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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
38+ deputados limiar baixo (pelo menos 38 deputados)
76+ deputados limiar médio (pelo menos 76 deputados)
151+ deputados limiar alto (pelo menos 151 deputados)
SEC votação por escrutínio secreto
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1. Autorização geral de exportação da União para a exportação de determinados 
produtos de dupla utilização da União para o Reino Unido ***

Relatório: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

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

votação única VN + 645, 2, 7

2. Prossecução dos programas de Cooperação Territorial PEACE IV (Irlanda - 
Reino Unido) e Reino Unido - Irlanda (Irlanda - Irlanda do Norte - Escócia), no 
contexto da saída do Reino Unido da União Europeia ***I

Relatório: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

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

votação única VN + 624, 13, 24

3. Prossecução das atividades de mobilidade para fins de aprendizagem em curso no 
âmbito do programa Erasmus+ no contexto da saída do Reino Unido da União 
***I

Relatório: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

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

votação única VN + 651, 9, 10

4. Segurança da aviação no contexto da saída do Reino Unido da União ***I

Relatório: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

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

votação única VN + 658, 8, 4
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5. Acordo de cooperação em matéria de parceria e desenvolvimento entre a UE e o 
Afeganistão ***

Recomendação: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

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

votação: Processo de 
aprovação

VN + 513, 85, 67

6. Acordo de cooperação em matéria de parceria e desenvolvimento entre a UE e o 
Afeganistão (resolução)

Relatório: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

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

observações

§ 17 1 GUE/NGL -

§ 19 2 GUE/NGL -

§ 48 § texto original VS + 361, 286, 25

§ 73 3 GUE/NGL -

§ 74 4 GUE/NGL -

§ 76 5 GUE/NGL -

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 565, 53, 55

Pedidos de votação em separado
ECR: § 48

7. Participação da Noruega, da Islândia, da Suíça e do Principado do Listenstaine na 
eu-LISA ***

Recomendação: Monica Macovei (A8-0081/2019)

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

votação: Processo de 
aprovação

VN + 602, 15, 56
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8. Âmbito e mandato dos representantes especiais da UE

Relatório: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

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

aprovação sem votação (artigo 113.º, n.º 6, do Regimento)

9. Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços ***I

Relatório: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 363 comissão VN + 613, 23, 36

10. Sistema de Informação sobre Vistos ***I

Relatório: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

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

observações

Alterações da 
comissão competente - 

votação em bloco

1-234
242-
251

comissão VE + 540, 123, 10

Artigo 1, parágrafo 1, 
n.º 1 

Regulamento (CE) n.º 
767/2008

Artigo 1, § 2

252S Verts/ALE, 
GUE/NGL:

VN - 234, 411, 31

VPArtigo 1, parágrafo 1, 
n.º 2, alínea c)

Regulamento (CE) n.º 

253 Verts/ALE, 
GUE/NGL:

1/VN - 289, 381, 6
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

810/2009
Artigo 13, § 7, alínea 

a)

2/VN + 452, 214, 7

254S Verts/ALE, 
GUE/NGL:

VN - 274, 396, 6Artigo 1.º, § 1, n.º 4
Regulamento (CE) n.º 

810/2009
Artigo 21-A 235-

241
comissão +

votação: proposta da Comissão VN + 522, 122, 31

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: alterações 252, 253, 254

Pedidos de votação por partes
Verts/ALE:
alteração 253
1.ª parte "a) Crianças com menos de 12 anos"
2.ª parte "e pessoas com mais de 70 anos"

11. Criação do Fundo para o Asilo e a Migração ***I

Relatório: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Alterações da 
comissão competente - 

votação em bloco

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-
118
120-
122
124-
132
134-
137
139
141-
142
144-
167
170-
175
178
180-
182
187-
194
196-
203
205
207
211-

comissão +
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

215
217-
218
220-
223
225-
227
229-
231
233-
249

1 comissão VN + 538, 122, 14

VP

1/VN + 568, 94, 9

2/VN + 571, 83, 7

3/VN + 506, 136, 12

7 comissão

4/VN + 499, 159, 19

8 comissão VN + 559, 110, 8

VP

1 +

12 comissão

2/VN + 493, 159, 20

17 comissão VN + 350, 292, 29

18 comissão VS +

19 comissão VS/VE + 339, 336, 5

VP

1 +

24 comissão

2/VE - 334, 342, 5

26 comissão VS +

VP

Alterações da 
comissão competente - 
votação em separado

28 comissão

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

observações

2 +

VP

1/VN + 571, 83, 22

30 comissão

2 +

32 comissão VS/VE + 354, 318, 6

34 comissão VN + 337, 325, 13

37 comissão VS/VE + 337, 319, 19

VP

1 +

2/VE + 349, 321, 6

40 comissão

3 +

VP

1 +

2/VE + 339, 327, 15

46 comissão

3 +

49 comissão VS/VE + 338, 336, 4

52 comissão VS/VE + 377, 232, 68

VP

1 +

2/VE + 351, 327, 2

57 comissão

3/VE + 370, 308, 1

VP

1 +

60 comissão

2 +

66 comissão VS +
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

VP

1 +

68 comissão

2 +

VP

1/VN + 629, 35, 18

73 comissão

2/VN + 495, 154, 20

79 comissão VS +

VP

1 +

80 comissão

2 +

82 comissão VS +

84 comissão VS/VE + 360, 306, 12

85 comissão VS +

VP

1 +

92 comissão

2 +

97 comissão VS +

VP

1 +

104 comissão

2/VE + 356, 254, 66

VP

1 +

119 comissão

2 +

VP138 comissão

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

observações

2/VE + 357, 321, 2

VP

1 +

140 comissão

2 +

168 comissão VS +

169 comissão VS +

176 comissão VS +

177 comissão VS +

179 comissão VS +

VP

1 +

184 comissão

2 +

186 comissão VS/VE + 422, 253, 6

195 comissão VS +

209 comissão VS +

210 comissão VS +

VP

1 +

216 comissão

2 +

224 comissão VS/VE + 355, 311, 16

232 comissão VS +

261S ENF -Artigo 2 – parágrafo 1 
– alínea e)

65 comissão +

69 comissão +Artigo 3, § 2, alínea b)

262 ENF ↓
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

70-71 comissão +Artigo 3, § 2, alínea c)

263 ENF ↓

72 comissão +Artigo 3, § 2, após a 
alínea c)

264 ENF ↓

76 comissão VE + 347, 325, 4Artigo 4, após o § 2

252 PPE ↓

77 comissão VE + 370, 302, 5Artigo 4, após o § 2

253 PPE ↓

VP

1 +

93 comissão

2 +

Artigo 9, § 2

254 PPE ↓

VP

1 +

103 comissão

2 +

Artigo 13, § 1

255 PPE ↓

Artigo 14.º, após o § 2 256 PPE VE - 230, 427, 19

123 comissão VE + 347, 316, 16Artigo 18, § 2

257 PPE ↓

265S ENF -Artigo 22

133 comissão +

266S ENF -

VP

1 +

Artigo 26, § 2

143 comissão

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

observações

183 comissão +Anexo II, ponto 3, 
alínea d)

258 PPE ↓

259 PPE VE - 228, 428, 22Anexo III, título

185 comissão +

Anexo III, ponto 1, 
alínea f)

267 ENF -

268S ENF -Anexo III, ponto 2, 
alínea i)

204 comissão +

269S ENF -Anexo III, ponto 3, 
alínea b)

206 comissão +

270S ENF VN - 109, 549, 23Anexo III, ponto 3 – 
alínea e)

208 comissão +

271S ENF -Anexo III, ponto 4, 
alínea b)

219 comissão VE + 349, 324, 6

Anexo III, ponto 4, 
alínea h)

272 ENF -

273 ENF -Anexo IV, travessão 1

228 comissão +

31 comissão VE + 348, 320, 7Considerando 24

250 PPE ↓

42 comissão VE - 323, 349, 3Considerando 32

251 PPE -

260S ENF -Considerando 55

59 comissão VE + 356, 254, 66

votação: proposta da Comissão VN + 374, 260, 47

Pedidos de votação nominal
ECR: alterações 11, 7, 8, 17, 34, 73
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ENF: alterações 7 (4.ª parte), 270

Pedidos de votação em separado
ECR: alterações 1, 7 (4ª parte), 8, 17, 26, 34, 73
PPE: alterações 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186, 224
ENF: alterações 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 169, 176, 

177, 179, 195, 209, 210, 232

Pedidos de votação por partes
ECR:
alteração 12
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "criando vias seguras e legais de acesso à União 

que contribuam igualmente para" e "Enquanto instrumento da política interna da 
União e único instrumento de financiamento em matéria de asilo e migração a nível 
da União, o Fundo deve apoiar principalmente ações em matéria de asilo e migração 
na União. Contudo, dentro de determinados limites e sob reserva de salvaguardas 
apropriadas"

2.ª parte estes termos

alteração 24
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "bem como às organizações da sociedade civil, 

mormente as associações de refugiados e migrantes"
2.ª parte estes termos

alteração 28
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: «e apoio de reintegração a longo prazo"
2.ª parte estes termos

alteração 30
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "Há que prestar especial atenção aos grupos 

vulneráveis. As decisões de regresso devem ter por base uma avaliação minuciosa e 
cuidada da situação no país de origem, que incida, inclusivamente, na capacidade de 
absorção a nível local. As medidas e ações específicas de apoio aos países de origem 
e, em particular, às pessoas vulneráveis, contribuem para garantir a sustentabilidade, 
a segurança e a eficácia dos regressos. Estas medidas devem ser aplicadas com a 
participação ativa das autoridades locais, da sociedade civil e das diásporas"

2.ª parte estes termos

alteração 60
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e com organizações da sociedade civil, 

incluindo organizações de migrantes e de refugiados"
2.ª parte estes termos

PPE:
alteração 40
1.ª parte "A prioridade do presente Fundo deve consistir no financiamento de ações no 

próprio território da União. O Fundo pode financiar medidas em países terceiros ou 
com estes relacionadas e apoiadas pelo Fundo”

2.ª parte "as quais devem ser limitadas em termos financeiros, pese embora"
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3.ª parte "adequadas para alcançar os objetivos do Fundo previstos no artigo 3.º do presente 
regulamento, e ser objeto de salvaguardas apropriadas. Essas medidas devem 
complementar outras ações fora da União, apoiadas por instrumentos de 
financiamento externo da União. Em particular, aquando da execução dessas ações, 
deve procurar manter-se a total coerência e complementaridade com os princípios e 
objetivos gerais da ação externa e da política externa da União relativas ao país ou 
região em causa, bem como com os compromissos internacionais da União. Deve ser 
respeitado o princípio da coerência das políticas para o desenvolvimento, como 
enunciado no ponto 35 da Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento. No âmbito 
da execução da ajuda de emergência, deve ser assegurada a coerência com os 
princípios humanitários enunciados no Consenso Europeu em matéria de Ajuda 
Humanitária"

alteração 46
1.ª parte "A fim de contribuírem para a realização do objetivo estratégico do Fundo, os 

Estados-Membros e a Comissão devem assegurar que os programas dos 
Estados-Membros incluem ações que contribuam para a realização de cada um dos 
objetivos específicos do presente regulamento. Além disso, devem assegurar que a 
atribuição de financiamento aos objetivos específicos serve esses objetivos da 
melhor forma possível e que se baseia nas necessidades mais recentes"

2.ª parte "que os programas incluem um nível mínimo de despesas em relação a esses 
objetivos"

3.ª parte "que a partilha de recursos entre os objetivos é proporcional aos desafios 
enfrentados, que as prioridades escolhidas são conformes com as medidas de 
execução indicadas no anexo II e que a afetação de recursos entre objetivos assegura 
que os objetivos estratégicos gerais podem ser alcançados"

alteração 93
1.ª parte "O financiamento a partir do instrumento temático é consagrado a prioridades com 

elevado valor acrescentado para a União ou serve para responder a necessidades 
urgentes, no respeito das prioridades da União acordadas, como indicado no anexo 
II, e através das ações elegíveis constantes do anexo III. A Comissão assegura um 
diálogo regular com as organizações da sociedade civil na preparação, execução, 
monitorização e avaliação dos programas de trabalho"

2.ª parte "Pelo menos 20 % dos fundos do instrumento temático são atribuídos ao objetivo 
específico referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea a)
Pelo menos 10% dos fundos do instrumento temático são atribuídos ao objetivo 
específico referido no artigo 3.º, n.º 2, primeiro parágrafo, alínea b)
Pelo menos 10% dos fundos do instrumento temático são atribuídos ao objetivo 
específico referido no artigo 3.º, n.º 2, primeiro parágrafo, alínea c)
Pelo menos 10% dos fundos do instrumento temático são atribuídos ao objetivo 
específico referido no artigo 3.º, n.º 2, primeiro parágrafo, alínea c-B)"

alteração 103
1.ª parte "Os Estados-Membros e a Comissão asseguram que as prioridades constantes do 

programa nacional são compatíveis com as prioridades da União e dão resposta aos 
desafios no domínio da gestão do asilo e da migração e respeitam plenamente o 
acervo da União pertinente, bem como as prioridades da União e dos 
Estados-Membros decorrentes de instrumentos internacionais de que sejam 
signatários, em particular a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança. Na definição das prioridades dos seus programas, os Estados-Membros 
devem assegurar que as medidas de execução indicadas no anexo II são tratadas de 
forma adequada"
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2.ª parte "Neste contexto, os Estados-Membros atribuem, pelo menos, 20 % dos fundos que 
lhes são concedidos ao objetivo específico referido no artigo 3.º, n.º 2, primeiro 
parágrafo, alínea a). Os Estados-Membros atribuem, pelo menos, 10% dos fundos 
que lhes são concedidos ao objetivo específico referido no artigo 3.º, n.º 2, primeiro 
parágrafo, alínea b). Os Estados-Membros atribuem, pelo menos, 10% dos fundos 
que lhes são concedidos ao objetivo específico referido no artigo 3.º, n.º 2, primeiro 
parágrafo, alínea c). Os Estados-Membros atribuem, pelo menos, 10% dos fundos 
que lhes são concedidos ao objetivo específico referido no artigo 3.º, n.º 2, primeiro 
parágrafo, alínea c-B)"

alteração 104
1.ª parte "Os Estados-Membros asseguram, além disso, que os seus programas incluem 

medidas destinadas a tratar todos os objetivos específicos do Fundo a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, e que a afetação dos recursos a esses objetivos garantem a sua 
concretização"

2.ª parte "Ao avaliar os programas dos Estados-Membros, a Comissão assegura que não é 
disponibilizado financiamento a projetos sempre que existam provas concludentes 
de que a legalidade desses projetos ou a legalidade e regularidade desse 
financiamento ou a execução desses projetos sejam postas em dúvida, na sequência 
de um parecer fundamentado da Comissão a respeito de uma infração a título do 
artigo 258.º do TFUE"

alteração 138
1.ª parte Conjunto do texto excluindo o termo: "imprevisto”
2.ª parte este termo

alteração 140
1.ª parte Conjunto do texto excluindo o termo: "imprevisto"
2.ª parte este termo

alteração 143
1.ª parte Conjunto do texto excluindo o termo: "imprevisto"
2.ª parte este termo

ENF:
alteração 7
1.ª parte "O Fundo deve respeitar plenamente os direitos humanos, a Agenda 2030, o 

princípio da coerência das políticas para o desenvolvimento, tal como estabelecido 
no artigo 208.º do TFUE", excluindo os termos "a Agenda 2030", "bem como os 
compromissos assumidos a nível internacional em matéria de migração e asilo, 
nomeadamente o Pacto Global sobre Refugiados", "e o Pacto Global para Migrações 
Seguras, Ordeiras e Regulares (PGM)"

2.ª parte "a Agenda 2030"
3.ª parte "bem como os compromissos assumidos a nível internacional em matéria de 

migração e asilo, nomeadamente o Pacto Global sobre Refugiados"
4.ª parte "e o Pacto Global para Migrações Seguras, Ordeiras e Regulares (PGM)"

alteração 68
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "em consonância com o princípio da 

solidariedade e da repartição justa das responsabilidades"
2.ª parte estes termos

alteração 73
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1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "pelo menos" e "as organizações internacionais 
pertinentes, organizações não governamentais, em especial as organizações de 
refugiados e migrantes, as instituições nacionais de defesa dos direitos humanos e os 
organismos para a promoção da igualdade, bem como os parceiros económicos e 
sociais"

2.ª parte estes termos

alteração 80
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "associados a Schengen"
2.ª parte estes termos

alteração 92
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "bem como a organizações internacionais e não 

governamentais"
2.ª parte estes termos

alteração 119
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e à admissão por motivos humanitários" (no 

título) e "Para além da sua dotação calculada em conformidade com o artigo 11.º, 
n.º 1, alínea a), os Estados-Membros recebem de dois em dois anos um montante 
suplementar com base num montante fixo de 6 000 EUR por cada pessoa admitida 
através de regimes de admissão por motivos humanitários"

2.ª parte estes termos

alteração 184
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a) Promover e respeitar o direito internacional 

e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia nas políticas e medidas em 
matéria de asilo e de migração" e "às organizações internacionais, às organizações 
não governamentais e aos parceiros sociais" (na alínea b))

2.ª parte estes termos

alteração 216
1.ª parte Conjunto do texto exceto as alíneas c), d) e f) e exceto os termos: "bem como ações 

que fomentem a sua aceitação por essa mesma sociedade"
2.ª parte alíneas c), d) e f) e os termos: “bem como ações que fomentem a sua aceitação por 

essa mesma sociedade”

ECR, ENF:
alteração 57
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: " As organizações da sociedade civil" e "e dos 

países terceiros"
2.ª parte "As organizações da sociedade civil"
3.ª parte "e dos países terceiros"

12. Criação, no âmbito do Fundo para a Gestão Integrada das Fronteiras, do 
instrumento de apoio financeiro à gestão das fronteiras e dos vistos ***I

Relatório: Tanja Fajon (A8-0089/2019)
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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

210 EFDD -

Projeto de ato legislativo

Alterações da 
comissão competente - 

votação em bloco

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

comissão +

8 comissão VS +

9 comissão VS +

16 comissão VS +

19 comissão VS +

Alterações da 
comissão competente - 
votação em separado

40 comissão VP
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

1 +

2 +

41 comissão VN + 490, 170, 17

42 comissão VS/VE + 384, 287, 6

53 comissão VS +

57 comissão VS +

58 comissão VS +

61 comissão VS +

62 comissão VS +

64 comissão VS +

VP

1 +

66 comissão

2 +

73 comissão VS +

76 comissão VS +

85 comissão VS +

92 comissão VS +

93 comissão VS +

108 comissão VS +

VP

1 +

2/VE + 349, 306, 16

114 comissão

3 +

146 comissão VN + 535, 117, 23

148 comissão VS +
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

149 comissão VS +

150 comissão VS +

166 comissão VS +

167 comissão VS +

169 comissão VN + 513, 151, 12

186 comissão VN + 502, 153, 14

197 comissão VS +

201 comissão VN + 505, 151, 20

205 comissão VS +

Artigo 3, § 2, alínea a) 213 ENF -

Artigo 4, § 3, alínea a) 214S ENF -

Artigo 4, § 3, alínea b) 215S ENF -

211S GUE/NGL -Artigo 5, § 3

65 comissão +

77 comissão VE + 361, 311, 4Artigo 8, § 6

206 PPE ↓

Artigo 23, § 2 216S ENF -

164 comissão VE + 352, 307, 18Anexo II, ponto 1, 
alínea c)

207 PPE ↓

Anexo III, ponto 1, 
após a alínea g)

208 PPE +

Anexo III, ponto 1 – 
alínea i)

217S ENF -

Anexo III , ponto 2, 
alínea h)

218S ENF -

209 PPE +Anexo IV, ponto 6

192 comissão ↓
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Considerando 57 212S ENF -

votação: proposta da Comissão VN + 473, 169, 39

Pedidos de votação nominal
ENF: alterações 41, 146, 169, 186, 201

Pedidos de votação em separado
PPE: alterações 41, 42, 53, 108
ENF: alterações 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 150, 166, 

167, 197, 205

Pedidos de votação por partes
PPE:
alteração 40
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "como medida de último recurso"
2.ª parte estes termos

alteração 66
1.ª parte "As entidades jurídicas que participam em consórcios de, pelo menos, duas 

entidades independentes estabelecidas em diferentes Estados-Membros ou diferentes 
países ou territórios ultramarinos ligados a esses Estados são elegíveis"

2.ª parte "Se as organizações internacionais que participam no consórcio estiverem 
estabelecidas num país terceiro, é aplicável o artigo 6.º, n.º 3"

alteração 114
1.ª parte "A Comissão pode, a título excecional, decidir prestar apoio financeiro para fazer 

face a necessidades urgentes e específicas em caso de uma situação de emergência 
devidamente justificada e em último recurso"

2.ª parte "e em último recurso"
3.ª parte "Estas situações podem ficar a dever-se a uma pressão urgente e excecional, em que 

um número elevado ou desproporcionado de nacionais de países terceiros 
atravessaram, atravessam, ou prevê-se que atravessem, as fronteiras externas de um 
ou mais Estados-Membros, em particular, troços da fronteira em que o nível do 
impacto tenha sido identificado como prejudicial ao funcionamento do conjunto do 
espaço Schengen ou qualquer outra situação de emergência devidamente 
fundamentada que exija ação urgente nas fronteiras externas abrangida pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento. A Comissão informa imediatamente o 
Parlamento Europeu e o Conselho"

13. Criação do Fundo para a Segurança Interna ***I

Relatório: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Alterações da 
comissão competente - 

votação em bloco

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

comissão +

VP

1 +

1 comissão

2 +

8 comissão VS +

VP

1 +

9 comissão

2 +

VP

1/VN + 588, 56, 17

11 comissão

2/VN + 539, 59, 36

17 comissão VS +

Alterações da 
comissão competente - 
votação em separado

23 comissão VN + 518, 89, 56
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

24 comissão VS +

27 comissão VS +

47 comissão VN + 565, 68, 24

VP

1/VN + 605, 34, 20

2/VN + 583, 57, 21

3/VN + 528, 99, 30

50 comissão

4/VN + 514, 88, 57

53 comissão VS +

54 comissão VS +

58 comissão VS +

VP

1 +

61 comissão

2/VE - 277, 364, 23

68 comissão VS +

VP

1 +

71 comissão

2 +

77 comissão VS +

VP

1 +

79 comissão

2 +

93 comissão VS +

94 comissão VS +

118 comissão VN - 301, 314, 53
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

124 comissão VS +

VP

1 +

127 comissão

2 +

128 comissão VN + 495, 91, 84

VP

1 +

129 comissão

2 +

VP

1 +

132 comissão

2 +

Artigo 13, após o § 2 160 PPE +

Artigo 18 157S ENF -

Artigo 22, § 2 158S ENF -

155 ENF -Considerando 14

12 comissão +

159 PPE VE + 363, 306, 9Considerando 37

25 comissão ↓

156S ENF -Considerando 45

31 comissão VE + 362, 238, 72

votação: proposta da Comissão VN + 481, 142, 49

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL: alterações 11, 23, 47, 50, 128
ENF: alteração 118

Pedidos de votação em separado
PPE: alterações 25, 31
GUE/NGL: alterações 23, 47, 128
ENF: alterações 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94, 124
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Pedidos de votação por partes
PPE:
alteração 61
1.ª parte "As entidades jurídicas que participam em consórcios de, pelo menos, duas 

entidades independentes estabelecidas em diferentes Estados-Membros ou em 
diferentes países ou territórios ultramarinos ligados a esses Estados são elegíveis"

2.ª parte "Se as organizações internacionais que participam no consórcio estiverem 
estabelecidas num país terceiro, é aplicável o artigo 6.º, n.º 3"

GUE/NGL:
alteração 11
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "Em situações de emergência, e para abordar e 

prevenir riscos graves para a segurança pública, incluindo na sequência de um 
ataque terrorista, as ações realizadas por forças militares no interior do Estado-
Membro devem ser elegíveis para apoio a título do Fundo"

2.ª parte estes termos

ENF:
alteração 1
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "com a ajuda do setor privado e da sociedade 

civil"
2.ª parte estes termos

alteração 9
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a intolerância e a discriminação"
2.ª parte estes termos

alteração 71
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "incluindo as organizações da sociedade civil"
2.ª parte estes termos

alteração 79
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a Agência Europeia para a Cooperação 

Judiciária Penal (Eurojust), a Procuradoria Europeia" e "nomeadamente 
organizações da sociedade civil"

2.ª parte estes termos

alteração 127
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "combinados com algoritmos de inteligência 

artificial"
2.ª parte estes termos

alteração 129
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "com especial ênfase na formação em direitos 

fundamentais, incluindo medidas para detetar e prevenir o racismo, e intercâmbio de 
boas práticas"

2.ª parte estes termos

alteração 132
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a intolerância e a discriminação"
2.ª parte estes termos

GUE/NGL, ENF:
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alteração 50
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e o racismo" (§ 3, alínea a), "incluindo a 

sociedade civil" (§ 3, alínea b) e exceto o § 4
2.ª parte "e o racismo " (§ 3, alínea a))
3.ª parte "incluindo a sociedade civil" (§ 3, alínea b)
4.ª parte § 4

14. Definição, apresentação e rotulagem das bebidas espirituosas e proteção das 
indicações geográficas das bebidas espirituosas ***I

Relatório: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 195 comissão VN + 637, 14, 26

15. Projeto de alterações ao Protocolo n.º 3 relativo ao Estatuto do Tribunal de Justiça 
da União Europeia ***I

Relatório: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 6 comissão VN + 585, 39, 55

16. Estabelecimento de medidas de contingência no domínio da coordenação da 
segurança social na sequência da saída do Reino Unido da UE ***I

Relatório: Marian Harkin e Jean Lambert (A8-0161/2019)



P8_PV(2019)03-13(VOT)_PT.docx 27 PE 636.465

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

observações

Alterações da 
comissão competente - 

votação em bloco

1-11 comissão +

Declaração da 
Comissão

12 comissão +

votação: proposta da Comissão VN + 652, 8, 18

17. Regras comuns que garantem a conectividade rodoviária fundamental do 
transporte de mercadorias no contexto da saída do Reino Unido da União ***I

Relatório: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 10 comissão VN + 623, 35, 21

18. Regras comuns que garantem a conectividade aérea fundamental no contexto da 
saída do Reino Unido da União ***I

Relatório: Pavel Telička (A8-0062/2019)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 18 comissão VN + 653, 21, 5

19. Normas relativas ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas na 
sequência da saída do Reino Unido da União ***I

Proposta de regulamento (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Após o considerando 
10

1 comissão +

votação: proposta da Comissão VN + 640, 18, 17

20. Autorizações de pesca para os navios de pesca da União nas águas do Reino Unido 
e às operações de pesca dos navios de pesca do Reino Unido nas águas da União 
***I

Proposta de regulamento (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))

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

1 EFDD VN - 51, 614, 10

Proposta da Comissão

votação: proposta da Comissão VN + 641, 28, 6

Pedidos de votação nominal
EFDD: alteração 1

Diversos
Por razões de procedimento interno, o Conselho solicitou a inclusão do seguinte considerando no 
Ato:
"Tendo em conta a necessidade de assegurar, antes da data de saída do Reino Unido da União, um 
regime jurídico destinado a evitar a interrupção das atividades de pesca dos navios de pesca do 
Reino Unido nas águas da União e dos navios de pesca da União nas águas do Reino Unido, a 
partir da data de saída do Reino Unido da União, que poderá ser 30 de março de 2019, considerou-
se adequado fazer-se uma exceção ao prazo de oito semanas referido no artigo 4.º do Protocolo 
n.º 1 relativo ao papel dos parlamentos nacionais na União Europeia, anexo ao TUE, ao Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica."

21. Certos aspetos da segurança e da conectividade ferroviárias no contexto da saída 
do Reino Unido da União ***I

Proposta de regulamento (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Conjunto do texto 1PC1 comissão +

2 38+ deputados +Artigo 3

1PC2 comissão ↓

votação: proposta da Comissão VN + 661, 5, 5

22. Uma Europa que protege: ar limpo para todos

Proposta de resolução: B8-0156/2019

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

observações

Proposta de resolução comum B8-0156/2019
(comissão ENVI)

21 ECR -§ 2

1 PPE VN - 300, 368, 11

8 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 394, 258, 21Após o § 2

22 ECR VN - 279, 371, 28

2 PPE VN + 339, 328, 10

VP

1 ↓

§ 3

§ texto original

2 ↓

VP

1 +

§ 4 § texto original

2 +

VP§ 5 § texto original

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

observações

2 +

Após o § 3 31 GUE/NGL VE - 138, 516, 21

Após o § 7 32 GUE/NGL -

§ 8 3 PPE VN - 301, 370, 8

§ 9 § texto original VS +

§ 10 § texto original VN + 604, 56, 14

9 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN - 234, 359, 77Após o § 15

10 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VE + 378, 290, 6

VP

1 +

§ 16 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 17 § texto original

2 +

VP

1 +

2/VN + 570, 98, 9

§ 18 § texto original

3/VN + 396, 265, 15

Após o § 19 23 ECR VN - 280, 359, 35

§ 21 § texto original VS +

§ 22 40 ENF -

41 ENF VN - 103, 547, 24§ 24

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

observações

1 +

2 +

VP

1 +

§ 25 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 26 § texto original

2 +

Após o § 27 15 S&D VE - 330, 340, 3

VP

1 +

§ 28 § texto original

2 +

4 PPE VN - 320, 328, 23

11 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

VN - 317, 319, 37

Após o § 28

16 S&D +

12 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

VE - 309, 358, 8§ 29

24 ECR VE - 306, 363, 5

§ 35 § texto original VS +

§ 36 § texto original VS +

Após o § 36 13 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VE + 362, 287, 24

VP§ 37 § texto original

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

observações

2 +

Após o § 40 17 S&D +

VP

1 +

§ 40 § texto original

2 +

Após o § 41 33 GUE/NGL -

§ 42 § texto original VS +

§ 43 § texto original VS +

§ 44 § texto original VS +

Após o § 44 18 S&D VE + 334, 309, 29

§ 45 § texto original VS +

§ 46 § texto original VS +

VP

1 +

2 +

§ 50 § texto original

3 +

Após o § 52 25 ECR -

Após o § 57 14 EFDD VE + 385, 276, 8

§ 60 34 GUE/NGL VE - 212, 438, 17

§ 61 35 GUE/NGL -

§ 64 26 ECR -

§ 65 36 GUE/NGL -

27 ECR -Após o § 65

42 ENF VN - 52, 592, 31
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

5 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL, 

S&D

VN + 366, 290, 11Após a citação 14

6 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 382, 272, 12

7 EFDD, 
Verts/ALE

VN + 427, 207, 35

19 ECR VE - 298, 367, 8

Após o considerando 
A

20 ECR VN - 268, 365, 33

Considerando B § texto original VS +

Após o considerando 
C

28 GUE/NGL -

Considerando E § texto original VS +

37 ENF VN - 63, 537, 72

38 ENF VN - 58, 594, 15

Após o considerando 
E

39 ENF -

29 GUE/NGL -

VP

1 +

Considerando H

§ texto original

2 +

VP

1 +

Considerando I § texto original

2 +

Após o considerando 
K

30 GUE/NGL VE + 363, 306, 6

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 446, 146, 79

Pedidos de votação nominal
EFDD: alterações 4, 5, 6, 7, 8, 9
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ECR: alterações 18 (2ª e 3ª partes), 20, 22, 23
PPE: alterações 1, 2, 3, 4; § 10; votação final
Verts/ALE: alterações 1, 3, 11, 23
ENF: alterações 37, 38, 41, 42

Pedidos de votação em separado
PPE: Considerando B
ECR: §§ 9, 46; Considerando E
ENF: §§ 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46

Pedidos de votação por partes
ECR:
§ 24
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "salienta que um quadro harmonizado para os 

sistemas de portagens deverá ter em conta as emissões, tanto de gases com efeito de 
estufa como de poluentes, relativamente ao desempenho ambiental, de forma a dar 
sinais claros e equilibrados em prol do desenvolvimento de novos veículos"

2.ª parte estes termos

ENF:
§ 3
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "no clima e"
2.ª parte estes termos

§ 4
1.ª parte "Sublinha, uma vez mais, que a poluição atmosférica tem uma dimensão local, 

regional, nacional e transfronteiras que exige medidas a todos os níveis da 
governação; solicita, por conseguinte, um reforço da abordagem de governação 
multiníveis, de modo que todos os intervenientes sejam responsáveis pelas medidas 
que podem e devem ser tomadas ao seu nível; considera, igualmente, que a 
elaboração de políticas na Comissão deve ser mais concertada e envolver todas as 
Direções-Gerais interessadas"

2.ª parte "lamenta que, não obstante a sua competência em matéria de poluição atmosférica, 
os objetivos da DG Ambiente sejam frequentemente prejudicados pelas políticas e 
interesses de outros departamentos"

§ 5
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "as alterações climáticas"
2.ª parte estes termos

§ 16
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e das emissões de CO2", "são um desafio 

duplo" e "que a existência de automóveis, carrinhas e autocarros de zero ou baixas 
emissões é essencial para assegurar uma mobilidade limpa, eficiente do ponto de 
vista energético e comportável para todos os cidadãos, e que é crucial incrementar o 
desenvolvimento de um mercado em massa destes veículos intensificando a sua 
oferta na União de molde a reduzir os preços, para benefício de consumidores, 
gestores de frotas, entidades responsáveis pela contratação pública e a sociedade 
europeia, em geral"

2.ª parte estes termos

§ 17
1.ª parte "Salienta ser crucial incentivar o mercado dos veículos elétricos e formular diretrizes 

que encorajem os Estados-Membros a aplicar incentivos fiscais para os veículos de 
zero ou baixas emissões"
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2.ª parte "salienta que a disponibilidade e o acesso a infraestruturas de carregamento, 
incluindo nos edifícios públicos e privados, em conformidade com a Diretiva 
relativa ao desempenho energético dos edifícios , bem como a competitividade dos 
veículos elétricos, são indispensáveis para aumentar a aceitação por parte dos 
consumidores; realça a importância de assegurar que a eletricidade produzida para os 
veículos elétricos provenha de fontes de energia sustentáveis; solicita, neste 
contexto, uma iniciativa europeia a longo prazo para as baterias da próxima geração"

§ 18
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "para reduzir o acesso de automóveis privados 

aos centros urbanos"
2.ª parte estes termos

§ 25
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "(semi)" e "para a descarbonação dos 

transportes rodoviários, bem como para"
2.ª parte estes termos

§ 26
1.ª parte "Saúda os compromissos assumidos por diversas cidades da Europa no sentido de 

tornar mais «limpas» as suas frotas de transporte público"
2.ª parte "estabelecendo obrigações de aquisição de autocarros elétricos, e convida mais 

cidades a seguirem o exemplo de algumas cidades europeias  membros da rede C40 
Cities que assinaram a «Fossil Fuel Free Streets Declaration» (Declaração Ruas sem 
combustíveis fósseis) , decidindo adquirir apenas autocarros elétricos a partir de 
2025 e garantir a criação de grandes zonas urbanas de zero emissões até 2030"

§ 28
1.ª parte "Considerando que já existe a tecnologia necessária para respeitar a norma Euro 6 

relativa às emissões de NOx dos veículos com motores diesel, nomeadamente no 
que diz respeito às condições reais de condução"

2.ª parte "e sem impacto negativo nas emissões de CO2"

§ 37
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: " óxido nitroso (N2O) e metano (CH4)" e "e 

40 % das emissões de metano"
2.ª parte estes termos

§ 40
1.ª parte "Realça que, nas áreas urbanas, as emissões de amoníaco representam cerca de 50 % 

dos efeitos da poluição atmosférica na saúde, uma vez que o amoníaco é um dos 
precursores principais de partículas"

2.ª parte "insta a Comissão e os Estados-Membros a utilizarem a reforma da Política Agrícola 
Comum da UE (PAC) como uma oportunidade para combater a poluição 
atmosférica proveniente do setor agrícola"

Considerando H
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "óxido nitroso e metano", "e 40 % das emissões 

de metano", e "que, à escala global, a criação intensiva de animais produz mais 
emissões de gases com efeito de estufa do que os transportes"

2.ª parte estes termos

Considerando I
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1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "no contexto do desenvolvimento sustentável" e 
"para garantir a aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas para 2030"

2.ª parte estes termos

ECR, ENF:
§ 18
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "de diversas medidas aplicadas nos Estados-

Membros para" e "reduzir o acesso de automóveis privados aos centros urbanos"
2.ª parte "de diversas medidas aplicadas nos Estados-Membros para"
3.ª parte "reduzir o acesso de automóveis privados aos centros urbanos"

§ 50
1.ª parte "Saúda os compromissos assumidos por, pelo menos, dez Estados-Membros da UE 

no sentido de eliminarem gradualmente o carvão"
2.ª parte "apela aos demais Estados-Membros da UE para que eliminem progressivamente o 

carvão como fonte de energia"
3.ª parte "até 2030, o mais tardar"

Diversos
Julie Girling (Grupo PPE) retirou a sua assinatura da proposta de resolução B8-0156/2019.
Peter Liese (Grupo PPE) é igualmente signatário da proposta de resolução B8-0156/2019.

23. Seguimento dado pelo SEAE, dois anos após o relatório do PE sobre a 
Comunicação estratégica da UE para enfrentar a propaganda dirigida contra ela 
por terceiros

Relatório: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

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

observações

Proposta de resolução 
de substituição

1 ENF VN - 60, 583, 25

VP

1 +

§ 1, alínea o) § texto original

2 +

VP

1 +

§ 1, alínea q) § texto original

2 +

VP§ 1, alínea s) § texto original

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

observações

2 +

§ 1, alínea ae) texto original + modificado 
oralmente

VP

1 +

§ 1, alínea ag) § texto original

2/VE - 247, 373, 45

votação: recomendação (conjunto do texto)
comissão AFET

VN + 489, 148, 30

Pedidos de votação nominal
ENF: alteração 1

Pedidos de votação por partes
Verts/ALE:
§ 1, alínea o)
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "dos serviços de mensagens", "dos autores", 

"mas também", "salientando que as empresas têm a responsabilidade de suprimir 
rapidamente as notícias falsas sistémicas"

2.ª parte estes termos

§ 1, alínea q)
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a melhorarem a responsabilização em linha, a 

garantirem melhores controlos da identidade dos utilizadores antes de estes aderirem 
às respetivas plataformas"

2.ª parte estes termos

§ 1, alínea s)
1.ª parte "Continuar a desenvolver uma maior resiliência, com base em abordagens 

transversais a todos os governos e a toda a sociedade, e capacidade de resposta em 
tempo real às ameaças, desenvolver medidas preventivas e pró-ativas e pensar por 
antecipação, em vez de meramente reagir e analisar os ataques já realizados nos 
domínios cibernético e da informação; chamar a atenção para o progresso técnico 
neste domínio e partilhar exemplos de boas práticas sob a forma de medidas já 
adotadas por Estados-Membros específicos, incluindo a realização duma análise do 
funcionamento das abordagens nacionais introduzidas pelos Estados-Membros, 
desenvolvendo ao mesmo tempo formas de promover uma cooperação estreita com 
o Reino Unido após o Brexit"

2.ª parte "e trabalhar em cooperação com a comunidade de informação e aliados como os 
EUA, o Canadá, a NATO e o Centro de Situação e de Informações da UE 
(INTCEN);"

§ 1, alínea a-G)
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "se necessário, com o apoio da Eurojust"
2.ª parte estes termos
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Diversos
Anna Elżbieta Fotyga (relatora) apresentou a seguinte alteração oral ao n.º 1, alínea ae):
“Propor ao Conselho Europeu a atribuição de prioridade à luta contra a desinformação e a 
propaganda hostil, com recursos e instrumentos suficientes para salvaguardar a objetividade nas 
notícias e na difusão de informação”.

24. Acordo de Associação entre a UE e Mónaco, Andorra e São Marinho

Relatório: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

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

observações

§ 1, após a alínea k) 8 GUE/NGL VN - 104, 494, 45

§ 1, após a alínea n) 9 GUE/NGL VN - 89, 535, 22

Após a citação 7 1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL VN - 75, 554, 24Após o considerando 
A

3 GUE/NGL VN - 76, 556, 22

4 GUE/NGL VN - 126, 505, 26Após o considerando 
D

5 GUE/NGL VN - 130, 504, 22

Após o considerando 
G

6 GUE/NGL VN - 83, 554, 21

Após o considerando 
K

7 GUE/NGL VN - 130, 511, 20

votação: recomendação (conjunto do texto) VN + 540, 73, 34

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL: alterações 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

25. Centro Europeu de Competências Industriais, Tecnológicas e de Investigação em 
Cibersegurança e Rede de Centros Nacionais de Coordenação ***I

Relatório: Julia Reda (A8-0084/2019)
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Alterações da 
comissão competente - 

votação em bloco

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

comissão +

VP

1 +

11 comissão

2 +

25 comissão VS +

48 comissão VS +

VP

1 +

62 comissão

2 +

159 comissão VS +

160 comissão VS +

VP

1 +

161 comissão

2 +

Alterações da 
comissão competente - 
votação em separado

168 comissão VS +

VP

1 +

Artigo 2, § 1, após o 
n.º 1

183 Verts/ALE

2 +

186S GUE/NGL VN - 143, 436, 6Artigo 4, § 1, n.º 7

184 Verts/ALE VP
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

1 +

2/VE - 247, 341, 16

187S GUE/NGL VN - 137, 412, 56

89 comissão +

VP

1/VE + 451, 128, 31

Artigo 4, § 1, n.º 8

185 Verts/ALE

2/VE - 255, 334, 20

VP

1 +

120 comissão

2 +

Artigo 10, § 1

188 GUE/NGL -

Após o considerando 3 181 Verts/ALE VN - 166, 249, 206

Após o considerando 
18

182 Verts/ALE VE - 296, 301, 22

votação: proposta da Comissão VN + 489, 73, 56

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: alterações 181, 186, 187
GUE/NGL: alterações 186, 187

Pedidos de votação em separado
GUE/NGL: alterações 25, 48, 159, 160, 168

Pedidos de votação por partes
PPE:
alteração 183
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "defensivas e reativas no domínio da 

ciberdefesa"
2.ª parte estes termos

alteração 184
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "limitar estritamente"
2.ª parte estes termos

alteração 185
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "limitar estritamente"
2.ª parte estes termos
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GUE/NGL:
alteração 11
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "bem como do Fundo Europeu de Defesa para 

cobertura de despesas operacionais e administrativas relacionadas com a defesa"
2.ª parte estes termos

alteração 62
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e contribuir para a implementação das ações 

financiadas pelo Fundo Europeu de Defesa estabelecido pelo Regulamento (UE) n.º 
2019/XXX"

2.ª parte estes termos

alteração 120
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "no que se refere aos projetos, serviços e 

competências de dupla utilização"
2.ª parte estes termos

alteração 161
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "Estas podem ser cobertas por contribuições 

financeiras do Fundo Europeu de Defesa"
2.ª parte estes termos

26. Alteração do Regulamento (CE) n.º 391/2009 no que respeita à saída do Reino 
Unido da União ***I

Relatório: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 2 comissão VN + 590, 9, 21

27. Alteração do Regulamento (UE) n.º 1316/2013 no que respeita à saída do Reino 
Unido da União ***I

Relatório: Karima Delli (A8-0009/2019)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 25 comissão VN + 573, 21, 25
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28. Meios portuários de receção de resíduos provenientes dos navios ***I

Relatório: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 117 comissão VN + 596, 16, 7

29. Prorrogação da utilização transitória de meios diferentes das técnicas de 
processamento eletrónico de dados

previstas no Código Aduaneiro da União ***I

Relatório: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 7 comissão VN + 552, 25, 43

Declaração conjunta 8 comissão +

Declaração da 
Comissão

9 comissão +

30. Combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não em numerário 
***I

Relatório: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

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

observações

Acordo provisório
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Acordo provisório 79 comissão VN + 587, 26, 8

31. Objeção nos termos do artigo 106.º: Limites máximos de resíduos de várias 
substâncias incluindo a clotianidina

Proposta de resolução: B8-0138/2019 (requerida maioria dos membros que compõem o Parlamento)

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

Proposta de resolução B8-0138/2019
(comissão ENVI)

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 514, 81, 20

Pedidos de votação nominal
EFDD, 
Verts/ALE:

votação final

32. Objeção nos termos do artigo 106.º: Milho geneticamente modificado 4114 (DP-
ØØ4114-3)

Proposta de resolução: B8-0141/2019

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

Proposta de resolução B8-0141/2019
(comissão ENVI)

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 442, 160, 20

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE, ENF:votação final

33. Objeção nos termos do artigo 106.º: Milho geneticamente modificado MON 87411 
(MON-87411-9)

Proposta de resolução: B8-0140/2019
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Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 
observações

Proposta de resolução B8-0140/2019
(comissão ENVI)

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 435, 156, 30

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE, ENF:votação final

34. Objeção nos termos do artigo 106.º: Milho geneticamente modificado Bt11 × 
MIR162 × 1507 × GA21

Proposta de resolução: B8-0142/2019

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

Proposta de resolução B8-0142/2019
(comissão ENVI)

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 431, 157, 30

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE, ENF:votação final

35. Objeção nos termos do artigo 106.º: Substâncias ativas, incluindo a tiaclopride

Proposta de resolução: B8-0139/2019

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

Proposta de resolução B8-0139/2019
(comissão ENVI)

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 421, 177, 20

Pedidos de votação nominal
EFDD, Verts/ALE: votação final

36. Relatório de 2018 relativo à Turquia
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Relatório: Kati Piri (A8-0091/2019)

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

observações

Proposta de resolução 
de substituição

16 ENF VN - 68, 535, 11

§ 3 5 GUE/NGL VE - 255, 351, 11

VP

1 +

2 +

§ 9 § texto original

3 +

§ 10 20 S&D +

VP

1 +

§ 12 § texto original

2 +

Após o § 12 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

§ 13 6 GUE/NGL VE + 340, 271, 8

§ 14 7 GUE/NGL -

§ 18 § texto original VS -

VP

1/VN - 92, 502, 29

2/VN - 91, 509, 15

3/VN - 115, 486, 14

17 EFDD

4/VN - 88, 492, 37

3 PPE VN - 207, 342, 67

8 GUE/NGL VE - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

§ 21

21 S&D -
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

VP

1/VN + 419, 163, 36

2/VN + 509, 86, 25

§ texto original

3/VN + 509, 89, 20

VP

1 -

Após o § 21 1 ALDE

2 ↓

4 PPE VE - 298, 308, 14

9 GUE/NGL -

VP

1 +

2 +

§ 22

§ texto original

3/VE - 292, 327, 5

10 GUE/NGL VE - 256, 348, 19§ 23

§ texto original VN + 489, 117, 18

11 GUE/NGL -§ 26

§ texto original VN + 486, 85, 50

§ 27 12 GUE/NGL -

§ 28 13S GUE/NGL -

§ 30 14 GUE/NGL VN - 116, 496, 11

15 GUE/NGL VN - 101, 512, 9

VP

1 +

§ 31

§ texto original

2/VN + 462, 137, 25

Citação 3 § texto original VS +
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Citação 6 § texto original VS +

Citação 17 § texto original VS +

Citação 19 § texto original VS +

votação: Resolução (conjunto do texto)
comissão AFET

VN + 370, 109, 143

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: § 21
PPE: alteração 3
GUE/NGL: alterações 3, 14, 15 § 23
ENF: § 26; alteração 16
ECR: § 31 (2.ª parte)
S&D, EFDD: alterações 3, 17

Pedidos de votação em separado
Verts/ALE: § 21
GUE/NGL: § 23
ENF: alterações 3, 6, 17, 19 §§ 18, 23

Pedidos de votação por partes
EFDD:
alteração 1
1.ª parte "Insta a que a Turquia seja retirada da lista de beneficiários do IPA II e do futuro 

IPA III e que seja disponibilizado um financiamento específico ao abrigo do 
Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH) ou dos 
futuros programas do Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional (NDICI),"

2.ª parte "a fim de prestar apoio direto e sem interferências governamentais para a sociedade 
civil, os defensores dos direitos humanos e os jornalistas da Turquia, bem como para 
aumentar as oportunidades de contactos interpessoais"

alteração 17
1.ª parte "Tendo em conta o que precede, insta a Comissão e o Conselho da União Europeia, 

em conformidade com o Quadro de Negociação, a terminarem formalmente as 
negociações de adesão com a Turquia"

2.ª parte "continua, no entanto, empenhado no diálogo democrático e político com a Turquia; 
solicita à Comissão que congele os fundos atualmente atribuídos ao abrigo do 
Instrumento de Assistência de Pré Adesão (IPA II e do futuro IPA III)"

3ème parte " apoia a sociedade civil turca, os defensores dos direitos humanos e os jornalistas"
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4.ª "exorta a aumentar as oportunidades de contactos interpessoais, reforçar o diálogo 
académico, melhorar o acesso dos estudantes turcos às universidades europeias e 
promover as plataformas de comunicação social para jornalistas, na condição de 
proteger e promover os valores e os princípios democráticos, os direitos humanos e o 
Estado de direito; espera que, sem prejuízo do artigo 49.º do Tratado da União 
Europeia, a relação entre a Turquia e a UE seja redefinida em termos de uma 
parceria eficaz; sublinha que qualquer compromisso político entre a UE e a Turquia 
deve ter por base as disposições em matéria de condicionalidade relativas ao respeito 
pela democracia, pelo Estado de direito e pelos direitos fundamentais"

ECR:
§ 31
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "chama a atenção para o quadro avançado pelo 

Secretário-Geral das Nações Unidas e para o seu apelo ao reatamento das 
negociações, com base nos acordos já alcançados no processo Crans-Montana de 
2017"

2.ª parte estes termos

ENF:
§ 9
1.ª parte "Manifesta profunda preocupação com a redução do espaço reservado à sociedade 

civil e à promoção dos direitos e das liberdades fundamentais; realça que um grande 
número de ativistas, incluindo defensores dos direitos humanos, tenham sido detidos 
e que, durante o estado de emergência, as manifestações tenham sido proibidas 
repetidamente; insta a Turquia a libertar todos os defensores dos direitos humanos 
detidos, jornalistas e outras pessoas detidas com base em acusações infundadas, bem 
como a abandonar essas acusações e a permitir-lhes desempenhar as suas funções 
sem qualquer ameaça ou impedimento em todas as circunstâncias; insta a Turquia a 
proteger os direitos fundamentais de todos os cidadãos, incluindo as minorias 
étnicas, religiosas e sexuais; recorda que a legislação da Turquia sobre o discurso do 
ódio não está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem; insta o governo e o parlamento da Turquia a adotarem uma lei 
relativa aos crimes de ódio que proteja as minorias de ataques físicos e verbais"

2.ª parte " de acordo com os critérios de Copenhaga para os países candidatos à adesão à UE 
que estipulam o respeito e a proteção das minorias"

3.ª parte "insta a Comissão e os Estados-Membros a aumentarem a sua proteção e o apoio aos 
defensores dos direitos humanos em risco na Turquia, nomeadamente através de 
subvenções de emergência"

§ 12
1.ª parte "Manifesta a sua preocupação com as violações dos direitos humanos das pessoas 

LGBTI, em particular as repetidas proibições de marchas do Orgulho LGBTI e de 
eventos LGBTI em todo o país que continuam a ser impostas, apesar do 
levantamento do estado de emergência e apela ao imediato levantamento destas 
proibições discriminatórias; insta a Turquia a tomar medidas adequadas para 
prevenir e punir os discursos e os crimes de ódio dirigidos contra grupos 
desfavorecidos, como os ciganos, os refugiados sírios e os requerentes de asilo e 
apela a que sejam envidados esforços sustentados para melhorar a sua 
situação;  insta a Turquia a aplicar plenamente o plano estratégico de integração dos 
ciganos 2016-2021, prestando especial atenção à luta contra a hostilidade em relação 
aos ciganos, a garantir o acesso dos ciganos a uma habitação de qualidade a preços 
acessíveis, a salvaguardar o seu acesso à educação e a tomar medidas para prevenir o 
abandono escolar precoce, a combater a segregação e a aumentar a taxa de emprego 
dos ciganos"
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2.ª parte "regista com preocupação o aumento dos chamados «crimes de honra»; insta a 
Turquia a harmonizar a sua legislação nacional com a Convenção de Istambul do 
Conselho da Europa sobre a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e 
a violência doméstica; insta a Turquia a assegurar plena igualdade a todos os 
cidadãos e a resolver os problemas enfrentados por membros das minorias, em 
particular no que se refere à educação e aos direitos de propriedade; recorda a 
importância de aplicar plenamente a resolução da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa sobre as ilhas de Imbros e Ténedos, e exorta a Turquia a prestar 
assistência ao repatriamento das famílias de minorias que pretendam regressar a 
estas ilhas; congratula-se com a abertura da escola da minoria grega na ilha de 
Imbros, o que constitui um passo positivo"

§ 21
1.ª parte "Tendo em conta o que precede, insta a Comissão e o Conselho da União Europeia, 

em conformidade com o Quadro de Negociação, a suspenderem formalmente as 
negociações de adesão com a Turquia"

2.ª parte "continua, no entanto, empenhado no diálogo democrático e político com a Turquia; 
solicita à Comissão que utilize os fundos atualmente atribuídos ao abrigo do 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA II e do futuro IPA III) para apoiar, 
através de uma dotação específica gerida diretamente pela União, a sociedade civil 
turca, os defensores dos direitos humanos e os jornalistas, e para aumentar as 
oportunidades de contactos interpessoais, reforçar o diálogo académico, melhorar o 
acesso dos estudantes turcos às universidades europeias e promover as plataformas 
de comunicação social para jornalistas, na condição de proteger e promover os 
valores e os princípios democráticos, os direitos humanos e o Estado de direito"

3.ª parte "espera que, sem prejuízo do artigo 49.º do Tratado da União Europeia, a relação 
entre a Turquia e a UE seja redefinida em termos de uma parceria eficaz; sublinha 
que qualquer compromisso político entre a UE e a Turquia deve ter por base as 
disposições em matéria de condicionalidade relativas ao respeito pela democracia, 
pelo Estado de direito e pelos direitos fundamentais"

PPE, ENF:
§ 22
1.ª parte "Observa que, embora o processo de adesão à UE tenha dado início a uma forte 

motivação para empreender reformas na Turquia, tem-se registado uma regressão 
acentuada nos domínios do Estado de direito e dos direitos humanos nos últimos 
anos" exceto os termos "embora o processo de adesão à UE tenha dado início a uma 
forte motivação para empreender reformas na Turquia"

2.ª parte "embora o processo de adesão à UE tenha dado início a uma forte motivação para 
empreender reformas na Turquia"

3.ª pate "recorda que o Parlamento solicitou reiteradamente a abertura do Capítulo 23 
relativo ao sistema judicial e aos direitos fundamentais e do Capítulo 24 relativo à 
justiça, liberdade e segurança numa altura em que o Governo turco se comprometeu 
a realizar reformas profundas; lamenta profundamente que os instrumentos de 
adesão não possam ser utilizados em toda a sua extensão devido a um bloqueio 
permanente por parte do Conselho"

Diversos
Neoklis Sylikiotis (Grupo GUE/NGL) é igualmente signatário das alterações 5, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 15.

37. Semestre Europeu para a coordenação da política económica: Análise Anual do 
Crescimento para 2019
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Relatório: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

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

observações

18 GUE/NGL VN - 146, 457, 8

19 GUE/NGL VN - 160, 438, 17

20 GUE/NGL VN - 114, 483, 12

21 GUE/NGL VN - 113, 486, 15

22 GUE/NGL VN - 141, 439, 36

23 GUE/NGL VN - 125, 448, 45

24 GUE/NGL VN - 119, 481, 16

25 GUE/NGL VN - 158, 459, 5

Após o § 1

26 GUE/NGL VN - 69, 536, 16

Após o § 2 1 S&D VE - 273, 336, 13

Após o § 3 2 GUE/NGL VN - 82, 501, 38

§ 8 9 GUE/NGL VN - 127, 482, 10

Após o § 8 11 EFDD VN - 168, 431, 17

§ 10 12 EFDD VN - 171, 413, 31

Após o § 11 4 GUE/NGL VN - 156, 448, 12

5 GUE/NGL VN - 83, 465, 71Após o § 14

6 GUE/NGL VN - 168, 442, 10

Após o § 16 7 GUE/NGL VN - 111, 466, 41

Após o § 18 8 GUE/NGL -

§ 25 13 EFDD VN - 96, 460, 65

§ 29 3 GUE/NGL VN - 146, 454, 13

Após o § 29 14 EFDD VN - 140, 424, 51

15 GUE/NGL VN - 103, 497, 19Após o considerando 
A

16 GUE/NGL VN - 137, 469, 11
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

17 GUE/NGL VN - 88, 505, 26

Considerando K 10 EFDD VN - 173, 419, 24

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 387, 186, 50

Pedidos de votação nominal
EFDD: alterações 10, 11, 12, 13, 14
GUE/NGL: alterações 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

38. Semestre Europeu para a coordenação da política económica: Aspetos sociais e 
relativos ao emprego na Análise Anual do Crescimento para 2019

Relatório: Marian Harkin (A8-0162/2019)

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

observações

2 PPE VE - 263, 352, 1

VP

1 +

2 +

§ 2

§ texto original

3/VE - 288, 323, 5

§ 10 § texto original VS +

1 ALDE VN - 237, 358, 23

6 GUE/NGL VN - 276, 321, 23

VP

1 +

§ 18

§ texto original

2/VE - 305, 310, 3

§ 21 7 GUE/NGL VN + 365, 221, 32

VP§ 26 § texto original

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

observações

2/VE + 307, 288, 18

§ 32 § texto original VS/VE + 322, 288, 3

VP

1/VN - 292, 312, 16

3 PPE

2/VN - 283, 319, 16

VP

1/VN + 382, 222, 17

§ 40

§ texto original

2/VN + 311, 298, 9

VP

1 +

2/VE + 362, 254, 2

§ 41 § texto original

3 -

§ 43 4 PPE -

VP

1 +

§ 45 § texto original

2 -

VP

1 +

2 -

Considerando G § texto original

3/VE - 296, 318, 1

Considerando J 5 GUE/NGL -

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 434, 142, 39

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL: alterações 6, 7
S&D: alteração 1: § 40

Pedidos de votação em separado
PPE: §§ 10, 32, 40
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Pedidos de votação por partes
ALDE:
§ 2
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "entre as regiões e dentro de cada região" e 

"salienta que as considerações sociais e em matéria de emprego devem ser colocadas 
em pé de igualdade com as questões económicas no âmbito do procedimento relativo 
aos desequilíbrios macroeconómicos"

2.ª parte "entre as regiões e dentro de cada região"
3.ª parte "salienta que as considerações sociais e em matéria de emprego devem ser colocadas 

em pé de igualdade com as questões económicas no âmbito do procedimento relativo 
aos desequilíbrios macroeconómicos"

§ 40
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e afetar os recursos públicos complementares 

necessários"
2.ª parte estes termos

PPE:
§ 18
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "reconhece que as medidas de austeridade não 

são adequadas para oferecer soluções sustentáveis para esses problemas"
2.ª parte estes termos

§ 41
1.ª parte "Observa que os serviços de cuidados sociais e de saúde são fundamentais para 

apoiar a luta contra a pobreza"
2.ª parte "e a exclusão social e insta a Comissão e os Estados-Membros a disponibilizarem 

investimento e margem de manobra orçamental para o desenvolvimento desses 
serviços, a fim de garantir que são baratos, acessíveis e de elevada qualidade"

3.ª parte "alerta para o facto de a esperança de vida poder começar a diminuir nos próximos 
anos caso não exista investimento público continuado nas políticas de cuidados 
sociais e de saúde"

§ 45
1.ª parte "Recorda que a Análise Anual do Crescimento favorece diversas áreas do 

investimento social, incluindo a saúde, os sistemas de prestação de cuidados de 
longo prazo e a habitação pública; salienta que o Comité Económico e Social 
Europeu defendeu os numerosos efeitos positivos do investimento social bem 
planeado, eficaz, eficiente e orientado para o futuro"

2.ª parte "que não deve ser visto como um custo, mas sim como um investimento no 
crescimento da Europa e no seu potencial de emprego; realça que a concretização 
destes objetivos exige margem de manobra para a despesa pública"

Verts/ALE:
§ 26
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "no processo de elaboração de políticas, criando 

um quadro regulamentar adequado"
2.ª parte estes termos

S&D:
alteração 3
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e completar os regimes legais de pensões com 

regimes profissionais, complementares e privado"
2.ª parte estes termos
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ALDE, PPE:
Considerando G
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "infelizmente" e "devido à crise económica, às 

políticas de austeridade e às reformas estruturais"
2.ª parte "infelizmente"
3.ª parte "devido à crise económica, às políticas de austeridade e às reformas estruturais"


