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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
1/20 limiar baixo (1/20 dos deputados)
1/10 limiar médio (1/10 dos deputados)
1/5 limiar alto (1/5 dos deputados)
SEC votação por escrutínio secreto
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1. Decisão sobre a aplicação do processo de urgência: Períodos de aplicação do 
Regulamento (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 ***I

Pedido de aplicação do processo de urgência (C9-0108/2019)

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

Votação: pedido de 
aplicação do processo 

de urgência

+

2. Acordo de Cooperação entre a Eurojust e a Sérvia *

Relatório: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

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

Votação única VN + 583, 18, 51

3. Projeto de orçamento retificativo n.º 4/2019: Redução das dotações de autorização 
e de pagamento de acordo com as necessidades atualizadas de despesa e a 
atualização da receita (recursos próprios)

Relatório: John Howarth (A9-0012/2019) (requerida maioria dos membros que compõem o 
Parlamento para a aprovação das alterações)

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

observações

Projeto de orçamento retificativo n.º 4/2019

1-11
13-16

comissão +Projeto de orçamento 
retificativo n.º 4/2019

12 comissão VN + 487, 125, 40

Proposta de resolução

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 538, 113, 9

Pedidos de votação nominal
ID: Alteração 12
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4. Ajustamentos aos montantes mobilizados a partir do Instrumento de Flexibilidade 
para 2019, a afetar aos domínios da migração, dos afluxos de refugiados e das 
ameaças à segurança

Relatório: John Howarth (A9-0013/2019) (requerida maioria dos membros que compõem o 
Parlamento e 3/5 dos sufrágios expressos)

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

Votação: proposta da 
Comissão

VN - 53, 526, 82

5. Objeção nos termos do artigo 112.o: substâncias ativas, incluindo a flumioxazina

Proposta de resolução: B9-0103/2019

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

Proposta de resolução B9-0103/2019
(Comissão ENVI)

Votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 402, 222, 39

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL Votação final

6. Objeção nos termos do artigo 112.o: Substâncias ativas, incluindo o clortolurão

Proposta de resolução: B9-0104/2019

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

Proposta de resolução B9-0104/2019
(Comissão ENVI)

Votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 417, 200, 40

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL: Votação final
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7. Objeção nos termos do artigo 112.o: Milho geneticamente modificado MZHG0JG 
(SYN-ØØØJG-2)

Proposta de resolução: B9-0107/2019

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

Proposta de resolução B9-0107/2019
(Comissão ENVI)

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 436, 208, 16

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE, ID, GUE/NGL: Votação final

8. Objeção nos termos do artigo 112.o: Soja geneticamente modificada A2704-12 
(ACS-GMØØ5-3)

Proposta de resolução: B9-0105/2019

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

Proposta de resolução B9-0105/2019
(Comissão ENVI)

Votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 426, 208, 20

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE, ID, GUE/GNL: Votação final
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9. Objeção nos termos do artigo 112.o: Milho geneticamente modificado MON 89034 
× 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e milho geneticamente modificado 
combinando dois, três ou quatro dos eventos MON 89034, 1507, MON 88017, 
59122 e DAS-40278-9

Proposta de resolução: B9-0106/2019

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

Proposta de resolução B9-0106/2019
(Comissão ENVI)

Votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 435, 207, 18

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE, ID, GUE/NGL: Votação final

10. Interferência eleitoral estrangeira e desinformação nos processos democráticos 
nacionais e europeus

Propostas de resolução: B9-0108/2019, B9-0111/2019

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

observações

Proposta de resolução B9-0108/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Após o § 1 7 ECR VE + 358, 283, 12

2 S&D VN + 436, 126, 92§ 4

13 Verts/ALE VE + 356, 293, 12

Após o § 4 14 Verts/ALE VE + 350, 267, 44

§ 5 3 S&D VN + 347, 282, 34

§ 8 1=
8=

PPE
ECR

VE - 308, 327, 28

§ 10 § texto original VN + 566, 58, 39

§ 13 15 Verts/ALE VE + 400, 250, 10

§ 21 § texto original VN + 472, 178, 13
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 28 9 ECR -

10 ECR VE + 367, 259, 38§ 34

§ texto original VS ↓

§ 35 § texto original VN + 573, 72, 16

11S ECR VN + 320, 306, 35

VP

1/VN ↓

§ 36

§ texto original

2/VN ↓

Citação 4 4 ECR +

Considerando E 12 Verts/ALE -

Considerando F 5 ECR -

Considerando J 6 ECR -

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 469, 143, 47

Proposta de resolução B9-0111/2019
(ID)

Votação: resolução (conjunto do texto) ↓

Pedidos de votação nominal
S&D: § 36; alterações 2, 3, 11
Renew: §§ 10, 21, 35; votação final

Pedidos de votação em separado
Verts/ALE: § 34

Pedidos de votação por partes
S&D:
§ 36
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "analisar mais aprofundadamente a 

oportunidade de”
2.ª  parte Estes termos
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11. Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 e recursos próprios: é tempo de 
satisfazer as expetativas dos cidadãos

Propostas de resolução: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

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

observações

Proposta de resolução B9-0110/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

Após o § 1 1 GUE/NGL -

Após o § 2 2 GUE/NGL -

3 GUE/NGL -Após o § 3

13 GUE/NGL VN - 120, 438, 103

VP

1/VN + 456, 180, 28

§ 4 § texto original

2 +

4 GUE/NGL -Após o § 4

5 GUE/NGL VN - 93, 491, 77

§ 5 § texto original VN + 382, 221, 57

Após o § 5 14 GUE/NGL VN - 67, 435, 155

6 GUE/NGL VN - 80, 518, 60Após o § 6

17 GUE/NGL VN - 176, 431, 56

Após o § 7 7 GUE/NGL VN - 137, 503, 21

Após o § 8 8 GUE/NGL VN - 202, 424, 30

§ 9 19 ECR -

Após o § 9 9 GUE/NGL VN - 151, 480, 27

10 GUE/NGL VN - 134, 420, 104Após o § 10

15 GUE/NGL VN - 134, 488, 38

Após o § 11 11 GUE/NGL VN - 139, 433, 84
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

18 GUE/NGL VN - 68, 579, 13

Após o § 12 12 GUE/NGL VN - 183, 438, 41

Após o § 13 16 GUE/NGL VN - 95, 458, 106

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 426, 163, 67

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0112/2019 ID VN ↓

B9-0113/2019 GUE/NGL ↓

Pedidos de votação nominal
PPE: Votação final (B9-0110/2019)
S&D: Votação final (B9-0110/2019)
ID: §§ 4 (2.ª parte), 5; votação final (B9-0110/2019); votação final (B9-0112/2019)
GUE/NGL: Alterações 5-18

Pedidos de votação por partes
ID:
§ 4
1.ª parte "Reitera que o próximo QFP deve ser fixado em 1 324,1 mil milhões de EUR a 

preços de 2018, o que representa 1,3 % do rendimento nacional bruto (RNB) da UE 
27;”

2.ª  parte "salienta que este valor global é o resultado de uma avaliação da base para o topo do 
nível de financiamento necessário para cada programa e política da UE; recorda, 
neste contexto, a intenção do Parlamento de impulsionar os programas emblemáticos 
(por exemplo, nos domínios da juventude, da investigação e da inovação, do 
ambiente e da transição climática, das infraestruturas, das PME, da digitalização e 
dos direitos sociais), de manter o financiamento das atuais políticas da UE em 
termos reais (nomeadamente as respeitantes à coesão, à agricultura e às pescas) e de 
prever meios financeiros adicionais para as responsabilidades adicionais (por 
exemplo, nos domínios da migração, da ação externa e da defesa); está firmemente 
convicto de que o valor acrescentado europeu passa pela congregação de recursos a 
nível da UE, por uma questão de eficiência, solidariedade e impacto global; realça, 
neste contexto, a necessidade de reforçar a incidência das despesas futuras nos 
resultados;”

12. Políticas sociais e de emprego na área do euro

Relatório: Yana Toom (A9-0016/2019)
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução 
de substituição

1 ID VN - 109, 509, 40

VP

1 +

2/VN + 364, 228, 57

§ 1 § texto original

3/VN - 296, 317, 43

Votação: proposta de resolução (conjunto do 
texto) (Comissão EMPL)

VN + 422, 131, 101

Pedidos de votação nominal
ID: Alteração 1
PPE, S&D: § 1 (2ª e 3ª partes)

Pedidos de votação por partes
1/10 dos deputados:
§ 1
1.ª parte "Observa que, embora as condições económicas na UE sejam atualmente favoráveis 

e o emprego esteja a crescer globalmente de forma consistente, continua a ser vital 
combater o desemprego dos jovens e responder rapidamente aos problemas 
enfrentados pelos jovens que não trabalham, não estudam e não seguem uma 
formação, e que ainda há uma necessidade urgente de melhorar a situação no que se 
refere ao desemprego de longa duração, à segmentação do mercado de trabalho e às 
desigualdades, à inclusão dos grupos vulneráveis, à pobreza no trabalho e à 
produtividade, especialmente no contexto de um possível abrandamento ou recessão 
na economia mundial; lamenta vivamente que o crescimento dos salários reais a 
nível da União continue abaixo do que seria de esperar, tendo em conta o 
desempenho positivo do mercado de trabalho e da economia;”

2.ª  parte "insta a Comissão a apresentar um sistema europeu de resseguro de prestações de 
desemprego, para proteger os cidadãos e reduzir a pressão sobre as finanças públicas 
em caso de choque externo;"

3.ª  parte "solicita um novo instrumento financeiro para combater o desemprego de longa 
duração, que preste um apoio financeiro a medidas e projetos nas regiões com um 
desemprego de longa duração acima da média;”


