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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. Prorrogação do mandato da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

Proposta da Conferência dos Presidentes 

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

observações 

Aprovação sem votação 

 

 

2. Intervalos de mortalidade por pesca e níveis de salvaguarda de certas unidades 

populacionais de arenque no mar Báltico ***I 

Relatório: Alain Cadec (A8-0149/2018) 

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

observações 

Votação única VN + 534, 41, 28 

 

 

3. Estatísticas dos transportes de mercadorias por vias navegáveis interiores 

(codificação) ***II 

Relatório: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018) 

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

observações 

Votação única VN + 602, 22, 7 

 

 

4. Acordo entre a UE e a Suíça sobre a acumulação da origem entre a UE, a Suíça, a 

Noruega e a Turquia no âmbito do sistema de preferências generalizadas da UE 

*** 

Recomendação: Tiziana Beghin (A8-0151/2018) 

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

observações 

Votação: aprovação VN + 582, 28, 18 
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5. Acordo entre a UE e a Noruega sobre a acumulação da origem entre a UE, a Suíça, 

a Noruega e a Turquia no âmbito do sistema de preferências generalizadas da UE 

*** 

Recomendação: Tiziana Beghin (A8-0152/2018) 

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

observações 

Votação: aprovação VN + 590, 32, 17 

 

 

 

6. Acordo entre a UE e a Noruega sobre a cooperação administrativa, a luta contra a 

fraude e a cobrança de créditos no domínio do imposto sobre o valor acrescentado 

* 

Relatório: Miguel Viegas (A8-0147/2018) 

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

observações 

Votação única VN + 585, 12, 41 

 

 

7. Otimização da cadeia de valor no setor das pescas da UE 

Relatório: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018) 

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

observações 

Votação única VN + 604, 39, 6 

 

 

8. Implementação de ferramentas da PAC a favor dos jovens agricultores na UE após 

a reforma de 2013 

Relatório: Nicola Caputo (A8-0157/2018) 

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

observações 

Votação única VN + 472, 34, 136 
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9. Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e 

para as pescarias que exploram essas unidades populacionais ***I 

Relatório: Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição da proposta da Comissão 

Proposta de rejeição 

da proposta da 

Comissão 

105 GUE/NGL  -  

Acordo provisório 

Acordo provisório 103 comissão VN + 520, 131, 9 

Declarações comuns 104 comissão  +  

Projeto de ato legislativo  

Conjunto do texto 103PC comissão  ↓  

Artigo 4, § 4 102S= 

107S= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

103PC comissão  ↓  

Considerando 12 106 GUE/NGL  ↓  

103PC comissão  ↓  

Votação: proposta da Comissão VN ↓  

 

 
 

 

10. Destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços ***I 

Relatório: Elisabeth Morin-Chartier e Agnes Jongerius (A8-0319/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 39 comissão VN + 456, 147, 49 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Declaração da 

Comissão 

55 comissão  +  

Projeto de ato legislativo  

Conjunto do texto 39PC comissão  ↓  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-4 

6-10 

12 

14-26 

30-38 

comissão  ↓  

Artigo 1.º, antes do 

ponto 1 

50rev ECR  ↓  

Artigo 1.º, §1, ponto 1 

Diretiva 96/71/CE 

Após o artigo 2.º 

27 comissão  ↓  

Artigo 1.º, § 1, ponto 

2, alínea a) 

Diretiva 96/71/CE 

Artigo 3.º, § 1, 

parágrafo 1, alínea c) 

46 ENF  ↓  

Artigo 1.º, § 1, ponto 

2, alínea a) 

Diretiva 96/71/CE 

Artigo 3.º, § 1, 

parágrafo 2 (noção de 

remuneração) 

47 ENF  ↓  

39 PC comissão  ↓  

28 PC comissão  ↓  

Artigo 1.º, § 1, ponto 

2, alínea a) 

Diretiva 96/71/CE 

Artigo 3.º, § 1, após o 

parágrafo 3-A 

48 ENF  ↓  

Artigo 1.º, § 1, ponto 

2, alínea b) 

Diretiva 96/71/CE 

Artigo 3.º, após o § 1 

49 ENF  ↓  

39 PC comissão  ↓  

29 comissão  ↓  

Artigo 1.º, §1, ponto 2, 

alínea b) 

Diretiva 96/71/CE 

Artigo 3.º, após §1, 

parágrafo 4 

39 PC comissão VN ↓  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Artigo 1, §1, ponto 2, 

alínea e) 

Diretiva 96/71/CE 

Artigo 3.º, § 8 

39 PC comissão  ↓  

Após o considerando 3 

(proposta da 

Comissão) 

5 comissão  ↓  

39 PC comissão  ↓  

40 ENF  ↓  

Após o considerando 5 

(proposta da 

Comissão) 

41 ENF  ↓  

42 ENF  ↓  

Considerando 8 

(proposta da 

Comissão) 

43 ENF  ↓  

39 PC comissão  ↓  

11 comissão  ↓  

Considerando 10 

(proposta da 

Comissão) 

44 ENF  ↓  

13 comissão  ↓  

39 PC comissão  ↓  

Após o considerando 

14 (proposta da 

Comissão) 

45 ENF  ↓  

Considerando 7 

(alteração 39) 

39 PC comissão VP   

1 ↓  

2/VN ↓  

Considerando 10 

(alteração 39) 

39 PC comissão VP   

1/VN ↓  

2 ↓  

Considerando 11 

(alteração 39) 

39 PC comissão VP   

1 ↓  

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

VN/VE - 

observações 

Considerando 16 

(alteração 39) 

39 PC comissão VN ↓  

Considerando 17 

(alteração 39) 

39 PC comissão VP   

1/VN ↓  

2 ↓  

Considerando 19 

(alteração 39) 

39 PC comissão VP   

1/VN ↓  

2 ↓  

Considerando 23 

(alteração 39) 

39 PC comissão VN ↓  

Considerando 26 

(alteração 39) 

39 PC comissão VP   

1 ↓  

2/VN ↓  

Votação: proposta da Comissão VN ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: Alteração 39 PC (considerandos 7 (2ª parte), 10 (1ª parte), 16, 17 (1ª parte), 19 (1ª 

parte), 23, 26 (2ª parte)) 

 Alteração 39 PC (artigo 1, §1, ponto 2, alínea b), artigo 3.º, após o §1, sub-§ 4 (“Se a 

empresa referida no artigo 1.º, n.º 1,  ... dos trabalhadores em causa.")) 

  
 

Pedidos de votação em separado 

+ de 38 

deputados 

Alterações 11, 27 

 Alteração 39 PC (considerando 10) 

 Alteração 39 PC (artigo 1.º, §1, ponto 2, alínea b), artigo 3.º, após o §1 (“1-A. 

Quando a duração efetiva do destacamento ... endereço(s) do local de trabalho.";")) 

  

 Alteração 39 PC (artigo 1, §1, alínea 2, subalínea e), artigo 3.º, § 8 (“n.° 8, segundo 

parágrafo …  que se encontrem em situação idêntica.”;”))  

  
 

Pedidos de votação por partes 

ENF: 

Alteração 39 PC (considerando 7) 
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1.ª parte "O princípio da igualdade de tratamento e a proibição de qualquer discriminação em 

razão da nacionalidade estão consagrados no direito da União desde os Tratados 

fundadores. O princípio da igualdade de remuneração é assegurado pelo direito 

derivado, não só entre homens e mulheres, mas também entre trabalhadores com 

contratos a termo e trabalhadores com contratos permanentes comparáveis, entre 

trabalhadores a tempo parcial e trabalhadores a tempo inteiro e entre trabalhadores 

temporários e trabalhadores comparáveis da empresa utilizadora. " 

2.ª parte "Inclui-se nestes princípios a proibição de quaisquer medidas que estabeleçam uma 

discriminação direta ou indireta em razão da nacionalidade. Ao aplicar estes 

princípios, é necessário ter em conta a jurisprudência pertinente do Tribunal de 

Justiça da União Europeia." 

 
Alteração 39 PC (considerando 10) 

1.ª parte "O destacamento é por natureza temporário e o trabalhador destacado regressa 

habitualmente ao país de origem após a conclusão do trabalho para o qual foi 

destacado." 

2.ª parte "No entanto, tendo em conta a longa duração de certos destacamentos, e 

reconhecendo a ligação entre o mercado de trabalho do país de acolhimento e os 

trabalhadores destacados por períodos tão longos, é necessário estabelecer que, em 

caso de destacamento de duração superior a 12 meses, os países de acolhimento 

deverão assegurar que as empresas que destacam trabalhadores para o seu território 

garantem um conjunto de condições suplementares obrigatoriamente aplicáveis aos 

trabalhadores no Estado-Membro em que o trabalho é realizado. Esse período deverá 

ser prorrogado mediante notificação fundamentada do prestador de serviço." 

 
Alteração 39 (considerando 17) 

1.ª parte "Ao comparar a remuneração paga ao trabalhador destacado e a remuneração devida 

em conformidade com a legislação e/ou práticas do Estado¬ Membro em cujo 

território o trabalhador está destacado, deverá ter¬ se em conta o montante bruto da 

remuneração. Deverão ser comparados os montantes brutos totais da remuneração, 

em vez dos elementos individuais de remuneração tornados obrigatórios conforme 

previsto no artigo 3.º, n.º 1." 

2.ª parte "A fim de garantir a transparência e assistir as autoridades competentes na realização 

de verificações e controlos, é, no entanto, necessário que os elementos que fazem 

parte da remuneração possam ser identificados de forma suficientemente detalhada, 

de acordo com a legislação e as práticas nacionais do Estado-Membro de origem. Tal 

como previsto no artigo 3.º, n.º 7, da Diretiva 96/71/CE, deverá considerar-se que 

fazem parte da remuneração os subsídios e abonos inerentes ao destacamento. Por 

conseguinte, para efetuar a comparação, esses subsídios e abonos deverão ser tidos 

em conta, salvo se disserem respeito a despesas efetivamente efetuadas por força do 

destacamento, como as despesas de viagem, de alimentação ou de alojamento." 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteração 39 PC (considerando 19) 
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1.ª parte "Os elementos de remuneração e outras condições de trabalho e de emprego regidos 

pela legislação nacional ou pelas convenções coletivas a que se refere o artigo 3.º, 

n.º 8, deverão ser claros e transparentes para todos os prestadores de serviços e 

trabalhadores destacados. Para além dos requisitos previstos no artigo 5.º da Diretiva 

2014/67/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, justifica-se, pois, que se 

imponha aos Estados-Membros a obrigação de publicarem os elementos 

constitutivos da remuneração e o conjunto de condições suplementares nos termos 

do artigo 3.º, n.º 1-A, no sítio web único previsto no artigo 5.º da diretiva 

2014/67/UE, uma vez que a transparência e o acesso à informação são essenciais 

para a segurança jurídica e para a aplicação da lei. Cada Estado-Membro deverá 

assegurar a exatidão das informações contidas no seu sítio web e a atualização 

regular deste." 

2.ª parte "As sanções impostas a um prestador de serviços por incumprimento das condições 

de trabalho e de emprego a garantir aos trabalhadores destacados deverão ser 

determinadas de forma proporcionada, tendo em conta, em especial, se as 

informações constantes do sítio Web único a nível nacional sobre as condições de 

trabalho e de emprego são ou não prestadas em conformidade com o artigo 5.º da 

Diretiva 2014/67/UE, no respeito pela autonomia dos parceiros sociais." 

 
Alteração 39 PC (considerando 26) 

1.ª parte "A Diretiva 2008/104/CE do Parlamento Europeu e do Conselho8 relativa ao 

trabalho temporário dá expressão ao princípio segundo o qual as condições 

fundamentais de trabalho e de emprego aplicáveis aos trabalhadores temporários 

deverão ser, no mínimo, as que seriam aplicáveis a esses trabalhadores se tivessem 

sido recrutados pela empresa utilizadora para ocupar o mesmo posto de trabalho. 

Esse princípio deverá igualmente aplicar-se aos trabalhadores destacados para outro 

Estado-Membro por agências de trabalho temporário. Caso esse princípio seja 

aplicável, a empresa utilizadora deverá informar a agência de trabalho temporário 

das condições de trabalho e de remuneração que aplica aos seus trabalhadores. Os 

Estados-Membros podem, em determinadas condições, prever derrogações do 

princípio da igualdade de tratamento/igualdade de remuneração nos termos do artigo 

5.º, n.º 2, e do artigo 5.º, n.º 3, da diretiva relativa ao trabalho temporário. Quando 

for aplicável tal derrogação, a agência de trabalho temporário não necessita das 

informações relativas às condições de trabalho da empresa utilizadora, não devendo, 

portanto, aplicar-se a obrigação de informação. A experiência tem demonstrado que 

os trabalhadores que foram colocados à disposição de uma empresa utilizadora por 

uma agência de trabalho temporário são por vezes enviados para outro 

Estado-Membro no contexto de uma prestação de serviços. Deverá ser assegurada a 

proteção desses trabalhadores." 

2.ª parte "Os Estados-Membros deverão assegurar que a empresa utilizadora informa a 

agência de trabalho temporário sobre os trabalhadores destacados que trabalham 

temporariamente num Estado-Membro que não o Estado-Membro para o qual foram 

destacados, a fim de permitir que o empregador aplique, se for caso disso, as 

condições de trabalho e de emprego que sejam mais favoráveis ao trabalhador 

destacado." 

 

+ de 38 deputados 

Alteração 39 PC (considerando 11) 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "também nos casos em que o destacamento seja 

superior a 12 meses. Qualquer disposição aplicável aos trabalhadores destacados por 

um período superior a 12 meses deve portanto ser compatível com a referida 

liberdade." 

2.ª parte Estes termos 
 

Diversos 
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As alterações 51, 52, 53 e 54 foram retiradas. 
 

 

11. Medidas de gestão, de conservação e de controlo aplicáveis na área da Convenção 

da Organização Regional de Gestão das Pescas do Pacífico Sul ***I 

Relatório: Linnéa Engström (A8-0377/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 27 comissão VN + 509, 59, 13 

 

 

 

12. Finanças sustentáveis 

Relatório: Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 

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

observações 

Votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN + 455, 87, 92 

 

 

 

 

 

 

13. Painel de Avaliação da Justiça na UE de 2017 

Relatório: Jytte Guteland (A8-0161/2018) 

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

observações 

Votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN + 501, 93, 42 

 


