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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. Processos de insolvência e administradores da insolvência***I 

Relatório: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

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

observações 

votação única VN + 624, 30, 32 

 

 

2. Acordo de Parceria e Cooperação CE-Uzbequistão e comércio bilateral de 

produtos têxteis*** 

Recomendação: Maria Arena (A8-0332/2016) 

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

observações 

votação: aprovação VN + 564, 100, 41 

 

 

 

3. Acordo de Parceria e Cooperação CE-Uzbequistão e comércio bilateral de 

produtos têxteis (resolução) 

Relatório: Maria Arena (A8-0330/2016) 

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

observações 

votação única VN + 567, 68, 69 

 

 

4. Acordo Comercial UE-Colômbia e Peru (adesão do Equador)*** 

Recomendação: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

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

observações 

votação: aprovação VN + 544, 114, 44 
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5. Acordo UE-Noruega sobre acesso recíproco a atividades de pesca no Skagerrak*** 

Recomendação: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

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

observações 

votação: aprovação VN + 670, 28, 7 

 

 

 

6. Acordo UE-Noruega sobre acesso recíproco a atividades de pesca no Skagerrak 

(resolução) 

Relatório: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

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

observações 

votação única VN + 638, 10, 49 

 

 

7. Acordo de Cooperação Operacional e Estratégica entre a Geórgia e a Europol* 

Relatório: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

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

observações 

votação única VN + 544, 99, 66 

 

 

8. Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização - EGF/2016/004 

ES/Comunidad Valenciana Automotive 

Relatório: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (maioria qualificada requerida e 3/5 dos votos 

expressos) 

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

VN/VE - 

observações 

Após o § 18 4 GUE/NGL VN - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL VN - 275, 414, 15 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o considerando F 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 613, 82, 12 

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: Alterações 4, 5 
 

 

9. Normalização de contas das empresas de caminho de ferro***II 

Recomendação para segunda leitura: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (maioria qualificada 
requerida) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da proposta do 

Conselho 

1 ENF VN - 69, 629, 8 

Posição do Conselho declarada aprovada 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: Alteração 1 
 

 

 

10. Mercado nacional de serviços de transporte ferroviário de passageiros***II 

Recomendação para segunda leitura: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (maioria qualificada 
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requerida) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da proposta do 

Conselho 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

VN - 330, 354, 23 

Artigo 4.º, após o § 4 4 S&D VN - 333, 349, 24 

Artigo 4.º, § 6 9 GUE/NGL VN - 150, 530, 25 

Artigo 8.º, após o § 2 10 GUE/NGL VN - 128, 530, 48 

Considerando 7 5 GUE/NGL VN - 127, 525, 47 

Considerando 13 6 GUE/NGL VN - 151, 515, 29 

Considerando 14 7 GUE/NGL VN - 159, 517, 29 

Posição do Conselho declarada aprovada 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: Alteração 1 

S&D: Alteração 4 

Verts/ALE: Alterações 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL: Alterações 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: Alteração 3 
 

 

 

11. Espaço ferroviário europeu único***II 

Recomendação para segunda leitura: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (maioria qualificada 
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requerida) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da proposta do 

Conselho 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

VN - 250, 459, 1 

Artigo 1.º, após o § 2 5 GUE/NGL VN - 161, 485, 49 

Artigo 11.º, após o § 2 6 GUE/NGL VN - 168, 524, 9 

Após o artigo 11.º 7S GUE/NGL VN - 191, 495, 22 

8S GUE/NGL VN - 189, 493, 25 

Artigo 56.º, § 3, após o 

sub-§ 2 

9 GUE/NGL VN - 183, 487, 28 

Artigo 56.º, após o § 3 10 GUE/NGL VN - 247, 454, 6 

Artigo 56.º, após o § 

12 

11 GUE/NGL VN - 166, 506, 34 

Artigo 63.º, § 1, sub § 

2 

12S GUE/NGL  -  

Artigo 63.º, § 1, sub § 

3 

13S GUE/NGL  -  

Posição do Conselho declarada aprovada 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: Alteração 1 

Verts/ALE: Alterações 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: Alterações 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: Alteração 3 
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12. O acesso ao mercado dos serviços portuários e a transparência financeira dos 

portos***I 

Relatório: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto 157 comissão  +  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 546, 140, 22 

 

Diversos 

O relatório tinha sido devolvido à comissão na sessão de 8 de março de 2016 (artigo 61.º, n.º 2, do 

Regimento). 

A alteração 157 substitui as alterações aprovadas nessa sessão. 
 

 

13. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Juhan Parts 

Relatório: Bart Staes (A8-0375/2016) (Votação por escrutínio secreto (artigo 182.º, n.º 1, do 
Regimento)) 

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

observações 

votação: nomeação de 

Juhan Parts 

 + 488, 133, 88 
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14. Programa de Investigação do Fundo de Investigação do Carvão e do Aço* 

Relatório: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-5 

7-10 

comissão  +  

Decisão 2008/376/EC 

Artigo 3.º, § 1, 

sub-alínea g) 

16S Verts/ALE VE + 349, 343, 13 

Decisão 2008/376/EC 

Artigo 3.º, § 2, após a 

sub-alínea f) 

24 S&D VN - 261, 408, 43 

Decisão 2008/376/EC 

Artigo 4.º, título e § 1 

21 S&D VN - 279, 372, 58 

Decisão 2008/376/EC 

Artigo 4.º, § 1, após a 

alínea i) 

25 S&D VN - 264, 398, 44 

Decisão 2008/376/EC 

Artigo 4.º, §§ 2 e 3 

17 Verts/ALE  -  

Decisão 2008/376/EC 

Artigo 8.º, introdução 

20 Verts/ALE VE + 353, 346, 7 

Decisão 2008/376/EC 

Artigo 8.º, após a 

alínea j) 

22 S&D VN - 326, 345, 37 

Decisão 2008/376/EC 

Artigo 21.º, alínea b) 

26 GUE/NGL VP   

1 -  

2 -  

Decisão 2008/376/EC 

Artigo 21.º, após a 

alínea i) 

6 comissão VP   

1/VE + 666, 17, 27 

2/VN - 315, 322, 65 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão 2008/376/EC 

Artigo 22, § 3 

11 Verts/ALE  -  

Decisão 2008/376/EC 

Artigo 24, § 2, alínea 1 

13 Verts/ALE  -  

Decisão 2008/376/EC 

Artigo 24.º, § 3, alínea 

1 

12 Verts/ALE  -  

Decisão 2008/376/EC 

Artigo 24.º, § 3, alínea 

2 

14 Verts/ALE VE - 302, 393, 11 

Decisão 2008/376/EC 

Artigo 24.º, após o § 3 

15 Verts/ALE VE + 403, 302, 5 

Decisão 2008/376/EC 

Anexo, quadro 1 

18 Verts/ALE VN - 299, 360, 50 

Decisão 2008/376/EC 

Anexo, quadro 2 

19 Verts/ALE VN - 291, 359, 48 

Após o considerando 1 23 S&D VN - 260, 413, 20 

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 562, 103, 45 

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: Alterações 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: Alterações 6, 18, 19, 21 
 

Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE: 

Alteração 6 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "incluindo outras medidas de apoio para 

assegurar a respetiva continuidade e a viabilidade a longo prazo" 

2.ª parte Estes termos 

 
Alteração 26 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e a viabilidade a longo prazo" 

2.ª parte Estes termos 
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15. Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2015) e a 

política da União Europeia nesta matéria 

Relatório: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 6 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 10 1 + de 40 

deputados 

VN - 261, 388, 58 

§ 35 § texto original VN + 464, 212, 23 

§ 36 § texto original VP   

1/VE + 686, 16, 3 

2/VN + 510, 176, 19 

§ 40 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 386, 239, 84 

§ 44 § texto original VS +  

§ 45 § texto original VS +  

§ 50 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 52 § texto original VS +  

§ 55 § texto original VS -  

§ 56 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 364, 326, 11 

§ 58 § texto original VS +  

§ 60 § texto original VS +  

§ 61 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 63 § texto original VS +  

§ 64 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 78 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 87 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 89 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 96 § texto original VS +  

§ 98 § texto original VS -  

§ 104 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 108 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 109 § texto original VS +  

§ 117 § texto original VS +  

§ 119 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 124 § texto original VS +  

§ 126 § texto original VS +  

§ 129 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 136 § texto original VS +  

§ 140 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 141 § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 148 § texto original VP   

1/VE + 626, 33, 45 

2/VN + 382, 281, 31 

Considerando U § texto original VS +  

Considerando AG § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando AM § texto original VP   

1 +  

2/VE - 337, 356, 15 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 463, 115, 113 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: §§ 35, 36 

PPE: §§ 40 (2.ª parte), 148, alteração 1 
 

Pedidos de votação em separado 

Verts/ALE: § 55 

PPE: §§ 63, 96, 124, 126 

S&D: §§ 55, 56, 98, 148 

ENF: §§ 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, considerando U 

ALDE: §§ 98, 140 
 

Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE: 

§ 36 

1.ª parte "Destaca que o tráfico de migrantes está associado ao tráfico de seres humanos e 

constitui uma grave violação dos direitos humanos;" 

2.ª parte "sublinha que as missões da PCSD como força naval liderada pela UE no 

Mediterrâneo (EUNAVFOR MED, operação SOPHIA) são uma forma eficaz de 

combater a introdução clandestina de migrantes; exorta a União a prosseguir e a 

intensificar este tipo de operações;" 
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§ 56 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "para aumentar a eficiência das readmissões e 

assegurar a coerência dos resultados a nível europeu em matéria de regresso, é 

necessário que a UE conclua novos" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 64 

1.ª parte "específicos de desradicalização e" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 87 

1.ª parte "Reitera a necessidade de atender às especificidades das PME, cujas atividades se 

situam essencialmente a nível local e regional e se desenvolvem em sectores 

específicos; considera, por conseguinte, fundamental que as políticas da União em 

matéria de RSE, incluindo os planos de ação nacionais sobre a RSE, respeitem os 

requisitos das PME," 

2.ª parte "sejam consentâneas com o princípio de «pensar primeiro em pequena escala» e 

reconheçam a abordagem informal e intuitiva das PME relativamente à RSE; rejeita 

mais uma vez toda e qualquer iniciativa que possa redundar em encargos adicionais 

de caráter administrativo ou financeiro para as PME e manifesta o seu apoio a 

medidas que permitam às PME levar a cabo ações conjuntas;" 

 
§ 140 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "com o objetivo de elaborar novas regras 

vinculativas internacionais concebidas para readaptar o Direito Internacional 

Humanitário à nova realidade das situações de guerra," 

2.ª parte Estes termos 

 

PPE: 

§ 6 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "(sendo, para o efeito, cruciais estratégias no 

domínio dos direitos humanos para promover e proteger os direitos das pessoas 

LGBTI)" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 40 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "condena o facto de os lugares na CDHNU 

serem frequentemente ocupados por países com um historial comprovado de 

violações graves dos direitos humanos e exorta os Estados-Membros da UE a 

tornarem públicos os seus votos na CDHNU;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 89 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "que a eles ficará subordinada enquanto 

elemento fundamental do Acordo," 

2.ª parte Estes termos 
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§ 104 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "bem como à proteção dos direitos sexuais e 

reprodutivos", "nomeadamente a interrupção da gravidez em condições seguras" e "à 

interrupção da gravidez em condições seguras" 

2.ª parte "bem como à proteção dos direitos sexuais e reprodutivos", 

3.ª parte "nomeadamente a interrupção da gravidez em condições seguras" e "à interrupção da 

gravidez em condições seguras" 

 
§ 141 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "exorta os Estados-Membros a ponderarem a 

possibilidade de aceitarem reclusos de Guantánamo na UE;" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando AG 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "contra indivíduos da comunidade LGBTI" 

2.ª parte Estes termos 

 

S&D: 

§ 129 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "nacionais",  "nacional" e "nacionais" 

2.ª parte Estes termos 

 

ENF: 

§ 51 

1.ª parte "Destaca a necessidade de reforçar a cooperação com os países de origem e de 

trânsito com o objetivo de facilitar, quer a gestão estruturada dos fluxos migratórios, 

quer as medidas para combater as causas subjacentes à emigração; salienta que é 

essencial combater os grupos envolvidos no tráfico de migrantes;" 

2.ª parte "assinala que a UE deve incentivar os países em causa a assinar o Protocolo de 

Palermo contra o tráfico de migrantes; recorda os compromissos assumidos na 

Cimeira de Valeta;" 

 
§ 78 

1.ª parte "Expressa a sua preocupação face a quaisquer tentativas de utilizar os fundos 

afetados às medidas para combater a pobreza e promover o desenvolvimento (que 

aplicam também políticas cujo objetivo último é defender os direitos humanos), para 

fins não relacionados com o desenvolvimento; salienta que a ajuda ao 

desenvolvimento deve ter por objetivo erradicar a pobreza e não ser apenas mais um 

instrumento destinado a controlar a migração, e recorda a importância do Objetivo 

de Desenvolvimento Sustentável n.º 16, consagrado à paz, à justiça e a instituições 

fortes, para prosseguir as melhorias em matéria de direitos humanos e de governação 

democrática efetiva; considera que, para garantir a transparência da ajuda da UE e a 

responsabilidade dos países beneficiários, deve ser introduzida uma cláusula 

anticorrupção em todos os programas de desenvolvimento e que a consolidação do 

Estado de Direito, a boa governação, o desenvolvimento institucional com o recurso 

ao apoio orçamental, a participação democrática e representativa no processo 

decisório, a estabilidade, a justiça social e o crescimento inclusivo e sustentável, 

permitindo uma redistribuição justa da riqueza produzida, devem ser os principais 

objetivos das políticas externas da UE;" 

2.ª parte "lança um alerta contra o populismo, o extremismo e os abusos constitucionais que 

legitimam as violações dos direitos humanos;" 
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ALDE: 

§ 119 

1.ª parte "Manifesta profunda preocupação com o facto de se prever que a crescente ameaça 

da resistência a agentes antimicrobianos se torne a principal causa de morte no 

mundo, afetando particularmente as pessoas vulneráveis e frágeis nos países em 

desenvolvimento; insta a Comissão a elaborar, sem demora, uma estratégia 

verdadeiramente eficaz em matéria de saúde pública" 

2.ª parte "que inclua os seguintes aspetos: 

– identificação das causas de doenças, diagnósticos e formas de propagação de 

bactérias resistentes através do turismo e do comércio,  

– identificação das melhores ações de resposta de emergência a nível internacional, 

nacional e regional, na sequência de um surto de bactérias que não seja possível 

debelar, e preparação integrada e coordenada dessas ações, 

– elaboração de regulamentação extremamente rigorosa orientada para o volume em 

matéria de utilização de antibióticos em todas as regiões do mundo, combinada com 

medidas de execução adequadas e eficazes; 

– elaboração e execução do programa de informação mais vasto de sempre sobre a 

ameaça da resistência a agentes antimicrobianos, utilizando todos os recursos e, em 

particular, as redes sociais;" 

 
Considerando AM 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "os direitos humanos mais básicos" 

2.ª parte Estes termos 

 

PPE, ENF: 

§ 50 

1.ª parte "Sublinha que os conflitos, as guerras, as deficiências de governação e a falta de 

respeito pelos direitos humanos e pela democracia constituem as principais causas 

das migrações e das deslocações;" 

2.ª parte "realça que os países de acolhimento devem facultar o pleno acesso a um ensino e a 

serviços de saúde de qualidade, públicos e gratuitos, mormente à saúde e aos direitos 

sexuais e reprodutivos, bem como o acesso ao mercado de trabalho e à habitação que 

vá ao encontro das necessidades dos refugiados; salienta que o desejo de integração 

dos migrantes e dos refugiados, em conjunto com políticas de proteção social, são 

fundamentais para a integração; insta a UE a aumentar os esforços para apoiar o 

Líbano e a Jordânia, que abrigam um número sem precedentes de refugiados, os 

quais enfrentam, com frequência, múltiplas ameaças;" exceto os termos: "e aos 

direitos" 

3.ª parte "e aos direitos" 

 
§ 61 

1.ª parte "Exorta os Estados-Membros a respeitarem e a aplicarem integralmente o pacote 

comum da UE relativo ao asilo e a legislação comum no domínio da migração, 

nomeadamente para proteger requerentes de asilo vulneráveis, como as crianças, as 

mulheres, os idosos e as pessoas LGBTI, da violência e da discriminação durante o 

processo de pedido de asilo, e a oferecerem formação apropriada aos Estados-

Membros para que garantam procedimentos adequados e razoáveis; solicita aos 

Estados-Membros que participem em programas de reinstalação, permitindo o 

reagrupamento familiar e atribuindo vistos humanitários;" exceto os termos: "e as 

pessoas LGBTI" 
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2.ª parte "e as pessoas LGBTI" 

3.ª parte "sublinha a importância de combater os obstáculos administrativos e políticos para 

um rápido cumprimento dos compromissos em matéria de recolocação; considera 

que deve ser garantido o regresso em segurança das pessoas que, na sequência de 

uma avaliação individual do respetivo pedido de asilo, não tenham sido consideradas 

elegíveis para proteção na União;" 

 
§ 108 

1.ª parte "Saúda a adoção e apoia a aplicação da recente Resolução 2242 do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, que reconhece o papel central das mulheres em todos 

os esforços destinados a dar resposta aos desafios mundiais, e solicita esforços 

adicionais para integrar a agenda «Mulheres, Paz e Segurança» em todas as 

diferentes dimensões da manutenção da paz; salienta a importância de uma 

participação, plena, ativa e em pé de igualdade das mulheres na prevenção e 

resolução de conflitos, bem como nas negociações de paz e nos processos de 

manutenção da paz;" 

2.ª parte "recomenda a introdução de um sistema de quotas como forma de promover a 

participação das mulheres em todos os níveis de ação política;" 

 
§ 148 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "os cristãos são atualmente o grupo religioso 

mais reprimido e intimidado em todo o mundo, mormente na Europa, onde os 

refugiados cristãos são sistematicamente perseguidos por motivos religiosos e que" 

2.ª parte Estes termos 

 

PPE, ALDE: 

§ 108 

1.ª parte "Saúda a adoção e apoia a aplicação da recente Resolução 2242 do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, que reconhece o papel central das mulheres em todos 

os esforços destinados a dar resposta aos desafios mundiais, e solicita esforços 

adicionais para integrar a agenda «Mulheres, Paz e Segurança» em todas as 

diferentes dimensões da manutenção da paz; salienta a importância de uma 

participação, plena, ativa e em pé de igualdade das mulheres na prevenção e 

resolução de conflitos, bem como nas negociações de paz e nos processos de 

manutenção da paz;" 

2.ª parte "recomenda a introdução de um sistema de quotas como forma de promover a 

participação das mulheres em todos os níveis de ação política;" 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 148 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "os cristãos são atualmente o grupo religioso 

mais reprimido e intimidado em todo o mundo, mormente na Europa, onde os 

refugiados cristãos são sistematicamente perseguidos por motivos religiosos e que" 

2.ª parte Estes termos 
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16. Execução da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

Relatório: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 1 14 GUE/NGL VN - 69, 616, 15 

§ texto original VN + 498, 98, 111 

§ 3 § texto original VN + 450, 184, 70 

§ 7 § texto original VN + 514, 140, 48 

§ 10 § texto original VN + 559, 120, 27 

§ 12 § texto original VP   

1/VE + 593, 66, 50 

2 +  

§ 14 § texto original VN + 508, 127, 70 

§ 17 15 GUE/NGL VN - 127, 558, 20 

§ texto original VN + 544, 142, 19 

§ 18 § texto original VN + 479, 140, 76 

§ 19 16S GUE/NGL VN - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

§ texto original VP   

1/VE + 432, 255, 18 

2/VN + 407, 261, 26 

3/AN + 505, 169, 17 

§ 20 17S GUE/NGL VN - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

§ texto original VP   

1/VE + 473, 188, 44 

2/VN + 438, 235, 23 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 23 3 Verts/ALE  -  

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 25 5 Verts/ALE  -  

§ texto original VN + 422, 262, 22 

§ 27 18S GUE/NGL VN - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

§ texto original VN + 389, 248, 69 

Após o § 27 19 GUE/NGL VN - 116, 529, 53 

Após o § 28 9 Verts/ALE  +  

§ 30 § texto original VN + 489, 135, 73 

§ 33 § texto original VS +  

§ 34 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § texto original VS +  

§ 47 11 Verts/ALE  -  

§ 51 § texto original VN + 520, 133, 51 

§ 62 § texto original VN + 484, 172, 41 

§ 64 § texto original VN + 480, 162, 51 

Após o § 65 13 Verts/ALE  -  

Citação 7 § texto original VS +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Citação 10 § texto original VS +  

Considerando C § texto original VP   

1 +  

2/VE + 349, 327, 28 

Considerando E § texto original VS +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 433, 174, 93 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: §§ 1, 7, 10, 12 (1.ª parte), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL: Alterações 14, 15, 16, 17, 18, 19 e § 3, 14, 30 
 

Pedidos de votação em separado 

S&D: § 27 

EFDD: Considerando E 

Verts/ALE: §§ 20, 30 

ENF: §§ 10, 33, 35, citações 7, 10, considerando E 
 

Pedidos de votação por partes 

EFDD: 

§ 12 

1.ª parte "Sublinha que as crises atuais põem em evidência os limites da Organização das 

Nações Unidas; exorta a União e os seus Estados-Membros a exercerem toda a sua 

influência com vista a uma reforma do Conselho de Segurança," 

2.ª parte "em particular no que se refere à proibição do direito de veto em caso de atrocidades 

em massa;" 

 
§ 23 

1.ª parte "Lamenta que as tarefas abrangentes resultantes do Conselho dos Negócios 

Estrangeiros de novembro de 2013 e dos Conselhos Europeus de 2013 e 2015 não 

tenham sido ainda plenamente executadas pela Comissão Europeia, o SEAE, a AED 

e os Estados-Membros; insta a VP/AR e o Comissário do Mercado Interno, 

Indústria, Empreendedorismo e PME a apresentarem uma avaliação da execução das 

anteriores decisões do Parlamento antes de sugerirem novas tarefas; encoraja a 

aceleração do trabalho em curso relativo ao Plano de Ação Europeu no domínio da 

Defesa e os esforços da Comissão para maximizar a cooperação na defesa, 

nomeadamente através de incentivos," 

2.ª parte "em domínios como o mercado interno, os contratos públicos, a investigação, os 

transportes, o espaço, o ciberespaço, a energia e a indústria; regista a proposta do 

Presidente francês para criar um Fundo Europeu de Segurança e Defesa, e apoia o 

desenvolvimento de conceitos novos e inovadores no domínio do financiamento e do 

investimento, inclusive através do Banco Europeu de Investimento e de parcerias 

público-privadas;" 
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S&D: 

§ 20 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a criação de uma sede civil e militar 

permanente, dotada de uma Capacidade de Planeamento e Condução Militar 

(MPCC) e de uma Capacidade Civil de Planeamento e de Condução de Operações 

(CCPC)  igualmente importantes, o que reforçaria o planeamento estratégico e 

operacional em todo o ciclo de planeamento, reforçaria a cooperação civil/militar e 

melhoraria a capacidade da UE para reagir rapidamente a situações de crise;" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando C 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "de fluxos maciços de refugiados" 

2.ª parte Estes termos 

 

Verts/ALE, ENF: 

§ 19 

1.ª parte "Manifesta a sua convicção de que, perante o atual subfinanciamento do orçamento 

da União, é necessário envidar esforços suplementares relativamente a operações, 

custos administrativos, ações preparatórias e projetos-piloto no âmbito da política 

comum de segurança e defesa, sendo igualmente necessário financiamento adicional 

proveniente dos Estados-Membros e esforços tendentes a reforçar as sinergias; insta 

a Comissão e os Estados-Membros a aproveitarem a ocasião da atual 

revisão/reapreciação do quadro financeiro plurianual (QFP) para responderem às 

necessidades orçamentais associadas aos crescentes desafios de segurança; insta os 

Estados-Membros da União Europeia a aumentarem as despesas na defesa, por 

forma a cumprirem o objetivo de reforço de capacidades fixado pela NATO, que 

exige uma despesa mínima na defesa na ordem de 2 % do PIB;" exceto os termos: 

"sendo igualmente necessário financiamento adicional proveniente dos 

Estados-Membros" 

2.ª parte "sendo igualmente necessário financiamento adicional proveniente dos 

Estados-Membros" 

3.ª parte "sublinha que uma melhor coordenação e a redução da sobreposição das atividades 

da UE e dos Estados-Membros permitiriam realizar poupanças e reafetar fundos;" 

 
§ 34 

1.ª parte "Considera que chegou o momento de definir uma estratégia nova e mais realista 

para as relações entre a UE e a Rússia, tendo por base não só uma dissuasão 

credível, mas também um diálogo sobre domínios de interesse comum, como a luta 

contra o terrorismo, a não proliferação e o comércio; destaca paralelamente a 

importância de investir mais na cooperação com a sociedade civil russa, bem como 

no apoio à mesma, a fim de consolidar a longo prazo a base em que assentam as 

relações UE-Rússia;" 

2.ª parte "frisa que as sanções foram necessárias como resposta e demonstraram ser um 

instrumento eficaz de ulterior dissuasão da agressão russa na Ucrânia; recorda que a 

suspensão das sanções afins depende da plena aplicação dos acordos de Minsk; 

apoia plenamente a imposição, por parte da UE, de medidas restritivas contra 

pessoas e entidades na Rússia, em resposta à anexação ilegal da Crimeia e à 

desestabilização deliberada da Ucrânia, e insiste em que a UE pondere a 

possibilidade de impor mais sanções progressivas, nomeadamente contra produtos 

de alta tecnologia nos setores do petróleo e do gás, tecnologias de informação e 

armamentos, se a Rússia continuar a violar o Direito Internacional;" 
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3.ª parte "é de opinião de que a União e a Rússia têm um interesse partilhado no 

desenvolvimento de relações mais cordiais, na condição de que o Direito 

Internacional seja respeitado;" 

 

EFDD, ENF: 

§ 34 

1.ª parte "Considera que chegou o momento de definir uma estratégia nova e mais realista 

para as relações entre a UE e a Rússia, tendo por base não só uma dissuasão 

credível, mas também um diálogo sobre domínios de interesse comum, como a luta 

contra o terrorismo, a não proliferação e o comércio; destaca paralelamente a 

importância de investir mais na cooperação com a sociedade civil russa, bem como 

no apoio à mesma, a fim de consolidar a longo prazo a base em que assentam as 

relações UE-Rússia;" 

2.ª parte "frisa que as sanções foram necessárias como resposta e demonstraram ser um 

instrumento eficaz de ulterior dissuasão da agressão russa na Ucrânia; recorda que a 

suspensão das sanções afins depende da plena aplicação dos acordos de Minsk; 

apoia plenamente a imposição, por parte da UE, de medidas restritivas contra 

pessoas e entidades na Rússia, em resposta à anexação ilegal da Crimeia e à 

desestabilização deliberada da Ucrânia, e insiste em que a UE pondere a 

possibilidade de impor mais sanções progressivas, nomeadamente contra produtos 

de alta tecnologia nos setores do petróleo e do gás, tecnologias de informação e 

armamentos, se a Rússia continuar a violar o Direito Internacional;" 

3.ª parte "é de opinião de que a União e a Rússia têm um interesse partilhado no 

desenvolvimento de relações mais cordiais, na condição de que o Direito 

Internacional seja respeitado;" 
 

Diversos 

O Grupo Verts/ALE retirou as alterações 4, 6, 8, 10 e 12. 
 

 

17. Instrumentos da PAC destinados a reduzir a volatilidade dos preços nos mercados 

agrícolas 

Relatório: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 1 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 4 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 12 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 15 § texto original VS +  

§ 25 1 relator  +  

§ texto original VS ↓  

Após o § 26 2 relator  +  

§ 31 § texto original VS +  

§ 34 § texto original VS +  

§ 37 § texto original VS +  

§ 39 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 49 § texto original VS +  

§ 59 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 62 § texto original VS +  

§ 63 § texto original VS +  

Considerando B § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando F § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

Considerando G § texto original VN + 647, 9, 36 

Considerando K § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando L § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 445, 148, 89 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: Considerando G 
 

Pedidos de votação em separado 

GUE/NGL: §§ 34, 37, 39 

ECR: §§ 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: §§ 4, 15, 34, 63 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL: 

Considerando B 

1.ª parte "Considerando que a agricultura tem de enfrentar o grande desafio do aumento da 

população mundial," 

2.ª parte "apesar de uma grande parte da população do planeta continuar a sofrer de 

malnutrição, e que a volatilidade dos mercados agrícolas devido às variações de 

produção e aos desequilíbrios entre a oferta e a procura continuará a aumentar;" 

 
Considerando F 

1.ª parte "Considerando que todas as regiões do mundo têm os seus próprios modelos de 

produção e aplicam diferentes medidas em matéria de ambiente e bem-estar dos 

animais, que podem ter graves implicações para o custo da produção;" 

2.ª parte "e que os agricultores europeus devem poder competir no mercado mundial;" 

 

ECR: 

§ 1 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a globalização e a sofisticação dos mercados 

agrícolas" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 4 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "muito consideráveis e" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 59 

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

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando K 

1.ª parte "Considerando que os mercados agrícolas, encarados como o local de encontro entre 

a oferta e a procura, são, por natureza, instáveis, que a presença de intervenientes 

financeiros tende a reforçar esta instabilidade e que a reduzida elasticidade da 

procura mundial de alimentos em relação à oferta de produtos agrícolas contribui 

para aumentar as consequências dos desequilíbrios reais ou potenciais para os 

intervenientes nos mercados" exceto os termos: "que a presença de intervenientes 

financeiros tende a reforçar esta instabilidade" 

2.ª parte "que a presença de intervenientes financeiros tende a reforçar esta instabilidade" 

3.ª parte "o que se repercute, por vezes de forma chocante, nos preços dos produtos 

agrícolas;" 

 
considerando L 

1.ª parte "Considerando que a financeirização da economia mundial e a especulação que a 

acompanha podem repercutir-se nos mercados agrícolas e contribuir para um maior 

desequilíbrio nestes mercados e uma maior volatilidade dos preços," 

2.ª parte "dado que as matérias-primas agrícolas são utilizadas como simples ativos 

financeiros; que, como evidenciado pelos terríveis motins provocados pela fome em 

2008, esta financeirização excessiva pode ser devastadora e eticamente condenável 

se ameaçar a segurança alimentar das populações menos bem alimentadas e mais 

pobres do planeta;" 

 

Verts/ALE: 

§ 12 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "com a ameaça de" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 39 

1.ª parte "Insta igualmente a Comissão a tomar iniciativas, designadamente a concessão de 

incentivos à criação de tais fundos" 

2.ª parte "garantindo, porém, que qualquer futuro sistema de gestão de riscos respeite e, se 

necessário, complete, os sistemas de seguros adotadas a nível nacional pelos 

Estados-Membros;" 
 


