
P8_PV(2018)09-11(VOT)_PT.docx 1 PE 628.012 

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. Equivalência das inspeções no terreno ***I 

Relatório: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

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

observações 

votação única VN + 543, 75, 45 

 

 

2. Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que respeita ao regime 

especial para as pequenas empresas * 

Relatório: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

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

observações 

votação única VN + 618, 40, 24 

 

 

3. Decisão de execução que sujeita a medidas de controlo as novas substâncias 

psicoativas ciclopropilfentanilo e metoxiacetilfentanilo * 

Relatório: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

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

observações 

votação única VN + 635, 11, 37 

 

 

4. Mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar 

assistência à Bulgária, à Grécia, à Lituânia e à Polónia 

Relatório: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (requerida maioria dos membros que compõem o 
Parlamento e 3/5 dos sufrágios expressos) 

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

observações 

votação única VN + 652, 26, 4 

 

 

5. Projeto de orçamento retificativo n.º 4/2018: Mobilização do Fundo de 

Solidariedade da União Europeia para prestar assistência à Bulgária, à Grécia, à 

Lituânia e à Polónia 
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Relatório: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 

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

observações 

votação única VN + 654, 26, 3 

 

 

6. Impacto da política de coesão da UE na Irlanda do Norte 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

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

observações 

votação única VN + 565, 51, 65 

 

 

7. Medidas específicas para a Grécia 

Relatório: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

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

observações 

votação única VN + 591, 71, 19 

 

 

8. Vias de reintegração dos trabalhadores em recuperação de ferimentos e doenças 

em empregos de qualidade 

Relatório: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

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

observações 

votação única VN + 626, 31, 26 
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9. Relações entre a UE e países terceiros em matéria de serviços de regulamentação e 

supervisão financeiras 

Relatório: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

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

observações 

votação única VN + 564, 71, 49 

 

10. Impulsionar o crescimento e a coesão nas regiões fronteiriças da UE 

Relatório: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

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

observações 

votação única VN + 594, 58, 35 

 

11. Corpo Europeu de Solidariedade ***I 

Relatório: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

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 

178 EFDD VN - 112, 539, 34 

Acordo provisório 

Acordo provisório 175 comissão VN + 519, 132, 32 

Declaração conjunta 176 comissão  +  

Declaração da 

Comissão 

177 comissão  +  

Projeto de ato legislativo  

Conjunto do texto 175PC comissão  ↓  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

comissão  ↓  

Artigo 2, § 1, ponto 4 60 comissão  ↓  

180 EFDD VN ↓  

175PC comissão  ↓  

Artigo 2, § 1, ponto 6 62 comissão  ↓  

175PC comissão  ↓  

181 EFDD VN ↓  

Artigo 3, § 1 73 comissão  ↓  

175PC comissão  ↓  

182 EFDD  ↓  

Artigo 13, § 1 122 comissão  ↓  

183 EFDD VN ↓  

175PC comissão  ↓  

Artigo 14, § 1 128 comissão  ↓  

175PC comissão  ↓  

184 EFDD  ↓  

Considerando 8 175PC comissão  ↓  

15 comissão  ↓  

179 EFDD  ↓  

votação: proposta da Comissão VN ↓  
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Pedidos de votação nominal 

EFDD: alterações 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Programa de Apoio às Reformas Estruturais: dotação financeira e objetivo geral 

***I 

Relatório: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

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 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

VN - 123, 538, 30 

Acordo provisório 

Acordo provisório 19 comissão VN + 489, 170, 32 

Declaração conjunta 21 comissão  +  

Declaração da 

Comissão 

20 comissão  +  

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: alteração 22 

ENF: alteração 23 
 

 

13. Programa Euratom que complementa o Programa-Quadro Horizonte 2020 * 

Relatório: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

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

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

comissão  +  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em separado 

5 comissão VN + 584, 92, 15 

35S comissão VS -  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Artigo 3, § 1 40 Verts/ALE VN - 207, 476, 10 

18 comissão VN + 485, 192, 18 

Artigo 3, § 2, alínea e) 41S Verts/ALE  -  

Artigo 3, § 2, alínea f) 42S Verts/ALE  -  

Artigo 4, § 1, 

parágrafo 1, parte 

introdutória 

43 Verts/ALE  -  

Artigo 4, § 1, 

parágrafo 1, alínea a) 

44S Verts/ALE VN - 121, 536, 34 

Anexo I – parágrafo 4 45 Verts/ALE VE - 126, 554, 12 

Anexo I, parágrafo 6, 

alínea e) 

46S Verts/ALE VN - 116, 551, 26 

Anexo I, parágrafo 6, 

alínea f) 

47S Verts/ALE  -  

Anexo I, parágrafo 6, 

alínea i) 

48S Verts/ALE VN - 135, 536, 25 

Anexo I, parágrafo 9, 

alínea e), parágrafo 3 

49S Verts/ALE VN - 125, 537, 30 

Considerando 1 37 Verts/ALE  -  

Após o considerando 1 38 Verts/ALE VN - 300, 369, 22 

Considerando 2 39 Verts/ALE VN - 209, 465, 20 

Após o considerando 4 50 ECR VN - 161, 506, 27 

Considerando 10 § texto original VN + 529, 121, 40 

Considerando 11 6 comissão VE + 536, 144, 14 

§ texto original VN ↓  

votação: proposta da Comissão VN + 530, 132, 34 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: Alterações 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 e considerandos 10, 11 da proposta da 

Comissão 
 

Pedidos de votação em separado 
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PPE: alteração 35 
 

 

14. Medidas para evitar e combater o assédio moral e sexual no local de trabalho, em 

locais públicos e na vida política na UE 

Relatório: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 2 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 357, 319, 14 

§ 9 § texto original VS/VE + 350, 279, 62 

§ 13 § texto original VP   

1 +  

2/VN - 293, 382, 16 

§ 25 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 357, 320, 15 

§ 29 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 348, 321, 25 

§ 31 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 334, 317, 40 

§ 37 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 304, 373, 18 

§ 43 § texto original VN + 392, 243, 56 

§ 45 § texto original VP   
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

1 +  

2/VN + 366, 295, 33 

§ 46 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 364, 297, 33 

§ 51 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 52 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando A § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando Y § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando AC § texto original VS/VE + 422, 222, 46 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 528, 48, 115 

 

Pedidos de votação nominal 

+ de 76 

deputados: 

§§ 13 (2ª parte), 25 (2ª parte), 31 (2ª parte), 43, 45 (2ª parte), 46 (2ª parte) 

 

Pedidos de votação em separado 

+ de 76 Considerando AC, §§ 9, 43 
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deputados: 
 

Pedidos de votação por partes 

+ de 76 deputados: 

Considerando A 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "o regime patriarcal e" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando Y 

1.ª parte "Considerando que nem todos os parlamentos nacionais e regionais e nem todas as 

assembleias locais dispõem de estruturas específicas e de regulamentos internos para 

garantir a existência de canais apropriados para a apresentação e o tratamento seguro 

e confidencial de queixas por assédio;" 

2.ª parte "que a formação em matéria de assédio sexual e moral deve ser obrigatória para todo 

o pessoal e todos os deputados dos parlamentos, nomeadamente do Parlamento 

Europeu;" 

 
§ 2 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "relacionada com estruturas de poder 

patriarcais" 

2.ª parte estes termos 

 
§ 13 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão do termo: "legislativa" 

2.ª parte este termo 

 
§ 25 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "legislativo" e "a todos os níveis" 

2.ª parte estes termos 

 
§ 29 

1.ª parte "Insta os Estados-Membros a introduzirem medidas destinadas a prevenir e a 

combater a violência e o assédio no local de trabalho através de políticas que 

comportem medidas de prevenção, procedimentos eficazes, transparentes e 

confidenciais para tratar queixas, sanções severas e dissuasivas para os agressores, 

informações exaustivas e cursos de formação para assegurar que os trabalhadores 

compreendam as políticas e os procedimentos, assim como apoio para ajudar as 

empresas a elaborarem planos de ação para implementar todas estas medidas;" 

2.ª parte "salienta que estas medidas não devem ser integradas nas estruturas existentes se 

estas estruturas já dispuserem de barreiras de género intrínsecas;" 

 
§ 31 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "obrigatórias" e "sublinha que uma 

formação eficaz deve ser interativa, contínua e adaptada ao respetivo local de 

trabalho e que deve ser dada por peritos externos;" 

2.ª parte estes termos: 

 
§ 37 

1.ª parte "Apela a uma adoção célere da revisão da Diretiva Declaração Escrita (Diretiva 

91/533/CEE do Conselho);" 

2.ª parte "reitera o seu apelo à adoção de uma diretiva sobre condições dignas de trabalho, 

que deve incluir medidas destinadas a combater o assédio moral e o assédio sexual 

no local de trabalho;" 
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§ 45 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão do termo: "obrigatória" 

2.ª parte este termo 

 
§ 46 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão do termo: "obrigatória" 

2.ª parte este termo 

 
§ 51 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "e as relações de poder patriarcais" 

2.ª parte estes termos: 

 
§ 52 

1.ª parte "Salienta que a educação sobre a igualdade dos géneros a todos os níveis constitui 

um instrumento fundamental para evitar e eliminar estas formas de conduta 

inadequada, mudar as mentalidades e reduzir a tolerância cultural do sexismo e do 

assédio sexual;" 

2.ª parte "salienta a necessidade de introduzir programas educativos e debates sobre esta 

matéria nas escolas; observa que estes programas e debates devem, sempre que 

necessário e adequado, em colaboração com as ONG e os organismos de promoção 

da igualdade relevantes, incluir informações e debates sobre a prevenção e medidas 

contra o assédio sexual, a fim de gerar uma maior sensibilização para os direitos das 

vítimas e para fazer com que as pessoas se lembrem da sua relação com a 

objetificação das mulheres;" 

 
§ 53 

1.ª parte "Exorta os Estados-Membros a incentivarem a realização de campanhas de 

sensibilização nos estabelecimentos de ensino secundário e a incluírem a questão do 

ciberassédio nos programas de ensino das escolas e universidades;" 

2.ª parte "insta, nomeadamente, a que se prossiga com a campanha «Delete Cyberbullying» 

(Acabem com o ciberassédio) e com a iniciativa para uma Internet mais segura, com 

o objetivo de combater a intimidação e o assédio sexual, de modo a sensibilizar os 

jovens, futuros cidadãos da Europa, para uma maior igualdade entre os géneros, 

assim como para o respeito das mulheres;" 
 

 

15. Igualdade linguística na era digital 

Relatório: Jill Evans (A8-0228/2018) 

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

observações 

votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN + 592, 45, 44 
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16. Gestão transparente e responsável dos recursos naturais nos países em 

desenvolvimento: o caso das florestas 

Relatório: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 11 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 367, 317, 9 

§ 18 § texto original VS/VE + 380, 237, 73 

§ 42 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § texto original VS +  

§ 54 § texto original VP   

1/VN + 379, 306, 10 

2/VN + 584, 103, 5 

§ 56 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 376, 314, 7 

3 +  

§ 58 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 64 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 389, 301, 3 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 66 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 76 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 77 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 382, 302, 7 

§ 80 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 312, 334, 46 

§ 88 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 377, 306, 13 

§ 91 § texto original VP   

1/VN + 647, 33, 9 

2/VN + 368, 298, 22 

3/VN + 366, 307, 19 

§ 92 § texto original VP   

1/VN + 650, 36, 9 

2/VN + 361, 295, 32 

§ 95 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 372, 309, 11 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 354, 53, 266 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: §§ 54, 56 (2ª parte), 91, 92 
 

Pedidos de votação em separado 

+ de 76 

deputados: 

§§ 18, 44 

 

Pedidos de votação por partes 

+ de 76 deputados: 

§ 11 

1.ª parte "Observa que a indústria da aviação depende fortemente da compensação das 

emissões de carbono, nomeadamente através das florestas; salienta, no entanto, que a 

compensação das emissões de carbono por via florestal enfrenta duras críticas, pois a 

sua medição é difícil e a garantia de que é feita, impossível;" 

2.ª parte " considera que a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) devia excluir 

a compensação de emissões de carbono por via florestal do Regime de compensação 

e de redução do carbono para a aviação internacional (CORSIA);" 

 
§ 42 

1.ª parte "Insta a Comissão a tornar as «Diretrizes Voluntárias para uma Gestão Responsável 

da Posse da Terra, Pescas e Florestas» (VGGT) da FAO vinculativas para o Plano de 

Investimento Externo;" 

2.ª parte "salienta que o respeito destas orientações requer um controlo e uma aplicação 

eficazes e independentes, bem como a existência de mecanismos adequados de 

resolução de litígios e de reclamação; insiste em que sejam aplicadas normas sobre 

propriedade fundiária nas fases de conceção de projetos, acompanhamento e 

apresentação de relatórios anuais" 

3.ª parte "e em que essas normas se tornem vinculativas para todas as ações externas da UE 

financiadas pela ajuda pública ao desenvolvimento (APD);" 

 
§ 54 

1.ª parte "Solicita à UE que introduza requisitos que obriguem o setor financeiro a exercer o 

dever de diligência ao avaliar os riscos ambientais, sociais e de governação ligados 

ao setor financeiro e não financeiro;" 

2.ª parte "apela igualmente à divulgação pública dos processos de devida diligência, através, 

pelo menos, dos relatórios anuais dos investidores;" 

 
§ 56 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "vinculativos" e "impor um dever de 

diligência aos operadores a montante e a jusante nas cadeias de abastecimento de 

produtos que representam riscos para as florestas;" 

2.ª parte "vinculativos" 

3.ª parte "impor um dever de diligência aos operadores a montante e a jusante nas cadeias de 

abastecimento de produtos que representam riscos para as florestas;" 

 
§ 58 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "a promover um quadro regulamentar 

vinculativo a nível internacional e" 
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2.ª parte estes termos 

 
§ 64 

1.ª parte "Reconhece, no que respeita ao óleo de palma, o contributo positivo dos regimes de 

certificação em vigor, mas lamenta constatar que a Mesa-Redonda sobre Óleo de 

Palma Sustentável (RSPO), o Óleo de Palma sustentável da Indonésia (ISPO) e o 

Óleo de Palma sustentável da Malásia (MSPO), assim como todos os demais 

sistemas de certificação reconhecidos, não proíbem de facto os seus membros de 

transformarem as florestas tropicais ou turfeiras em plantações de palma; considera, 

por conseguinte, que estes grandes regimes de certificação não limitam de forma 

eficaz as emissões de gases com efeito de estufa durante o processo de 

estabelecimento e exploração das plantações e têm, por isso, sido incapazes de 

prevenir grandes incêndios florestais e incêndios em turfeiras; insta a Comissão a 

garantir uma avaliação independente e um acompanhamento desses regimes de 

certificação, por forma a assegurar que o óleo de palma colocado no mercado da UE 

cumpra todas as normas necessárias e seja sustentável;" 

2.ª parte "observa que a questão da sustentabilidade no setor do óleo de palma não pode ser 

resolvida apenas com políticas e medidas voluntárias, mas que as empresas do setor 

também devem estar sujeitas a regras vinculativas e a um regime de certificação 

obrigatório;" 

 
§ 66 

1.ª parte "Exorta a Comissão e todos os Estados-Membros que ainda não o fizeram a 

trabalharem em prol de um compromisso ao nível da UE que garanta o 

aprovisionamento exclusivo de óleo de palma certificado como sustentável até 2020 

– nomeadamente, através da assinatura e da aplicação da Declaração de Amesterdão 

que visa suprimir a desflorestação das cadeias de produtos de base agrícolas com 

países europeus –" 

2.ª parte "e a diligenciarem no sentido de um compromisso do setor – nomeadamente através 

da assinatura e da aplicação da Declaração de Amesterdão que defende uma cadeia 

de abastecimento de óleo de palma plenamente sustentável até 2020;" 

 
§ 76 

1.ª parte "Insta a UE a apoiar as iniciativas dos países em desenvolvimento ricos em florestas 

destinadas a contrabalançar a expansão desenfreada das práticas agrícolas e as 

atividades mineiras que têm tido um impacto negativo na gestão das florestas, na 

subsistência e na integridade cultural dos povos indígenas, bem como consequências 

prejudiciais para a estabilidade social" 

2.ª parte "e a soberania alimentar dos agricultores;" 

 
§ 77 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "que nenhum financiamento público 

destinado à luta contra as alterações climáticas e ao desenvolvimento deve ser 

utilizado para apoiar o desenvolvimento da agricultura, a exploração florestal 

industrial, a exploração mineira, a extração de recursos ou o desenvolvimento de 

infraestruturas em paisagens florestais intactas," 

2.ª parte estes termos 

 
§ 80 

1.ª parte "Salienta que a luta contra o comércio internacional ilegal exige uma ação 

concertada e inclusiva para pôr termo à destruição, desflorestação e exploração 

madeireira ilegal e combater a fraude, o abate desenfreado e a procura de produtos 

florestais e da vida selvagem;" 
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2.ª parte "apela à criação de uma força policial internacional para garantir a segurança das 

zonas protegidas;" 

 
§ 88 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão do termo: "obrigatórios" 

2.ª parte este termo 

 
§ 91 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "vinculativas e com força executória" 

e "um mecanismo de sanções e" 

2.ª parte "vinculativas e com força executória" 

3.ª parte "um mecanismo de sanções e" 

 
§ 92 

1.ª parte "Insta a Comissão a incluir disposições ambiciosas para a floresta em todos os 

acordos comerciais e de investimento da UE;" 

2.ª parte "salienta que estas disposições devem ser vinculativas e aplicáveis mediante uma 

monitorização eficaz e mecanismos sancionatórios que permitam a pessoas 

singulares ou coletivas, fora ou dentro da UE, intentar a obtenção de reparação;" 

 
§ 95 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "incluindo a possibilidade de instituir 

um mecanismo para garantir que as queixas apresentadas pelos interessados sejam 

devidamente apreciadas;" 

2.ª parte estes termos: 
 

 


