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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. Situação das pessoas que possuem simultaneamente a nacionalidade de um país da 

União e a nacionalidade iraniana e que se encontram detidas no Irão 

Propostas de resolução: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0254/2018 

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

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0254/2018  ECR  ↓  

B8-0255/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0256/2018  S&D  ↓  

B8-0257/2018  PPE  ↓  

B8-0258/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Defensores dos direitos das mulheres na Arábia Saudita  

Propostas de resolução: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, 

B8-0264/2018, B8-0268/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0259/2018 

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

§ 2 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 8 § texto original VS +  

Após o § 10 2 GUE/NGL VE - 275, 314, 31 

Após o § 11 5 EFDD VN + 310, 255, 54 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 13 § texto original VP   

1/VE + 352, 260, 7 

2 +  

3 +  

§ 14 § texto original VP   

1/VN + 588, 30, 10 

2/VN + 490, 117, 10 

§ 15 § texto original VS +  

Considerando D § texto original VS +  

Após o considerando I 1 GUE/NGL  -  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 525, 29, 71 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0259/2018  ECR  ↓  

B8-0260/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2018  EFDD  ↓  

B8-0262/2018  S&D  ↓  

B8-0263/2018  PPE  ↓  

B8-0264/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0268/2018  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: Votação final 

EFDD: Alteração 5 

ECR: § 14 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 8, 15, considerando D 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 14 
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1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "solicita ao Conselho que pondere a 

introdução de medidas direcionadas contra pessoas responsáveis por violações 

graves dos direitos humanos;" 

2.ª parte Estes termos 

 

PPE: 

§ 2 

1.ª parte "Condena a contínua repressão dos defensores dos direitos humanos, incluindo 

ativistas dos direitos das mulheres, na Arábia Saudita, que compromete a 

credibilidade do processo de reforma no país;" 

2.ª parte "insta o Governo da Arábia Saudita a libertar imediatamente e sem condições todos 

os defensores dos direitos humanos e outros prisioneiros de consciência detidos e 

condenados apenas por exercerem o seu direito à liberdade de expressão e pela sua 

ação pacífica em prol dos direitos humanos; denuncia a discriminação contínua e 

sistemática contra as mulheres e as raparigas na Arábia Saudita;" 

 
§ 13 

1.ª parte "Exorta a UE a apresentar uma resolução sobre a situação dos defensores dos 

direitos humanos na Arábia Saudita na próxima sessão do Conselho dos Direitos 

Humanos das Nações Unidas;" 

2.ª parte "apela à UE para que, na próxima sessão do Conselho dos Direitos do Homem e da 

Comissão da Condição da Mulher, levante a questão da concessão do estatuto de 

membro a Estados com um duvidoso historial em matéria de direitos humanos, 

nomeadamente no que se refere ao respeito dos direitos das mulheres e da igualdade 

de género;" 

3.ª parte "solicita à UE que proponha no Conselho dos Direitos do Homem das Nações 

Unidas a nomeação de um relator especial sobre os direitos humanos na Arábia 

Saudita;" 
 

Diversos 

As alterações 3 e 4 foram retiradas. 
 

 

3. O Sudão, nomeadamente a situação de Noura Hussein Hammad 

Propostas de resolução: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, 
B8-0271/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0265/2018 

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

§ 9 § texto original VP   

1/VN + 553, 54, 21 

2/VN + 570, 26, 18 

Após o considerando 

M 

1 Verts/ALE VE + 339, 253, 31 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 455, 34, 140 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0265/2018  ECR  ↓  

B8-0266/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0267/2018  S&D  ↓  

B8-0269/2018  PPE  ↓  

B8-0270/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0271/2018  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: Votação final (RC-B8-0265/2018) 

S&D: § 9 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 9 

1.ª parte "Reitera a sua firme oposição ao recurso à pena de morte em todos os casos e em 

todas as circunstâncias; considera que a pena de morte viola a dignidade humana e 

constitui um tratamento cruel, desumano e degradante;" 

2.ª parte "solicita às autoridades sudanesas que respeitem a moratória das Nações Unidas 

sobre a pena de morte; solicita ao Sudão que ratifique a Convenção contra a Tortura 

(CCT) e a CEDAW;" 
 

Diversos 

Jordi Solé (Grupo Verts/ALE) é igualmente signatário da proposta de resolução RC-B8-0265/2018. 
 

 

4. Nomeação de um membro para o comité de seleção para o Gabinete da 

Procuradoria Europeia 

Proposta de resolução: B8-0237/2018 (Votação por escrutínio secreto (artigo 180-A, n.º 1, do 

Regimento)) 

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

observações 

Votação: candidatura 

de Antonio Mura 

SEC + 434, 109, 74 
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5. Manipulação do conta-quilómetros em veículos motorizados: revisão do quadro 

jurídico da UE 

Relatório: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (maioria requerida dos membros que compõem o 
Parlamento) 

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

observações 

Votação única VN + 577, 32, 19 

 

 

6. Mecanismo de Proteção Civil da União ***I 

Relatório: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 

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

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1 

3-9 

11-12 

14-15 

17-22 

24-30 

32-34 

36-43 

52-53 

56-60 

64-65 

comissão  +  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em separado 

2 comissão VP   

1 +  

2/VE + 308, 280, 35 

13 comissão VP   

1 +  

2/VE + 316, 294, 18 

16 comissão VP   

1 +  

2 -  

23 comissão VS +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

35 comissão VS -  

62 comissão VP   

1 +  

2 -  

3 +  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 4 – alínea a) 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 6.º – n.º 1 – 

alínea a) 

69 + de 38 

deputados 

 -  

31 comissão  +  

72 GUE/NGL  ↓  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 7 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 12.º 

76S ENF VN - 68, 556, 7 

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 7 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 12.º – n.º 1 

44 comissão  +  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 7 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 12.º – n.º 2 

70 ALDE  -  

45 comissão VP   

1 +  

2 -  

3 +  

4/VN + 488, 103, 42 

73 GUE/NGL  ↓  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 7 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 12.º – n.º 2-A 

(novo) 

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

VN/VE - 

observações 

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 7 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 12.º – n.º 4 

47 comissão  +  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 7 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 12.º – n.º 5 

48 comissão  +  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 7 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 12.º – n.º 7 

49 comissão  +  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 7 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 12.º – n.º 8 

50 comissão  +  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 7 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 12.º – n.º 10 

51 comissão  +  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 9 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 13.º 

77S ENF  -  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 9 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 13.º – n.º 1 

54 comissão  +  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 9 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 13.º – n.º 1 – 

parágrafo 2 – parte 

introdutória 

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

VN/VE - 

observações 

Artigo 1 – ponto 9 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 13.º – n.º 2-A 

(novo) 

74 GUE/NGL  -  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 13 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 20.º-A – 

parágrafo 1 

78S ENF  -  

61 comissão  +  

Artigo 1 – ponto 14 – 

alínea a) 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 21.º – n.º 1 – 

alínea j) 

75 GUE/NGL  -  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 14 – alínea b) 

– subalínea i) 

Decisão n.º 

1313/2013/UE 

Artigo 21.º – n.º 2 – 

alínea c) – parágrafo 2 

– subalínea ii) 

66 PPE VE - 311, 318, 3 

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 16 

Decisão n° 

1313/2013/UE 

Artigo 26.º – n.º 2 

67 PPE VE - 253, 357, 18 

63 comissão  +  

Após o considerando 5 68 + de 38 

deputados 

VE + 356, 251, 21 

Considerando 6 10 comissão VP   

1 +  

2/VN + 501, 107, 23 

71 GUE/NGL  ↓  

Votação: proposta da Comissão VN + 431, 99, 97 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: Alteração 76 
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Verts/ALE: Alterações 10 (2.ª parte), 45 (4.ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: Alteração 23, 63 

GUE/NGL: Alteração 35 

Verts/ALE: Alteração 62 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

alteração 13 

1.ª parte "Muitos Estados-Membros veem-se confrontados com uma falta de recursos 

materiais e técnicos quando ocorre uma catástrofe inesperada. Por conseguinte, o 

mecanismo da União deve permitir o alargamento da base material e técnica sempre 

que necessário," 

2.ª parte "especialmente no que se refere ao salvamento de pessoas com deficiência, de idosos 

ou de doentes." 

 
alteração16 

1.ª parte "De modo a assegurar o funcionamento da capacidade da rescEU, devem ser 

disponibilizadas dotações financeiras adicionais para financiar ações no âmbito do 

Mecanismo da União, mas não em detrimento das dotações financeiras atribuídas a 

outras políticas fundamentais da União," 

2.ª parte "como as que promovem os direitos, a igualdade, a cidadania, a justiça ou o 

desenvolvimento humano em todo o mundo, incluindo os fundos atribuídos a 

programas e projetos no domínio da igualdade de género e da emancipação das 

mulheres, em particular tendo em conta que a execução de alguns destes programas 

foi excecionalmente bem-sucedida: as dotações de pagamento para o programa 

«Direitos, Igualdade e Cidadania» ascenderam a mais de 99 % nos três anos 

anteriores." 

 
alteração 62 

1.ª parte "Para as capacidades dos Estados-Membros que não façam parte da Reserva 

Europeia de Proteção Civil, o montante do apoio financeiro da União para os 

recursos de transporte não deve exceder 55 % dos custos totais elegíveis. Para serem 

elegíveis para esse financiamento, os Estados-Membros devem comprometer-se a 

apresentar um registo de todas as capacidades de que dispõem, juntamente com as 

estruturas de gestão relevantes, para além das já incluídas na reserva europeia, que 

lhes permitem dar resposta a catástrofes sanitárias, industriais, sísmicas ou 

vulcânicas," 

2.ª parte "a deslocações e emergências em grande escala de populações," 

3.ª parte "a inundações e incêndios, incluindo incêndios florestais, a atentados terroristas e a 

ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares." 

 

PPE, GUE/NGL, Verts/ALE: 

alteração 2 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: ""Infelizmente, essas catástrofes são, 

às vezes, deliberadas, por exemplo, no caso de atentados terroristas." 

2.ª parte Estes termos 

 
alteração 10 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: ""atentados terroristas e ataques 

químicos, biológicos, radiológicos e nucleares," 

2.ª parte Estes termos 

 
alteração 45 
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1.ª parte "A composição da rescEU deve ser constituída por capacidades adicionais às já 

existentes nos Estados-Membros, com vista a completá-las e reforçá-las, e deve 

procurar dar resposta aos riscos atuais e futuros. As capacidades devem ser 

identificadas com base em défices de capacidades de resposta relacionadas com 

emergências sanitárias, catástrofes industriais, ambientais, sísmicas ou vulcânicas," 

2.ª parte “deslocações e emergências em grande escala de populações," 

3.ª parte "inundações e incêndios, incluindo incêndios florestais, atentados terroristas e 

ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Com base nos défices 

identificados, a rescEU deve conter, pelo menos, as seguintes capacidades: a) 

Combate aéreo a incêndios florestais; b) Bombeamento de elevada capacidade;  

c) Operações de busca e salvamento em meio urbano; d) Hospital de campanha e 

equipas médicas de emergência." sem os termos "atentados terroristas e ameaças 

químicas, biológicas, radiológicas e nucleares." 

4.ª parte "atentados terroristas e ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares." 
 

 

7. Mecanismo Interligar a Europa após 2020 

Propostas de resolução: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0242/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Após o § 18 1 EFDD  -  

§ 19 2 EFDD  -  

§ 25 § texto original VN + 368, 211, 51 

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0242/2018  PPE  ↓  

B8-0243/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0245/2018  ECR  ↓  

B8-0246/2018  ALDE, S&D  ↓  

B8-0247/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL, Verts/ALE:  § 25 

  
 

Pedidos de votação em separado 

S&D: § 25 
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Diversos 

Cláudia Monteiro de Aguiar (Grupo PPE) é igualmente signatária da proposta de resolução 

B8-0242/2018. 

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch e Ivica Tolić (Grupo PPE) são igualmente signatários da 

proposta de resolução comum RC-B8-0242/2018. 

Ana Miranda (Grupo Verts/ALE) é igualmente signatária da proposta de resolução B8-0243/2018. 
 

 

8. A situação na Nicarágua 

Propostas de resolução: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, 

B8-0252/2018, B8-0253/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0244/2018  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 536, 39, 53 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0244/2018  PPE  ↓  

B8-0248/2018  S&D  ↓  

B8-0249/2018  ECR  ↓  

B8-0250/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0251/2018  ALDE  ↓  

B8-0252/2018  EFDD  ↓  

B8-0253/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

PPE, S&D: Votação final (RC-B8-0244/2018) 
 

 

9. Igualdade de género e emancipação das mulheres: transformar as vidas das 

raparigas e mulheres através das relações externas da UE no período de 2016-2020 

Relatório: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução 

de substituição 

1 PPE  -  

§ 21 § texto original VN + 546, 20, 61 

§ 23 § texto original VN + 486, 76, 58 

§ 24 § texto original VN + 406, 173, 46 

§ 25 § texto original VN + 413, 138, 63 

§ 26 § texto original VN + 528, 18, 78 

§ 40 § texto original VN + 349, 207, 56 

§ 41 § texto original VN + 423, 141, 52 

§ 52 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando Q § texto original VN + 403, 149, 73 

Votação: resolução das Comissões DEVE, FEMM 

(conjunto do texto) 

VN + 383, 118, 120 

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: §§ 23, 24, 25, 26, 40, considerando Q 

ENF: §§ 21, 24 

Verts/ALE: §§ 21, 24, 41 
 

Pedidos de votação em separado 

ENF: § 41, considerando Q 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL 

§ 52 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos: "militares e" e "da União" 

2.ª parte: Estes termos 
 

 

10. Execução da Estratégia da UE para a Juventude 

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 



P8_PV(2018)05-31(VOT)_PT.docx 14 PE 623.124 

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

VN/VE - 

observações 

§ 2 1 EFDD VN - 92, 513, 18 

§ 29 § texto original VN + 481, 116, 30 

§ 35 § texto original VS +  

§ 36 2 EFDD VN - 64, 533, 31 

§ 50 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 286, 312, 28 

§ 62 § texto original VN + 506, 113, 9 

§ 71 § texto original VS +  

§ 78 § texto original VS +  

Considerando E § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando R § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando U § texto original VP   

1 +  

2 +  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 466, 53, 110 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: Alterações 1, 2 
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ENF: §§ 29, 62 
 

Pedidos de votação em separado 

ALDE: §§ 35, 78 

ENF: § 71 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 50 

1.ª parte "Manifesta profunda inquietação perante o problema particularmente grave da 

pobreza infantil, que afeta cerca de 25 milhões de crianças na UE (mais de 26,4% de 

todos os europeus com menos de 18 anos) em famílias que se debatem diariamente 

com a insuficiência de rendimentos e de serviços básicos; considera que as políticas 

relativas à juventude podem dar um contributo em domínios como as políticas 

relativas às crianças e à família;" 

2.ª parte "insta a Comissão a desenvolver uma Garantia para as Crianças enquanto 

instrumento a longo prazo que garanta a igualdade de oportunidades para todas as 

crianças na UE, ao abrigo do seu regime de fundos específico, assegurando que 

todas as crianças em situação de pobreza tenham acesso a cuidados de saúde 

gratuitos, a uma educação gratuita, a uma habitação digna e a uma alimentação 

adequada;" 

 
considerando T 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "a educação para a igualdade de 

género e a educação sexual;" 

2.ª parte Estes termos 

 

ENF: 

Considerando R 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "a migração," 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando U 

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

2.ª parte Estes termos 

 

PPE, ENF: 

Considerando E 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "como as minorias étnicas, as pessoas 

com necessidades especiais, as mulheres," e "as pessoas LGBTIQ, os migrantes e os 

refugiados," 

2.ª parte "como as minorias étnicas, as pessoas com necessidades especiais, as mulheres," 

3.ª parte "as pessoas LGBTIQ, os migrantes e os refugiados," 
 

 

11. Aplicação da Diretiva relativa à conceção ecológica (2009/125/CE) 

Relatório: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 4 8 EFDD VN - 45, 568, 14 

§ 20 § texto original VS -  

§ 23 § texto original VS -  

§ 24 § texto original VS -  

§ 30 § texto original VS/VE + 370, 242, 6 

§ 32 § texto original VP   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 35 1 ECR  +  

§ texto original VS ↓  

Considerando A 2S EFDD VN - 37, 568, 23 

Considerando C 3 EFDD VP   

1/VN - 33, 582, 14 

2/VN - 70, 536, 14 

Considerando E 4S EFDD VN - 41, 579, 7 

Após o considerando 

L 

  VE + Alteração oral 

330, 246, 44 

Considerando M 5 EFDD VN - 67, 527, 32 

Considerando O 6 EFDD VN - 58, 550, 15 

Considerando R 7 EFDD VN - 37, 558, 27 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 561, 45, 17 

 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 20, 24 

PPE: §§ 24, 35 

EFDD: Alterações 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ALDE: §§ 20, 23, 32 

S&D: § 30 
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Pedidos de votação por partes 

ECR: 

alteração 3 

1.ª parte "Considerando que a revogação da diretiva relativa à conceção ecológica poderá dar 

um maior contributo para os esforços da Europa tendo em vista melhorar a eficiência 

energética;" 

2.ª parte "salienta que a energia, em particular os combustíveis fósseis, deve ser considerada 

um recurso fundamental que pode também apoiar o desenvolvimento de postos de 

trabalho;" 

 

ECR, PPE, S&D: 

§ 32 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "(a) Promover a modernização por 

meio da disponibilização de atualizações do software dos aparelhos eletrónicos;" e 

"(c)  Reforçar a possibilidade de reciclagem por meio da utilização de polímeros de 

plástico únicos ou compatíveis;" 

2.ª parte "(a) Promover a modernização por meio da disponibilização de atualizações do 

software dos aparelhos eletrónicos;" 

3.ª parte "(c) Reforçar a possibilidade de reciclagem por meio da utilização de polímeros de 

plástico únicos ou compatíveis;" 
 

Ashley Fox apresentou a seguinte alteração oral: 

Considerando L-A (novo): 

“L-A. Considerando que a atual isenção relativa às luzes de cena, constante dos Regulamentos (CE) 

n.º 244/20091 e (UE) n.º 1194/20122 da Comissão, tem constituído um modo adequado e eficaz de 

respeitar as necessidades e as características especiais das salas de teatro e de toda a indústria do 

espetáculo, e deverá ser mantida em vigor; 

-------- 
1 Regulamento (CE) n.º 244/2009 da Comissão, de 18 de Março de 2009, que dá execução à Diretiva 2005/32/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica para as lâmpadas domésticas não 

direcionais (JO L 76 de 24.3.2009, p. 3). 
2 Regulamento (UE) n.º 1194/2012 da Comissão, de 12 de dezembro de 2012, que dá execução à Diretiva 2009/125/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica para as lâmpadas direcionais, as 

lâmpadas de díodos emissores de luz e os equipamentos conexos (JO L 342 de 14.12.2012, p. 1).”  
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12. Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva de 

contratos a termo certo 

Proposta de resolução: B8-0238/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0238/2018  

(Comissão PETI) 

§ 1 4 GUE/NGL VN - 65, 489, 59 

Após o § 2 5 GUE/NGL VN + 501, 74, 35 

§ 3 § texto original VP   

1/VN + 535, 70, 12 

2/VN + 357, 226, 27 

3/VN + 411, 193, 9 

§ 4 6 GUE/NGL VN - 293, 317, 5 

§ 5 8 ENF VN - 93, 488, 31 

§ texto original VP   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 7 § texto original VS +  

§ 9 § texto original VN + 574, 16, 22 

§ 10 2 EFDD  -  

7 GUE/NGL VN - 295, 308, 6 

§ texto original VP   

1/VN + 401, 178, 25 

2/VN + 297, 255, 53 

§ 11 § texto original VN + 526, 57, 27 

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

VN/VE - 

observações 

§ 14 § texto original VN + 458, 76, 75 

§ 17 § texto original VP   

1/VN + 543, 40, 23 

2/VN + 280, 266, 56 

§ 19 § texto original VN + 376, 188, 42 

§ 20 § texto original VN + 329, 229, 39 

§ 21 § texto original VP   

1/VN + 388, 185, 22 

2/VN + 536, 27, 36 

3/VN + 361, 209, 26 

§ 22 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 23 § texto original VS +  

Considerando A § texto original VP   

1/VN + 525, 64, 6 

2/VN + 320, 247, 25 

3/VN + 293, 255, 41 

4/VN + 320, 243, 22 

Considerando B § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando C § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

Considerando E § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando F 1 EFDD  +  

§ texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

Considerando G 3 GUE/NGL VE + 292, 257, 12 

Considerando H § texto original VN + 287, 225, 38 

Considerando J § texto original VS +  

Considerando K § texto original VP   

1/VN + 483, 58, 20 

2/VN - 218, 321, 17 

Considerando L § texto original VS -  

Considerando N § texto original VP   

1 +  

2/VE + 303, 219, 37 

Considerando O § texto original VP   

1/VN + 502, 31, 15 

2/VN + 332, 202, 12 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 312, 75, 155 

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: Votação final 

EFDD: §§ 14, 17, 21, considerandos A, H, votação final 

GUE/NGL: Alterações 4, 5, 6, 7, §§ 9, 10, considerandos A, K, O 

Verts/ALE: §§ 3, 11, 19, 20, votação final; 

ENF: Alteração 8 
 

Pedidos de votação em separado 
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S&D: Considerando L 

PPE: §§ 7, 10, 19, 20, 23, considerando H 

ALDE: §§ 11, 12, 14, 17, 21, considerandos H, K, N 

Verts/ALE: Considerando J 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 17 

1.ª parte "Salienta que a conversão de contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho 

sem termo deve ser considerada uma medida para prevenir e sancionar de forma 

eficaz a utilização abusiva de contratos a termo, tanto no setor público, como no 

setor privado," 

2.ª parte "e deve ser incluída de forma clara e coerente por todos os Estados-Membros nos 

seus respetivos quadros jurídicos pertinentes em matéria de direito laboral;" 

 
§ 21 

1.ª parte "Condena os despedimentos de trabalhadores que, de acordo com as autoridades 

judiciais competentes, foram vítimas de utilização abusiva de contratos de trabalho a 

termo, em violação da Diretiva 1999/70/CE;" 

2.ª parte "está firmemente convicto de que, nos casos em que se verifique uma utilização 

abusiva e sucessiva de contratos de trabalho a termo, se poderá adotar uma medida 

que ofereça garantias efetivas e equivalentes de proteção dos trabalhadores," 

3.ª parte "a fim de sancionar devidamente os abusos e mitigar as consequências da violação 

do direito da UE, bem como salvaguardar a situação no emprego dos trabalhadores 

afetados;" 

 
§ 22 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "aos níveis de salário mínimo" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando C 

1.ª parte "Considerando que é necessário adaptar as respostas políticas por forma a ter em 

conta o facto de a precariedade laboral ser um fator dinâmico que afeta todas as 

relações pessoais de trabalho; que a luta contra o trabalho precário deve ser 

prosseguida através de um pacote de políticas integradas a vários níveis," 

2.ª parte "que promova normas laborais inclusivas e eficazes, bem como medidas eficazes 

destinadas a garantir o cumprimento do princípio da igualdade;" 

 

ALDE: 

Considerando B 

1.ª parte "Considerando que a precariedade das condições de trabalho decorre de lacunas 

significativas na proteção efetiva dos direitos dos trabalhadores a diferentes níveis 

de regulamentação, designadamente no direito primário e secundário da UE e na 

legislação dos Estados-Membros; " 

2.ª parte "; considerando que as petições relativas aos diferentes tipos de emprego devem ser 

examinadas em plena conformidade com a legislação nacional do Estado-Membro 

de onde essas petições provêm e com a legislação da UE pertinente; considerando 

que a política laboral e social da UE se baseia no princípio da subsidiariedade;" 

 
Considerando O 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "trabalhar a tempo parcial" 

2.ª parte Estes termos 

 

GUE/NGL: 
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§ 10 

1.ª parte "Sublinha que as inspeções devem garantir que os trabalhadores sujeitos a 

disposições contratuais temporárias ou flexíveis beneficiem, pelo menos, do mesmo 

nível de proteção que todos os outros trabalhadores; observa que é necessário 

empreender esforços para utilizar os instrumentos existentes da OIT no âmbito de 

uma campanha específica contra o trabalho precário, e que se deve conferir especial 

atenção à necessidade de adotar novos instrumentos vinculativos e novas medidas 

legislativas que restrinjam o recurso ao trabalho precário" 

2.ª parte "e tornem os contratos de trabalho precário menos atrativos para os empregadores;" 

 

PPE, ALDE: 

§ 3 

1.ª parte "Insta a Comissão e os Estados-Membros a combaterem o emprego precário, 

nomeadamente os contratos sem especificação do horário de trabalho, garantindo, 

para tal, o desenvolvimento de novos instrumentos e o respeito pela jurisprudência 

do Tribunal de Justiça da União Europeia, bem como a aplicação efetiva, tanto da 

legislação da UE, como da legislação nacional a nível nacional, com vista a reduzir 

os défices de trabalho decente e introduzir uma abordagem baseada nos direitos; " 

exceto "nomeadamente os contratos sem especificação do horário de trabalho," 

2.ª parte "nomeadamente os contratos sem especificação do horário de trabalho," 

3.ª parte "insta a Comissão e os Estados-Membros a cooperarem com todos os parceiros 

sociais – em particular os sindicatos – e as partes interessadas pertinentes, 

promovendo empregos de qualidade, bem remunerados e seguros, a fim de, entre 

outros aspetos, reforçar os serviços de inspeção do trabalho;" 

 
Considerando A 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "ao longo dos últimos 15 anos", 

"como resultado da implementação de políticas de austeridade e de restrições aos 

direitos laborais," e "provocando o aumento da precariedade e da instabilidade 

laboral;" 

 increasing precariousness and labour instability;” 

2.ª parte "ao longo dos últimos 15 anos" 

3.ª parte "como resultado da implementação de políticas de austeridade e de restrições aos 

direitos laborais," 

4.ª parte "provocando o aumento da precariedade e da instabilidade laboral;" 

 
Considerando F 

1.ª parte "Considerando que, ao longo dos anos, vários Estados-Membros têm registado um 

aumento significativo do número de contratos de trabalho temporários e atípicos, 

tanto no setor público, como privado," 

2.ª parte "num quadro jurídico em que a sucessão de um elevado número de contratos de 

trabalho a termo não pode ser adequadamente evitada nem sancionada devido à 

ausência de medidas corretivas eficazes e proporcionadas; considerando que esta 

situação prejudicou a integridade da legislação laboral europeia e a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia;" 

 
Considerando N 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "incluindo os contratos sem 

especificação do horário de trabalho," 

2.ª parte Estes termos 

 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 5 
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1.ª parte "Está a par da proposta da Comissão relativa à criação de uma Autoridade Europeia 

de Trabalho e solicita que essa autoridade seja dotada de recursos próprios 

suficientes, sem estar sujeita à transferência de recursos a partir de outros 

organismos importantes;" 

2.ª parte "insta a Comissão a intensificar os seus esforços para pôr termo às cláusulas 

abusivas nos contratos de trabalho, abordando, para tal, todos os abusos e todas as 

lacunas; regista a nova proposta de diretiva relativa a condições de trabalho 

transparentes e previsíveis, que tem por objetivo criar novos direitos para todos os 

trabalhadores, em particular com vista a melhorar as condições de trabalho dos 

trabalhadores de novas e atípicas formas de emprego," 

3.ª parte "limitando, simultaneamente, os encargos para os empregadores e mantendo a 

adaptabilidade do mercado de trabalho" 

 

EFDD, Verts/ALE: 

Considerando E 

1.ª parte "Considerando que os dados do Eurostat e da Eurofound sobre o trabalho temporário 

involuntário, as discrepâncias de género e de idade nos empregos temporários, e o 

subemprego de uma percentagem considerável de trabalhadores a tempo parcial 

revelam a crescente emergência de formas de emprego atípicas e não 

convencionais;" 

2.ª parte "considerando que os atuais dados relativos ao desemprego desagregados por sexo e 

idade indicam que as taxas de desemprego nas diferentes categorias são as mais 

baixas desde 2009;" 

 

EFDD, GUE/NGL: 

Considerando K 

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

2.ª parte Estes termos 

 


