioria qualificada requerida e 3/5 dos sufrágios expressos) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 2 § texto original VN + 560, 61, 18 

§ 4 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 5 § texto original VS +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 526, 70, 44 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: § 2 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: § 5 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 4 

1.ª parte "Reitera que a mobilização deste instrumento, como previsto no artigo 11.º do 

Regulamento QFP, põe uma vez mais em evidência a necessidade crucial de uma 

maior flexibilidade do orçamento da União" 

2.ª parte "e reitera a sua posição, expressa no quadro da reapreciação/revisão intercalar do 

QFP, segundo a qual o montante anual do Instrumento de Flexibilidade deve ser 

aumentado para 2 mil milhões de euros;" 
 

 

19. Mobilização do Fundo de Solidariedade da UE para o pagamento de 

adiantamentos no quadro do orçamento de 2017 

Relatório: Patricija Šulin (A8-0323/2016) (maioria qualificada requerida e 3/5 dos sufrágios 

expressos) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação única VN + 610, 24, 7 

 

 

20. Processo orçamental 2017: projeto comum 

Relatório: Jens Geier et Indrek Tarand (A8-0353/2016) (maioria qualificada requerida para a 

rejeição do projeto comum) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

projeto comum VN + 438, 194, 7 

 



P8_PV(2016)12-01(VOT)_PT.docx 9 PE 595.928 

Diversos 

A resolução legislativa inclui o n.º 3 (novo) seguinte: 

"3. Regista que o nível do quadro do pessoal do Parlamento se afigurou como um dos principais 

problemas desta conciliação; recorda que, nos termos do acordo informal, cada ramo da autoridade 

orçamental possui competência exclusiva relativamente à sua própria secção do orçamento, 

recorda igualmente a sua decisão política de isentar os grupos políticos do alvo de redução de 5% 

de pessoal, como enfatizado nas suas resoluções relativas aos orçamentos para os exercícios de 

2014, 2015, 2016 e 2017; avaliará as consequências das decisões orçamentais no funcionamento 

da instituição;" 
 

 

21. Situação em Itália na sequência dos sismos 

Propostas de resolução: B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, 

B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução de um grupo político 

B8-1284/2016  ENF  -  

Proposta de resolução comum RC-B8-1285/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

§ 6 § texto original VN + 526, 52, 39 

§ 7 2 ECR VN - 158, 446, 32 

§ texto original VN + 354, 246, 33 

Após o § 8 1 GUE/NGL VN + 347, 263, 22 

§ 13 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-1285/2016  PPE  ↓  

B8-1286/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1288/2016  S&D  ↓  

B8-1289/2016  EFDD  ↓  

B8-1291/2016  ECR  ↓  

B8-1294/2016  ALDE  ↓  

B8-1296/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: § 6, alteração 1 

EFDD: § 7 

ECR: alteração 2 
 

Pedidos de votação em separado 

ALDE, PPE: § 7 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 13 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "Considera que a «orçamentação» 

parcial da dotação financeira anual do FSUE prevista na proposta de «regulamento 

omnibus» pode contribuir, no futuro, para acelerar o processo de mobilização", 

"além disso" e "no contexto de possíveis reformas futuras" 

2.ª parte estes termos 
 

Diversos 

Dario Tamburrano (Grupo EFDD) é igualmente signatário da proposta de resolução comum RC-B8-

1285/2016 
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22. Declarações de interesses dos comissários - diretrizes 

Relatório: Pascal Durand (A8-0315/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 28, alínea g) 1 + de 76 

deputados 

VN + 623, 3, 5 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 615, 5, 6 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: alteração 1 
 

 

23. Responsabilidade, indemnização e garantia financeira para as operações de 

petróleo e gás no mar 

Relatório: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 8 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 19 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 342, 285, 6 

§ 20 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 349, 280, 4 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 506, 106, 15 
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Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 8 

1.ª parte "Entende que devem ser adotadas regras rigorosas em matéria de responsabilidade 

civil para os acidentes no mar, a fim de facilitar o acesso à justiça para as vítimas 

(sejam elas pessoas singulares ou coletivas) de acidentes no mar, pois podem ser um 

incentivo para o operador gerir os riscos das operações offshore como deve ser;" 

2.ª parte "entende que deve evitar-se fixar limites para a responsabilidade financeira;" 

 
§ 19 

1.ª parte "Exorta a Comissão a incentivar os Estados-Membros a desenvolverem instrumentos 

de garantia financeira para a indemnização dos pedidos de reparação tradicionais de 

danos resultantes de incidentes relacionados com operações gerais offshore de 

petróleo e gás ou transporte offshore de petróleo e gás, incluindo em casos de 

insolvência; considera que se poderia assim limitar a externalização da 

responsabilidade pela poluição acidental dos operadores para o erário público, o 

qual, de outro modo, será obrigado a suportar os custos de compensação se as regras 

permanecerem inalteradas;" 

2.ª parte "considera, neste contexto, que também se poderia ponderar a criação de um fundo 

especial com base nas taxas pagas pela indústria offshore;" 

 
§ 20 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "mas lamenta que o âmbito da 

Diretiva relativa à proteção do ambiente através do direito penal não abranja todas as 

atividades referidas na Diretiva relativa à segurança das operações offshore; lamenta, 

igualmente, que as definições de infração penal e de sanção mínima aplicáveis às 

violações de segurança nas operações offshore não estejam harmonizadas na UE;" 

2.ª parte estes termos 
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24. Situação na República Democrática do Congo 

Propostas de resolução: B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, 

B8-1320/2016, B8-1324/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-1310/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Após o § 4 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE VN - 145, 454, 31 

§ 7 3 Verts/ALE  -  

Após o § 7 4 Verts/ALE  -  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-1310/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1313/2016  EFDD  ↓  

B8-1315/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1316/2016  ECR  ↓  

B8-1319/2016  PPE  ↓  

B8-1320/2016  ALDE  ↓  

B8-1324/2016  S&D  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: alteração 2 
 

Diversos 

Barbara Lochbihler (Grupo Verts/ALE) é igualmente signatária da proposta de resolução comum 

RC-B8-1310/2016 
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25. Acesso à energia nos países em desenvolvimento 

Proposta de resolução: B8-1227/2016 

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

VN/VE - 

observações 

proposta de resolução B8-1227/2016 

(comissão DEVE) 

Após o § 1 2 GUE/NGL VN - 186, 411, 30 

§ 4 § texto original VS/VE + 347, 261, 16 

Após o § 4 3 Verts/ALE  -  

§ 11 4 Verts/ALE VN + 562, 11, 59 

§ 12 5 Verts/ALE VE + 354, 272, 5 

§ texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 396, 226, 7 

§ 15 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 16 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 345, 269, 15 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Citação 8 § texto original VS +  

Após a citação 11 6 S&D  +  

Considerando B 1 GUE/NGL VN - 244, 332, 54 

Considerando K § texto original VS/VE + 373, 242, 9 

Considerando O § texto original VS +  

Considerando P § texto original VS +  

Considerando X § texto original VS +  

Considerando Z § texto original VS +  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: alteração 4 

GUE/NGL: alterações 1, 2 

S&D: § 16 (2ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

GUE/NGL: Considerando X 

PPE: citação 8, considerandos K, O, P, Z, §§ 4, 16 
 

Pedidos de votação por partes 

S&D: 

§ 16 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "eliminação gradual dos subsídios aos 

combustíveis fósseis e encoraja" e "libertados" 

2.ª parte estes termos 

 

GUE/NGL: 

§ 15 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "a utilização de mecanismos de 

financiamento combinado, na medida em que o mesmo constitua" 

2.ª parte estes termos 

 

PPE: 

§ 12 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "observa, em particular, que o 

desenvolvimento da biomassa para fins energéticos representa novas ameaças, por 

exemplo, em termos de segurança alimentar, segurança dos regimes de propriedade, 

desflorestação e degradação dos solos;" 

2.ª parte estes termos 
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§ 14 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "insta a UE e os seus Estados-

Membros a prestarem apoio e assistência técnica à aplicação do Plano de Ação da 

iniciativa do Corredor de Energia Limpa de África, que visa satisfazer metade da 

procura total de eletricidade através de recursos renováveis limpos, autóctones e 

económicos até 2030, reduzindo assim as emissões de dióxido de carbono;" 

2.ª parte estes termos 
 

 

26. Aplicação do procedimento europeu de injunção de pagamento 

Relatório: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN + 568, 43, 8 

 


