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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. Acordo UE-Ucrânia que altera as preferências comerciais para a carne de aves de 
capoeira e os preparados de carne de aves de capoeira previstas no Acordo de 
Associação UE-Ucrânia ***

Recomendação: Enikő Győri (A9-0024/2019)

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

Votação: processo de 
aprovação

VN + 444, 128, 74

2. Alteração do IVA e das regras dos impostos especiais de consumo no que respeita 
ao esforço de defesa no âmbito da União *

Relatório: Paul Tang (A9-0034/2019)

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

Votação única VN + 528, 78, 61

3. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Joëlle Elvinger 

Relatório: Olivier Chastel (A9-0030/2019) (Votação por escrutínio secreto (artigo 191.º, n.º 1 do 
Regimento))

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

Votação: nomeação de 
Joëlle Elvinger

SEC + 512, 79, 70
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4. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - François-Roger Cazala 

Relatório: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019) (Votação por escrutínio secreto (artigo 191.º, n.º 1 
do Regimento))

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

Votação: nomeação de 
François-Roger Cazala

SEC + 568, 42, 55

5. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Alex Brenninkmeijer 

Relatório: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019) (Votação por escrutínio secreto (artigo 191.º, n.º 1 do 
Regimento))

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

Votação: nomeação de 
Alex Brenninkmeijer

SEC + 555, 17, 47

6. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Nikolaos Milionis 

Relatório: Sándor Rónai (A9-0027/2019) (Votação por escrutínio secreto (artigo 191.º, n.º 1 do 
Regimento))

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

Votação: nomeação de 
Nikolaos Milionis

SEC + 590, 15, 47
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7. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Klaus-Heiner Lehne 

Relatório: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019) (Votação por escrutínio secreto (artigo 191.º, n.º 1 do 
Regimento))

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

Votação: nomeação de 
Klaus-Heiner Lehne

SEC + 497, 130, 32

8. Direitos da criança por ocasião do 30.º aniversário da Convenção sobre os Direitos 
da Criança 

Propostas de resolução: B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

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

observações

Proposta de resolução B9-0178/2019
(ECR)

Votação: resolução (conjunto do texto) VN - 128, 497, 40

Proposta de resolução B9-0179/2019
(ID)

Votação: resolução (conjunto do texto) VN - 128, 523, 20

Proposta de resolução B9-0180/2019
(PPE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 15 ECR VN - 210, 417, 42

Após o § 1 16 ECR VN - 168, 428, 72

VP

1/VN + 607, 62, 8

§ 2 § texto original

2/VN + 505, 148, 17

§ 5 § texto original VN + 530, 110, 39

VP§ 7 § texto original

1/VN + 568, 90, 24
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

2/VN + 566, 78, 35

Após o § 10 17 ECR -

§ 23 § texto original VN + 529, 57, 90

§ 27 18 ECR VN - 301, 351, 16

26 ID VN - 129, 497, 53Após o § 27

27 ID VN - 94, 527, 60

VP

1/VN + 668, 6, 6

§ 29 § texto original

2/VN + 449, 202, 22

VP

1/VN + 656, 8, 16

§ 30 § texto original

2/VN + 533, 124, 21

19S ECR VN - 184, 437, 54

VP

1/VN + 614, 34, 30

§ 31

§ texto original

2/VN + 481, 154, 43

28 ID VN - 118, 518, 42

29 ID VN - 136, 502, 41

Após o § 33

30 ID VN - 102, 523, 56

Após o § 34 20 ECR VN - 311, 349, 15

§ 35 § texto original VN + 495, 114, 67

Após o § 35 21 ECR VN - 310, 328, 40

VP

1/VN + 572, 50, 58

§ 36 § texto original

2/VN + 515, 127, 40
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

VP

1/VN + 626, 41, 14

§ 38 § texto original

2/VN + 524, 139, 18

Após o § 38 22 ECR VN - 308, 336, 34

VP

1/VN + 656, 4, 20

§ 39 § texto original

2/VN + 432, 218, 19

VP

1/VN + 582, 27, 57

§ 40 § texto original

2/VN + 443, 156, 70

23 ECR VN - 152, 504, 26

VP

1/VN + 567, 89, 20

§ 41

§ texto original

2/VN + 514, 117, 42

§ 50 § texto original VN + 517, 105, 55

VP

1/VN + 582, 60, 30

§ 61 § texto original

2/VN + 475, 163, 33

Citação 7 § texto original VN + 512, 127, 38

Citação 10 § texto original VN + 615, 40, 23

1 ECR VN - 155, 505, 21

2 ECR VN - 178, 476, 24

3 ECR VN - 196, 468, 14

4 ECR VN - 164, 509, 7

Após a citação 12

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

observações

6 ECR VN - 133, 464, 74

24 ID VN - 137, 508, 30

Após o considerando 
A

25 ID VN - 133, 481, 53

Considerando C 7 ECR VN - 199, 418, 54

VP

1/VN + 643, 7, 8

Considerando E § texto original

2/VN + 437, 220, 19

Considerando N 9 ECR VN - 146, 508, 23

10 ECR VN - 312, 357, 9Após o considerando 
N

11 ECR VN - 292, 344, 41

8 ECR VN - 199, 471, 10

12 ECR VN - 218, 443, 15

13 ECR VN - 133, 506, 36

Após o considerando P

14 ECR VN - 168, 492, 15

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 495, 58, 87

Pedidos de votação nominal
ECR: votação final B9-0178/2019, B9-0180/2019; alterações 1-4, 6-16, 18-23; §§ 2, 5, 7, 

23, 29, 30, 31, 38, 40, 41, 50, 61; citações 7, 10; considerando E 

Verts/ALE: § 61
ID: votação final B9-0179/2019, B9-0180/2019; alterações 7, 8, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30; §§ 2, 7, 31, 35, 36, 39, 40 
GUE/NGL: votação final B9-0180/2019

Pedidos de votação em separado
ECR: §§ 5, 23, 31, 40, 50; citações 7, 10



P9_PV(2019)11-26(VOT)_PT.docx 9 PE 644.714

Pedidos de votação por partes
PPE:
§ 31
1.ª parte "Insta os Estados-Membros a garantirem o direito a uma educação inclusiva e a 

assegurarem o acesso a informações completas e adequadas à idade"
2.ª parte "sobre o sexo e a sexualidade, assim como o acesso aos cuidados de saúde sexual e 

reprodutiva e à educação relacional para os jovens nas escolas, atendendo, 
designadamente, às medidas tomadas por determinados países que proíbem a 
abordagem das questões ligadas com a orientação sexual e a identidade de género 
nas escolas;"

§ 40
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "crianças LGBTI, crianças de combatentes 

estrangeiros, crianças detidas, crianças de pais detidos, filhos de pais LGBTI"
2.ª parte Estes termos

ECR:
§ 29
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "equitativo – pelo prisma do género –"
2.ª parte Estes termos

§ 30
1.ª parte "Salienta que a inclusão e a inovação devem ser os princípios orientadores para a 

educação e a formação na era digital; entende que as tecnologias digitais não devem 
reforçar as desigualdades existentes, mas ser utilizadas para colmatar a clivagem 
digital entre estudantes de diferentes contextos socioeconómicos e das diferentes 
regiões da UE; salienta que uma abordagem orientada para a inclusão deve 
capitalizar todo o potencial dos recursos facultados pelas novas tecnologias digitais, 
nomeadamente ao nível do ensino personalizado e das parcerias entre 
estabelecimentos de ensino, e, deste modo, permitir o acesso a uma educação e 
formação de qualidade para as pessoas de grupos desfavorecidos e as pessoas com 
menos oportunidades,"

2.ª parte "apoiando a integração de migrantes e de refugiados, a par das minorias;"

§ 38
1.ª parte "Manifesta a sua preocupação com o facto de continuarem a nascer crianças 

apátridas, inclusivamente na UE, e a não terem acesso aos direitos básicos, 
nomeadamente cuidados de saúde, educação e proteção social; reitera o seu apelo 
aos Estados-Membros para que encontrem uma solução para a questão das crianças 
apátridas dentro e fora da UE, em conformidade com o Direito internacional;"

2.ª parte "exorta a Comissão a promover o acesso universal ao registo de nascimento e o 
direito da criança a adquirir uma nacionalidade, a fim de pôr termo ao risco de 
apatridia;"

§ 41
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "baseada no género"
2.ª parte Estes termos
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§ 61
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e insta os Estados-Membros a repatriarem 

todas as crianças europeias, atendendo à respetiva situação familiar específica e 
tendo por principal preocupação o interesse superior da criança; solicita ainda aos 
Estados-Membros que prestem o apoio necessário à readaptação e reintegração 
destas crianças; lamenta que, até agora, os Estados-Membros da UE tenham 
permanecido passivos a este respeito"

2.ª parte Estes termos

Considerando E
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "do género, da identidade sexual" e "da etnia, 

da migração ou do estatuto de residência"
2.ª parte Estes termos

ID:
§ 36
1.ª parte "Sublinha que uma criança não acompanhada é, antes de mais, uma criança 

potencialmente em perigo, e que a proteção das crianças, e não as políticas de 
migração, deve ser o princípio mais importante dos Estados-Membros e da União 
Europeia nesta matéria, cumprindo, deste modo, o princípio fundamental do 
interesse superior da criança;"

2.ª parte "insta os Estados-Membros a aplicarem a Resolução do Parlamento Europeu, de 12 
de setembro de 2013, sobre a situação dos menores não acompanhados na União 
Europeia e solicita à Comissão que renove o seu Plano de Ação relativo a menores 
não acompanhados (2010-2014);"

§ 39
1.ª parte "Insta os Estados-Membros a tratarem todas as crianças, em primeiro lugar e antes 

de mais, como crianças,"
2.ª parte "independentemente da sua origem social e étnica, do seu género, da sua orientação 

sexual, das suas capacidades ou do seu estatuto de migrante;"

ECR, ID:
§ 2
1.ª parte "Insta a Presidente eleita da Comissão a tomar medidas concretas para dar maior 

visibilidade às ações da UE em matéria de direitos das crianças,"
2.ª parte "por exemplo, através da nomeação de uma figura pública de grande notoriedade 

como representante da UE para os direitos das crianças; propõe que a pessoa 
escolhida como representante tenha uma responsabilidade explícita e exclusiva pelos 
assuntos que dizem respeito às crianças, sirva de ponto de referência para todas as 
questões e domínios de intervenção da UE relacionados com as crianças e assegure 
uma abordagem coerente e coordenada relativamente à proteção dos direitos das 
crianças em todas as políticas e ações internas e externas da UE; apela à criação de 
um centro da UE de proteção das crianças que garanta a prossecução eficaz e 
coordenada desta abordagem e dê uma resposta eficaz e coordenada ao fenómeno do 
abuso sexual de crianças e a todas as formas de violência contra as crianças;"
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§ 7
1.ª parte "Recorda que as alterações climáticas e os riscos ambientais causados pela atividade 

humana, incluindo a poluição atmosférica, os desreguladores endócrinos e os 
pesticidas, têm um efeito nocivo nas crianças;"

2.ª parte "insta a UE e os Estados-Membros a intensificarem a sua ação para assegurar um 
ambiente saudável para as crianças e combater os efeitos negativos das alterações 
climáticas, nomeadamente através da redução dos gases com efeito de estufa, em 
conformidade com o Acordo de Paris;"

Diversos
Łukasz Kohut (Grupo S&D) é igualmente signatário da proposta de resolução B9-0180/2019.
Isabel Wiseler-Lima (Grupo PPE) é igualmente signatária da proposta de resolução B9-0180/2019.
Helmut Geuking (Grupo ECR) é igualmente signatário da proposta de resolução B9-0178/2019.


