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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. Nigéria 

Propostas de resolução: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, 
B8-0053/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0045/2018 

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

Após o § 11 3 GUE/NGL  -  

Após o § 15 2 Verts/ALE VN - 146, 409, 37 

4 GUE/NGL  -  

Após o considerando 

V 

1 Verts/ALE VN - 146, 430, 35 

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0045/2018  PPE  ↓  

B8-0049/2018  ECR  ↓  

B8-0050/2018  S&D  ↓  

B8-0051/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0052/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0053/2018  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: Alterações 1, 2 
 

 

2. Os casos dos ativistas dos direitos humanos Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, 

Tashi Wangchuk e o monge tibetano Choekyi 

Propostas de resolução: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0043/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 
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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 

B8-0043/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0044/2018  ECR  ↓  

B8-0046/2018  S&D  ↓  

B8-0047/2018  ALDE  ↓  

B8-0048/2018  PPE  ↓  

 

 

 

3. República Democrática do Congo 

Propostas de resolução: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, 
B8-0059/2018, B8-0060/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0054/2018  

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

Após o § 12 1 GUE/NGL VE + 318, 293, 9 

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0054/2018  ECR  ↓  

B8-0055/2018  S&D  ↓  

B8-0056/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0057/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2018  ALDE  ↓  

B8-0059/2018  EFDD  ↓  

B8-0060/2018  PPE  ↓  
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4. Celebração, em nome da União Europeia, do Tratado de Marraquexe para facilitar 

o acesso a obras publicadas por parte das pessoas cegas, com deficiência visual ou 

com outras dificuldades de acesso a textos impressos *** 

Recomendação: Max Andersson (A8-0400/2017) 

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

observações 

Votação única VN + 594, 8, 25 

 

 

 

5. Competência, reconhecimento e execução de decisões em matéria matrimonial e 

em matéria de responsabilidade parental, e rapto internacional de crianças * 

Relatório: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017) 

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

observações 

Votação única VN + 562, 16, 43 

 

 

6. Execução da Iniciativa para o Emprego dos Jovens nos Estados-Membros 

Relatório: Romana Tomc (A8-0406/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 1 § texto original VP   

1/VN + 387, 222, 16 

2/VN - 290, 325, 9 

3/VN + 340, 272, 8 

§ 3 § texto original VP   

1 +  

2 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 7 § texto original VN + 586, 32, 15 

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 12 § texto original VN + 485, 109, 36 

§ 15 § texto original VN - 297, 305, 25 

§ 16 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 338, 285, 6 

3 +  

§ 21 1 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VN - 269, 350, 13 

§ 24 § texto original VN + 349, 210, 75 

§ 26 § texto original VP   

1/VN + 573, 33, 26 

2 +  

§ 44 § texto original VN + 432, 165, 36 

§ 48 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando A § texto original VP   

1 +  

2/VE - 292, 329, 0 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Considerando B § texto original VP   

1/VE + 330, 231, 55 

2 -  

3 -  

4 -  

Considerando D § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando L § texto original VS +  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 512, 50, 63 

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: §§ 7, 12 

S&D: Alteração 1, §§ 15, 24, 44 

ENF: §§ 1, 26 (1.ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 1, 15, 24, considerando B 

ALDE: § 44 

S&D: Considerando L 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

considerando A 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e as subsequentes medidas de austeridade" 

2.ª parte Estes termos 

 

GUE/NGL: 

§ 3 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "reconhece que existe um atraso na execução 

das reformas estruturais necessárias em certos Estados-Membros;" e "em que se 

verifica uma «fuga de cérebros» de pessoas altamente qualificadas"  

2.ª parte "reconhece que existe um atraso na execução das reformas estruturais necessárias 

em certos Estados-Membros;" 

3.ª parte "em que se verifica uma «fuga de cérebros» de pessoas altamente qualificadas;" 

 
considerando D 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "podem sentir-se isolados e podem «ficar com 

marcas»," 

2.ª parte Estes termos 
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ALDE: 

§ 9 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os  termos: "económica mundial", "a crescente 

prevalência" e "precário" 

2.ª parte "económica mundial" 

3.ª parte "a crescente prevalência" e "precário" 

 
§ 48 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "boas" e "precários, mal remunerados e 

temporários" 

2.ª parte "boas" 

3.ª parte "precários, mal remunerados e temporários" 

 
considerando B 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "de crise", "nos países em crise" e "já" 

2.ª parte "de crise" 

3.ª parte "nos países em crise" 

4.ª parte "já" 

 

ENF: 

§ 26 

1.ª parte "Salienta que a avaliação para determinar se o orçamento da IEJ é bem aplicado e se 

o objetivo último da IEJ de ajudar à transição dos jovens desempregados para um 

emprego sustentável é alcançado só pode ser realizada se as operações forem 

acompanhadas de forma rigorosa e transparente com base em dados fiáveis e 

comparáveis, e se o caso dos Estados-Membros que não fizeram progressos for 

tratado de forma mais ambiciosa;" 

2.ª parte "insta os Estados-Membros a melhorarem com urgência a monitorização, a 

apresentação de relatórios e a qualidade dos dados e a garantirem a recolha e 

disponibilização de dados e números fiáveis e comparáveis relativos à execução da 

IEJ, em tempo útil e mais frequentemente do que o exigido nos termos da sua 

obrigação anual de apresentação de relatórios, tal como definida no artigo 19.º, n.º 2, 

do Regulamento FSE; exorta a Comissão a rever as suas orientações em matéria de 

recolha de dados em conformidade com as recomendações do TCE, para minimizar 

o risco de uma sobrestimação dos resultados;" 

 

ALDE, ENF: 

§ 1 

1.ª parte "Considera que a GJ deve ser um primeiro passo em direção a uma abordagem 

baseada em direitos quanto às necessidades dos jovens em matéria de emprego;" sem 

os termos "em direção a uma abordagem baseada em direitos" 

2.ª parte "em direção a uma abordagem baseada em direitos" 

3.ª parte "recorda que os empregadores têm a obrigação de participar no processo tendente a 

oferecer aos jovens programas de formação profissional acessíveis, postos de 

trabalho no nível de ingresso e aprendizagens de qualidade;" 

 

GUE/NGL, S&D: 

§ 16 

1.ª parte "Considera que a GJ e a IEJ não são substitutos para a utilização de instrumentos 

macroeconómicos e outras políticas para a promoção do emprego dos jovens; frisa 

que, ao avaliar a aplicação e o impacto da GJ, é importante ter em conta os 

diferentes climas macroeconómicos e situações orçamentais dos Estados-Membros;" 

2.ª parte "considera que é necessário delinear um programa de reforma estrutural a longo 

prazo para a GJ, se a sua duração for prolongada;" 
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3.ª parte "salienta a clara necessidade de uma coordenação mais eficaz entre os diferentes 

Estados-Membros;" 
 

 

7. Aplicação da Diretiva 2005/36/CE no que diz respeito à regulamentação e à 

necessidade de reforma dos serviços profissionais 

Relatório: Nicola Danti (A8-0401/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 14 1 ALDE  -  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 490, 54, 38 

 


