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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. Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (2014-2020) ***I

Relatório: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

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

Votação única VN + 516, 23, 17

Diversos
Por razões processuais, o seguinte considerando é inscrito no ato final:
"Dada a urgência ditada pela retirada do Reino Unido da União, convém 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 Tratado da União Europeia, ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia 
Atómica."

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

Relatório: Chris Davies (A9-0014/2019)

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

Votação única VN + 574, 24, 2

Diversos
Por razões processuais, o seguinte considerando é inscrito no ato final:
"Dada a urgência ditada pela retirada do Reino Unido da União, convém 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 Tratado da União Europeia, ao Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica."

3. Execução e financiamento do orçamento geral da União em 2020 no respeitante à 
saída do Reino Unido da União ***

Recomendação: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

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

Votação: processo de 
aprovação

VN + 543, 30, 46
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4. Períodos de aplicação do Regulamento (UE) 2019/501 e do Regulamento (UE) 
2019/502 ***I

Proposta de regulamento (COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD))

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

Votação: proposta da 
Comissão

VN + 618, 0, 6

Diversos
Por razões processuais, o seguinte considerando será inscrito no ato final:
"Dada a urgência ditada pela retirada do Reino Unido da União, convém 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 Tratado da União Europeia, ao Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica."


