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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. A situação das liberdades na Argélia

Propostas de resolução: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, 
B9-0199/2019

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID VN - 159, 471, 28Após o § 3

2 ID VN - 135, 463, 67

Após o § 4 3 ID VN - 140, 484, 37

Votação: resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Pedidos de votação nominal
ID: alterações 1, 2, 3
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2. Cuba - o caso de José Daniel Ferrer

Propostas de resolução: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, 
B9-0210/2019, B9-0213/2019

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § texto original VN + 616, 29, 18

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 382, 243, 42

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 Renew ↓

Pedidos de votação nominal
S&D: § 1
PPE: votação final RC-B9-0200/2019

Pedidos de votação em separado
S&D: § 1
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3. Haiti

Propostas de resolução: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, 
B9-0222/2019, B9-0223/2019

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Votação: resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 Renew ↓

4. Acordo UE/EUA sobre a atribuição de uma parte do contingente pautal para a 
importação de carne de bovino de alta qualidade ***

Recomendação: Bernd Lange (A9-0038/2019)

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

Votação: processo de 
aprovação

VN + 457, 140, 71
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5. Acordo UE/EUA sobre a atribuição de uma parte do contingente pautal para a 
importação de carne de bovino de alta qualidade

Relatório: Bernd Lange (A9-0037/2019)

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

observações

§ 1 1 GUE/NGL -

§ 2 2 GUE/NGL -

§ 3 3 GUE/NGL VN - 190, 462, 16

Após o § 4 4 GUE/NGL VN - 242, 403, 20

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 459, 145, 66

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL alterações 3, 4

Diversos
Helmut Scholz (Grupo GUE/NGL) é igualmente signatário das alterações 1 a 4.
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6. A situação na Bolívia

Propostas de resolução: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, 
B9-0191/2019, B9-0192/2019

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Antes do § 1 1 GUE/NGL VN - 110, 474, 87

§ 3 2 GUE/NGL VN - 270, 377, 24

Após o § 3 3 GUE/NGL VN - 144, 490, 36

Após o § 4 9 Verts/ALE -

Após o § 8 4 GUE/NGL VN - 161, 491, 16

Considerando D 5S Verts/ALE -

Considerando G 6 Verts/ALE -

Considerando H 7S Verts/ALE VE - 263, 343, 66

Considerando K 8 Verts/ALE -

Após o considerando 
K

10 Verts/ALE -

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 425, 132, 109

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 Renew ↓

B9-0192/2019 S&D ↓

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL: alterações 1, 2, 3, 4; votação final RC-B9-0187/2019
PPE: votação final RC-B9-0187/2019
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7. Emergência climática e ambiental

Propostas de resolução: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, 
B9-0218/2019, B9-0220/2019

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)

Título 10 PPE VE - 238, 412, 20

VP

1/VN - 101, 560, 9

7 deputados

2/VN - 95, 563, 9

11 ID VN - 124, 538, 3

9 PPE VE - 227, 418, 21

VP

1/VN + 374, 269, 23

§ 1

§ texto original

2 +

VP

1/VN - 101, 555, 15

16 ECR

2/VN ↓

15 GUE/NGL VN - 148, 514, 9

VP

1/VN + 609, 59, 6

2/VN + 543, 119, 8

3/VN + 532, 122, 15

§ 2

§ texto original

4/VN + 465, 192, 16

VP

1/VN + 491, 165, 17

Após o § 2 17 ECR

2/VN + 405, 219, 41
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Após o § 3 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 352, 303, 5

Após o § 4 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN - 155, 507, 8

Após o § 5 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN - 260, 394, 16

Após o § 6 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN - 158, 495, 21

VP

1 +

Citação 4 § texto original

2 +

Após a citação 5 6 deputados VN - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -Considerando A

§ texto original VS +

4 Renew +Considerando B

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

Considerando C

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

observações

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 429, 225, 19

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0209/2019 Renew VN ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE VN ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID VN ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL: votação final RC-B9-0209/2019
Verts/ALE: alterações 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18; votação final RC-B9-0209/2019, votação final B9-

0209/2019, votação final B9-0211/2019
ECR: alterações 7, 16, 17
ID: §§ 1 (1.ª parte), 2; alterações 6, 11; votação final RC-B9-0209/2019, votação final 

B9-0218/2019

Pedidos de votação em separado
ID: considerando A

Pedidos de votação por partes
ID:
alteração 7
1.ª parte "Recorda que as alterações climáticas são um dos muitos desafios que a humanidade 

enfrenta e que todos os Estados e intervenientes do mundo devem fazer tudo o que 
estiver ao seu alcance para as medir cientificamente, para que a política e, sobretudo, 
a despesa, sejam baseadas em factos observáveis e não num alarmismo apocalítico 
ou em modelos duvidosos; salienta que não existe um consenso científico sobre a 
percentagem das alterações climáticas que é antropogénica e a que é natural;"

2.ª parte "observa que a temperatura global está a aumentar muito mais lentamente do que o 
previsto, e que não existe, por conseguinte, uma emergência climática e ambiental;"

alteração 16
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e aplicar, com caráter de urgência," e "para 

alcançar um nível de zero emissões líquidas em 2050"
2.ª parte Estes termos
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§ 1
1.ª parte "Declara uma emergência climática e ambiental;"
2.ª parte "insta a Comissão, os Estados-Membros e todos os intervenientes a nível mundial a 

tomarem urgentemente as medidas concretas necessárias para combater e conter esta 
ameaça, antes que seja demasiado tarde e declara o seu próprio compromisso nesse 
sentido;"

Citação 4
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "os dados científicos mais recentes e mais 

completos sobre os efeitos nocivos das alterações climáticas apresentados no"
2.ª parte Estes termos

PPE, ID:
alteração 17
1.ª parte "Reconhece a sua responsabilidade institucional de reduzir a sua pegada de carbono; 

propõe a adoção das suas próprias medidas para reduzir as emissões, incluindo a 
substituição dos veículos da sua frota por veículos sem emissões,"

2.ª parte "e insta todos os Estados-Membros a acordar uma sede única para o Parlamento 
Europeu;"

§ 2
1.ª parte "Exorta a nova Comissão a avaliar exaustivamente o impacto climático e ambiental 

de todas as propostas legislativas e orçamentais relevantes" exceto os termos: 
"climático e"

2.ª parte "climático e"
3.ª parte "e a assegurar que todas elas estejam plenamente alinhadas com o objetivo de limitar 

o aquecimento global a menos de 1,5°C"
4.ª parte "e não contribuam para a perda de biodiversidade;"

8. Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019 (COP25)

Proposta de resolução: B9-0174/2019

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

observações

Proposta de resolução B9-0174/2019
(Comissão ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Antes do § 1 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN - 175, 259, 234

51 GUE/NGL VN - 123, 534, 13

VP

1 +

§ 1

§ texto original

2/VN + 606, 55, 8
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Após o § 3 52 GUE/NGL VN + 420, 231, 19

VP

1/VN + 548, 74, 48

2 +

§ 9 § texto original

3 +

VP

1/VN + 537, 119, 15

§ 14 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 20 § texto original

2 +

43 ECR VE - 294, 367, 9

VP

1 +

§ 21

§ texto original

2 +

§ 22 44 ECR VN - 151, 492, 32

45 ECR VN - 243, 407, 19

VP

1/VN - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE VN - 154, 402, 115

19 PPE VN - 199, 447, 25

VP

1/VN + 520, 135, 13

§ 23

§ texto original

2/VN + 382, 271, 14
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE VN - 151, 398, 120

20 PPE VN - 185, 452, 32

§ 24

§ texto original VN + 388, 271, 9

§ 25 21 PPE VE + 352, 309, 7

VP

1/VN + 634, 27, 8

§ 26 § texto original

2 +

§ 27 § texto original VN + 540, 108, 21

VP

1 +

§ 28 § texto original

2 +

55 GUE/NGL -§ 32

§ texto original VS/VE + 374, 277, 21

§ 33 § texto original VN + 363, 287, 20

§ 34 56 GUE/NGL -

§ 35 57 GUE/NGL VN - 280, 375, 12

58 GUE/NGL VN - 261, 388, 16Após o § 35

59 GUE/NGL VE - 263, 386, 11

§ 36 46 ECR -

Após o § 39 22 PPE VN + 356, 298, 17

§ 40 60 GUE/NGL VE + 549, 98, 21

§ 42 61 GUE/NGL -

37 PPE VE - 260, 396, 17§ 45

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

observações

1/VN + 375, 280, 12

2 +

§ 46 62 GUE/NGL VN - 137, 482, 47

VP

1/VN + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/VN - 222, 419, 23

VP

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

VP

1/VN ↓

2/VN ↓

3/VN ↓

4/VN ↓

5/VN ↓

§ 52

§ texto original

6/VN ↓

4 Verts/ALE VN + 343, 306, 7Após o § 52

64 GUE/NGL VE - 125, 536, 5

65 GUE/NGL VE + 336, 314, 6

VP

1 ↓

§ 53

§ texto original

2 ↓

23 PPE -Após o § 53

47 ECR VN - 312, 331, 22
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 54 § texto original VS +

38 deputados VN + 322, 298, 45§ 56

§ texto original VN ↓

VP

1/VE + 587, 55, 9

§ 58 § texto original

2/VE - 305, 342, 18

§ 61 48 ECR VN - 235, 368, 58

66 GUE/NGL VE - 269, 381, 19

VP

1/VN + 519, 122, 19

2 +

§ 62

§ texto original

3 +

§ 64 § texto original VS +

24 PPE VE + 341, 314, 11

VP

1/VN + 428, 207, 31

25 PPE

2/VN - 272, 354, 36

Após o § 64

67 GUE/NGL VN - 104, 430, 128

VP

1/VN - 262, 394, 9

12rev=
26=

deputados
PPE

2/VN - 177, 459, 24

49 ECR -

§ 65

§ texto original VS +

13=
27=

deputados
PPE

VN - 266, 360, 40§ 66

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

observações

5 Verts/ALE +

14=
28=

deputados
PPE

-

15=
29=

deputados
PPE

-

Após o § 66

16=
30=

deputados
PPE

-

§ 67 31S PPE VN - 140, 463, 57

Após o § 67 6 Verts/ALE VN + 487, 136, 40

9 Verts/ALE VN + 366, 256, 38

32 PPE VN - 119, 502, 36

VP

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 68

§ texto original

6 ↓

34 PPE -

VP

1 +

§ 69

§ texto original

2/VE + 364, 280, 13

VP

1/VE + 341, 308, 10

Após o § 69 18=
35=

deputados
PPE

2/VE - 222, 404, 25

VP§ 70 68 GUE/NGL

1/VN - 165, 474, 21
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

2 -

§ 71 69 GUE/NGL -

36 PPE VE + 305, 293, 54§ 72

50 ECR ↓

§ 73 70 GUE/NGL VE + 429, 198, 18

§ 75 7S Verts/ALE VN - 167, 477, 17

§ 76 8S Verts/ALE -

VP

1 +

§ 77 § texto original

2/VE + 364, 284, 9

VP

1 +

§ 78 § texto original

2/VN + 611, 40, 8

VP

1 +

§ 80 § texto original

2/VN + 538, 76, 42

VP

1 +

§ 82 § texto original

2/VN + 526, 122, 8

§ 83 § texto original VS +

§ 90 § texto original VS +

VP

1 +

§ 91 § texto original

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

observações

§ 113 71 GUE/NGL -

Após o § 114 72 GUE/NGL VN - 100, 481, 77

§ 115 § texto original VS +

VP

1 +

§ 116 § texto original

2/VN + 528, 88, 41

VP

1 +

§ 118 § texto original

2 +

Citação 18 39 ECR VE + 415, 194, 44

Considerando B 40 ECR -

Considerando C 41 ECR -

Considerando I § texto original VS +

Considerando K § texto original VN + 481, 148, 25

VP

1/VE - 122, 520, 10

Considerando L 42 ECR

2 -

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 430, 190, 34

Pedidos de votação nominal
PPE: alterações 19, 20, 22, 25, 38; §§ 27, 52, 56
S&D: alteração 11
GUE/NGL: alterações 51, 52, 53 (1ª. parte), 57, 58, 62, 67, 68 (1.ª parte), 72
ID: §§ 1 (2.ª parte), 9 (1.ª parte), 14 (1.ª parte), 23, 26 (1.ª parte), 33, 45 (1.ª parte), 52 

(3.ª parte), 56, 62 (1.ª parte), 78 (2.ª parte), 80 (2.ª parte), 82 (2.ª parte), 116 (2.ª 
parte); considerando K votação final

ECR: alterações 38, 44, 45, 47; §§ 24, 56
Verts/ALE: alterações 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; § 56; votação final
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Pedidos de votação em separado
PPE: §§ 27, 33, 56, 65, 66
deputados: §§ 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; considerando I
Renew: § 56
GUE/NGL: §§ 64, 83, 90; considerando K
ECR: § 27

Pedidos de votação por partes
PPE:
alteração 3
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "lamenta, no entanto, que a sua nova política de 

concessão de empréstimos no setor da energia continue a permitir o investimento em 
infraestruturas para os chamados «gases com baixas emissões de carbono» sem 
salvaguardas ambientais claras e concretas;"

2.ª parte Estes termos

alteração 10
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "pondo termo ao seu apoio a projetos de 

combustíveis fósseis até 2021 e velando por que as suas atividades de financiamento 
estejam em consonância com os princípios e objetivos do Acordo de Paris até 2020;"

2.ª parte Estes termos

alteração 18=35=
1.ª parte "Insta a um aumento do financiamento da investigação e da introdução no mercado 

de combustíveis alternativos;"
2.ª parte "faz notar que os incentivos ao acesso ao mercado e à utilização de combustíveis 

alternativos devem ter sempre primazia sobre uma tributação suplementar dos 
combustíveis;"

alteração 42
1.ª parte "Considerando que as alterações climáticas afetam de forma desproporcionada os 

países em desenvolvimento e que estes emitem mais CO2 do que os países 
desenvolvidos;"

2.ª parte "que a diferenciação binária entre países «desenvolvidos» e países «em 
desenvolvimento» (incluídos no anexo I/não incluídos no anexo I) deixou de se 
justificar no âmbito de uma ação climática multilateral;"

§ 77
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "até 2020"
2.ª parte Estes termos

deputados
§ 23
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "CDN", "com um objetivo em toda a economia 

de 55% de redução das emissões de GEE a nível interno até 2030, em relação aos 
níveis de 1990;"

2.ª parte Estes termos
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§ 28
1.ª parte "Defende que deve ser dada continuidade ao trabalho de desenvolvimento de um 

modelo fiável para medir o impacto sobre o clima com base no consumo;"
2.ª parte "toma nota, no âmbito da análise aprofundada da Comissão, da conclusão de que os 

esforços da UE para reduzir as emissões da sua produção diminuíram ligeiramente 
devido à importação de bens com uma pegada de carbono mais elevada, mas que 
ainda assim a UE contribuiu significativamente para a redução das emissões noutros 
países, graças ao aumento do fluxo comercial e à melhoria da eficiência carbónica 
das suas exportações;"

§ 118
1.ª parte "Considera que deve ser parte integrante da delegação da UE, uma vez que tem de 

dar o seu consentimento para a celebração de acordos internacionais e desempenha 
um papel fundamental na execução a nível nacional do Acordo de Paris, na sua 
qualidade de colegislador;"

2.ª parte "espera, por conseguinte, ser autorizado a participar nas reuniões de coordenação da 
UE na COP 25, em Madrid, e que lhe seja dado acesso a todos os documentos 
preparatórios desde o início das negociações;"

GUE/NGL
alteração 53
1.ª parte "Apoia uma atualização do CDN da União"
2.ª parte "entende que tal deve ser feito em conjugação com a consagração no direito da UE 

do objetivo de alcançar a neutralidade climática tão rapidamente quanto possível, 
idealmente, até 2040 e, o mais tardar, até 2050; solicita às outras economias 
mundiais que atualizem os seus CDN de forma a produzir efeitos a nível mundial;"

alteração 68
1.ª parte "Recorda que 23 % das emissões mundiais de GEE provêm da agricultura e que, a 

nível global, 80 % da desflorestação está ligada à agricultura; salienta que, a fim de 
assegurar alimentação suficiente para uma população mundial em crescimento, são 
necessários investimentos na agricultura agroecológica e em padrões de produção e 
consumo sustentáveis; sublinha que a eficiência não constitui, por si só, uma 
estratégia de descarbonização adequada para o setor agrícola;"

2.ª parte "insta todas as Partes a promoverem ativamente regimes alimentares saudáveis e 
sustentáveis;"

§ 21
1.ª parte "Sublinha a importância de a UE dispor de uma política ambiciosa e inclusiva em 

matéria de clima, para que possa atuar como um parceiro credível e fiável na cena 
mundial, bem como de manter a sua liderança a nível mundial em matéria de clima;"

2.ª parte "frisa, por conseguinte, na necessidade de a UE investir e realizar progressos 
significativos no domínio da investigação e das inovações com aplicação industrial;"

ID:
§ 1
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos : "e que todos os Estados e intervenientes a nível 

mundial têm de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para os ultrapassar;"
2.ª parte Estes termos
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§ 14
1.ª parte "Salienta que o atual nível de ambição dos CDN terá de ser quintuplicado, a fim de 

não exceder o limite de 1,5 ºC;"
2.ª parte "realça que esta ambição global é ainda tecnicamente viável e teria muitos 

cobenefícios para o ambiente e a saúde pública;"

§ 26
1.ª parte "Frisa que todas as políticas em matéria de clima devem ser aplicadas respeitando o 

princípio de uma transição justa, em estreita cooperação com a sociedade civil e os 
parceiros sociais;"

2.ª parte "considera, por conseguinte, que o reforço das parcerias sociais e a participação da 
sociedade civil a nível nacional e da UE são condições fundamentais para alcançar a 
neutralidade climática de todos os setores da sociedade, de uma forma justa, 
inclusiva e socialmente sustentável; é de opinião que as soluções baseadas na 
natureza, a recuperação e conservação dos ecossistemas e a diversidade biológica 
são essenciais para a atenuação e a adaptação às alterações climáticas;"

§ 45
1.ª parte "Reitera que a PAC deve deixar de subvencionar atividades prejudiciais para o 

ambiente e para o clima,"
2.ª parte "incluindo a drenagem de turfeiras e a captação excessiva de água para irrigação, 

bem como não deve penalizar a presença de árvores nas superfícies agrícolas;"

§ 78
1.ª parte "Congratula-se com a entrada em vigor da Alteração de Quigali do Protocolo de 

Montreal; considera que deve dar um novo impulso à UE no sentido de assegurar 
uma revisão rápida do Regulamento Gases Fluorados, a fim de colmatar as lacunas 
conhecidas que ameaçam as ambições climáticas da UE, como, por exemplo, o 
comércio ilegal de hidrofluorocarbonetos (HFC)"

2.ª parte "e a ação insuficiente contra a utilização de hexafluoreto de enxofre (SF6);"

§ 80
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e mostrar ao mundo que a indústria e a 

neutralidade climática não são incompatíveis;"
2.ª parte Estes termos

§ 82
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e de uma legislação da UE em matéria de 

clima"
2.ª parte Estes termos
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§ 116
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termo: "lamenta novamente, por conseguinte, o anúncio 

do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a sua intenção de retirar os Estados 
Unidos do Acordo de Paris;"

2.ª parte Estes termos

ECR:
§ 20
1.ª parte "Congratula-se com o lançamento da «Climate Ambition Alliance» (Aliança para a 

Ambição Climática) durante a Cimeira das Nações Unidas sobre a Ação Climática 
de 2019, no âmbito da qual 59 partes na CQNUAC manifestaram a sua intenção de 
apresentar CDN reforçados até 2020, tal como previsto no Acordo de Paris, e 65 
partes, incluindo a UE, estão a trabalhar no sentido de alcançar emissões líquidas 
nulas de GEE"

2.ª parte "até 2050; lamenta, no entanto, que nem todos os Estados-Membros estivessem 
prontos a apoiar um aumento do nível de ambição dos CDN da UE, apesar da 
insistência do Parlamento Europeu nesse sentido;"

§ 53
1.ª parte "Salienta a importância de uma transição justa para uma economia com impacto 

neutro no clima e a necessidade de adotar uma abordagem preventiva e participativa 
para assegurar que os cidadãos beneficiem da transição e apoiar as regiões e as 
comunidades mais vulneráveis; entende que a criação de um fundo transição justa 
constitui um dos instrumentos que pode ser utilizado a nível da UE para garantir 
uma transição inclusiva e informada para as pessoas e as regiões mais afetadas pela 
descarbonização, como as regiões de extração de carvão que se encontram em 
transição; reconhece que os fundos de compensação não garantem, por si só, uma 
transição justa e que uma estratégia da UE abrangente para o desenvolvimento e a 
modernização dessas regiões da UE, bem como a disponibilização de assistência aos 
intervenientes na linha da frente da transição, devem estar na base de qualquer 
política de transição; considera que a transição climática da UE deve ser sustentável 
do ponto de vista ecológico, económico e social; insta a UE e os Estados‑Membros a 
adotarem políticas adequadas e a disponibilizarem financiamento suficiente a este 
respeito,"

2.ª parte "condicionados a compromissos claros, credíveis e verificáveis, de curto e de longo 
prazo, em termos de descarbonização de toda a economia dos Estados-Membros em 
causa, nomeadamente através da integração das suas políticas finais dos PNEC 
destinadas a eliminar progressivamente o carvão dentro de um prazo compatível 
com o compromisso da UE de manter o aquecimento global alinhado com os 
objetivos a longo prazo do Acordo de Paris e o objetivo de neutralidade climática até 
2050;"
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§ 91
1.ª parte "Recorda que o estabelecimento de prioridades em matéria de eficiência energética, 

nomeadamente através da aplicação do princípio da eficiência energética em 
primeiro lugar, e a liderança mundial em matéria de energias renováveis são dois dos 
principais objetivos da estratégia da UE para a União da Energia; sublinha que a 
meta da UE para 2030 em matéria de energias renováveis foi fixada em 32 % ou 
mais e a sua meta de eficiência energética em 32,5 % ou mais;"

2.ª parte "frisa que estes objetivos – embora conduzam a uma maior redução das emissões de 
GEE do que o anteriormente previsto – não estão em conformidade com a redução 
de 50-55 % proposta pela nova Presidente eleita da Comissão ou com o objetivo de 
limitar o aquecimento global a 1,5 °C; solicita à Comissão e ao Conselho que 
determinem os esforços adicionais necessários para impulsionar as energias 
renováveis e a eficiência energética, em consonância com o objetivo de redução das 
emissões de GEE; apela à promoção global de medidas de eficiência energética e à 
implantação atempada de energias renováveis;"

Verts/ALE:
alteração 25
1.ª parte "Toma conhecimento do anúncio feito por Ursula von der Leyen, Presidente eleita 

da Comissão, de que o regime de comércio de licenças de emissão será alargado a 
setores ainda não abrangidos pelo sistema de comércio da UE; rejeita uma inclusão 
direta no Sistema de Comércio de Licenças de Emissão da UE;"

2.ª parte "solicita à Comissão que apresente um relatório ao Parlamento e ao Conselho com 
uma avaliação de impacto sobre um regime de comércio de licenças de emissão 
distinto para estes setores; sublinha com firmeza que um sistema de fixação de 
preços do CO2 não deve substituir ou enfraquecer as medidas existentes, como as 
normas de CO2 para os automóveis e camiões ou o Regulamento Ação Climática, 
mas, sim, complementar a legislação existente, a fim de reforçar a ambição da UE 
em matéria de clima no âmbito do Regulamento relativo à ação climática, tal como 
referido pelo Vice-Presidente eleito Frans Timmermans na sua audição no 
Parlamento;"

PPE, Verts/ALE:
alteração 12rev=26=
1.ª parte Conjunto do texto exceto a substituição dos termos: "ser totalmente descarbonizado 

até 2050, o mais tardar;" pelos termos: "manter a sua atual trajetória ambiciosa de 
redução de emissões;"

2.ª parte A substituição dos termos: "ser totalmente descarbonizado até 2050, o mais tardar;" 
pelos termos: "manter a sua atual trajetória ambiciosa de redução de emissões;"

PPE, deputados:
§ 68
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "Recorda que se prevê que as emissões de CO2 

do transporte marítimo aumentem 50 % a 250 % até 2050;", "antes de 2023", 
"imediatamente", "obrigatórios", "logo que possível, a adoção de medidas adicionais 
a nível da UE", "como a inclusão do setor marítimo no RCLE da UE e"

2.ª parte "Recorda que se prevê que as emissões de CO2 do transporte marítimo aumentem 
50 % a 250 % até 2050;"

3.ª parte "antes de 2023"
4.ª parte "imediatamente"
5ª parte "obrigatórios"
6ª parte "logo que possível, a adoção de medidas adicionais a nível da UE", "como a inclusão 

do setor marítimo no RCLE da UE e"

§ 69
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1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e em navios ecológicos com ecocomponentes"
2.ª parte Estes termos

PPE, deputados, ID, ECR:
§ 52
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "insta, por conseguinte, a Comissão a assegurar 

a proteção do clima e da biodiversidade nos investimentos da UE e a apresentar 
regras harmonizadas e vinculativas, sempre que adequado;", "insta a Comissão a 
assegurar que o próximo quadro financeiro plurianual (QFP) cumpra plenamente o 
Acordo de Paris e que não sejam efetuados gastos em sentido contrário;", "salienta a 
importância de reconstituir o Fundo Verde para o Clima (FVC) e incentiva os 
Estados-Membros a, pelo menos, duplicar as suas contribuições para a mobilização 
inicial de recursos;", "insta o Banco Europeu de Investimento a pôr rapidamente 
termo à concessão de empréstimos a projetos de combustíveis fósseis, exceto no que 
se refere à utilização de gás, em combinação com energias renováveis, como 
tecnologia de transição substituta do carvão, caso não existam outras alternativas, 
caso sejam implementadas salvaguardas para evitar efeitos de dependência e caso 
sejam tomadas medidas para assegurar que a trajetória das emissões se mantém em 
conformidade com os objetivos do Acordo de Paris;"

2.ª parte "insta, por conseguinte, a Comissão a assegurar a proteção do clima e da 
biodiversidade nos investimentos da UE e a apresentar regras harmonizadas e 
vinculativas, sempre que adequado;"

3.ª parte "insta a Comissão a assegurar que o próximo quadro financeiro plurianual (QFP) 
cumpra plenamente o Acordo de Paris e que não sejam efetuados gastos em sentido 
contrário;"

4.ª parte "salienta a importância de reconstituir o Fundo Verde para o Clima (FVC) e 
incentiva os Estados-Membros a, pelo menos, duplicar as suas contribuições para a 
mobilização inicial de recursos;"

5ª parte "insta o Banco Europeu de Investimento a pôr rapidamente termo à concessão de 
empréstimos a projetos de combustíveis fósseis, exceto no que se refere à utilização 
de gás, em combinação com energias renováveis, como tecnologia de transição 
substituta do carvão,"

6ª parte "caso não existam outras alternativas, caso sejam implementadas salvaguardas para 
evitar efeitos de dependência e caso sejam tomadas medidas para assegurar que a 
trajetória das emissões se mantém em conformidade com os objetivos do Acordo de 
Paris;"

PPE, Renew:
§ 58
1.ª parte "Recorda às partes a necessidade de afetar recursos suficientes para passar dos 

compromissos às ações e de implementar as medidas necessárias para concretizar os 
objetivos do Acordo de Paris; apoia o crescente impulso no sentido da introdução de 
um mecanismo de ajustamento do carbono nas fronteiras da UE para as importações 
para a UE, a fim de criar condições de concorrência equitativas no comércio 
internacional e evitar a fuga de carbono;"

2.ª parte "insta a Comissão e os Estados-Membros a introduzirem, por conseguinte, o mais 
rapidamente possível, um sistema de tributação justa e progressiva do carbono;"

ID, ECR:
§ 9
1.ª parte "Sublinha que o relatório especial do PIAC sobre o aquecimento global de 1,5 °C 

representa a avaliação científica mais completa e atualizada das trajetórias de 
atenuação, em conformidade com o Acordo de Paris;"
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2.ª parte "realça que, de acordo com esse relatório, para se ter boas hipóteses de limitar o 
aquecimento global a 1,5 °C até 2100, respeitando esse limite ou ultrapassando-o 
ligeiramente, significa que, até 2067, o mais tardar, será necessário atingir, a nível 
mundial, emissões nulas de GEE e reduzir as emissões globais de GEE até 2030 para 
um máximo de 27,4 Gt de equivalente de CO2 por ano; salienta que, à luz destas 
conclusões e em linha com o Acordo de Paris, a UE, enquanto líder mundial e em 
conjunto com as restantes principais economias mundiais, tem de se esforçar para 
atingir”, “o mais cedo possível" e "emissões líquidas nulas de GEE;"

3.ª parte "o mais tardar até 2050"

Deputados, ID:
§ 62
1.ª parte "Sublinha que 80 % das pessoas deslocadas por força das alterações climáticas são 

mulheres e crianças,"
2.ª parte "que são, em geral, mais afetadas pelas alterações climáticas e suportam um maior 

encargo do que os homens, embora não participem na tomada de decisões 
fundamentais sobre a luta contra as alterações climáticas; salienta, por conseguinte, 
que a capacitação de todos os géneros marginalizados, bem como a sua liderança e 
participação plena e equitativa em instâncias internacionais, como a CQNUAC, e o 
seu envolvimento no âmbito da ação climática a nível nacional, regional e local, são 
vitais para o êxito e a eficácia dessa ação;"

3.ª parte "entende que a UE e os Estados-Membros devem apoiar plenamente a aplicação do 
Plano de Ação em matéria de igualdade de género da CQNUAC, nomeadamente 
através da integração da perspetiva de género nas políticas da UE em matéria de 
clima e de desenvolvimento, e devem promover a participação das mulheres 
indígenas e dos defensores dos direitos das mulheres no processo da CQNUAC;"

Diversos
As alterações 17 e 33 foram retiradas.
Stéphane Séjourné e Chrysoula Zacharopoulou (Grupo Renew) retiraram as suas assinaturas da 
alteração 38.
Jadwiga Wiśniewska e o Grupo ECR retiraram o seu apoio à proposta de resolução B9-0174/2019.
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9. A adesão da UE à Convenção de Istambul e outras medidas para combater a 
violência baseada no género

Propostas de resolução: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

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

observações

Proposta de resolução B9-0224/2019
(ECR)

Votação: resolução (conjunto do texto) VN - 117, 493, 32

Proposta de resolução B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Após o § 1 1 ID VN - 157, 454, 24

§ 2 4 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 345, 260, 36

§ 7 § texto original VN + 445, 112, 78

Após o § 22 3 ID VN - 42, 554, 44

Após a citação 6 2 ID VN - 145, 470, 24

Considerando L § texto original VN + 407, 138, 93

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 500, 91, 50

Proposta de resolução B9-0226/2019
(ID)

Votação: resolução (conjunto do texto) ↓

Pedidos de votação nominal
ECR: votação final B9-0224/2019
Renew: alteração 4
Verts/ALE: § 7; considerando L; votação final B9-0225/2019
ID: alterações 1, 2, 3

Pedidos de votação em separado
PPE: § 7; considerando L

Diversos
Samira Rafaela, Martin Hojsík e Dragoş Pîslaru (Grupo Renew) são igualmente signatários da 
proposta de resolução B9-0225/2019.
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10. Medidas recentemente tomadas pela Federação da Rússia contra juízes, 
procuradores e inspetores da Lituânia envolvidos na investigação dos trágicos 
acontecimentos de 13 de janeiro de 1991 em Vílnius

Propostas de resolução: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 493, 43, 86

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Pedidos de votação nominal
PPE: votação final RC-B9-0182/2019

11. Medidas para enfrentar o impacto na agricultura europeia da decisão da OMC no 
litígio relativo à Airbus

Propostas de resolução: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, 
B9-0206/2019, B9-0208/2019

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Após o § 1 6 GUE/NGL -

Após o § 4 2 Verts/ALE -

VP§ 6 § texto original

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

observações

2 +

VP

1 +

§ 7 § texto original

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

Após o § 7

11 ID VN - 99, 523, 3

Após o § 15 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -Após o § 16

8 GUE/NGL -

Antes do considerando 
A

1 Verts/ALE -

Considerando D 9 ID -

Após o considerando F 10 ID VN - 97, 522, 6

Votação: resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 Renew ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Pedidos de votação nominal
ID: alterações 10, 11



P9_PV(2019)11-28(VOT)_PT.docx 29 PE 644.716

Pedidos de votação por partes
Renew:
§ 6
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "lamenta profundamente, neste contexto, a falta 

de financiamento adequado para este efeito no orçamento de 2020;"
2.ª parte Estes termos

§ 7
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "tais como os regimes de armazenagem privada 

e a retirada do mercado, bem como quaisquer instrumentos novos ou outros 
instrumentos e medidas pertinentes disponíveis para fazer face às perturbações que 
surjam no mercado interno"

2.ª parte Estes termos

12. A crise do Órgão de Recurso da OMC

Proposta de resolução: B9-0181/2019

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

observações

Proposta de resolução B9-0181/2019
(Comissão INTA)

Após o § 3 2 GUE/NGL VN - 51, 544, 12

Após o § 4 1 PPE +

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 506, 46, 61

Pedidos de votação nominal
PPE: votação final
GUE/NGL: alteração 2

13. Negociações em curso sobre um novo Acordo de Parceria UE-ACP

Proposta de resolução: B9-0175/2019

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

observações

Proposta de resolução B9-0175/2019
(Comissão DEVE)

VP§ 17 § texto original

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

observações

2 +

§ 23 1 PPE VE + 340, 250, 13

VP

1/VE - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

5 Verts/ALE -

§ 25

§ texto original VN + 295, 286, 22

3 Verts/ALE -Após o considerando 
E

4 Verts/ALE -

Votação: resolução (conjunto do texto) +

Pedidos de votação nominal
ID: § 25

Pedidos de votação em separado
PPE: § 25

Pedidos de votação por partes
Renew:
alteração 2
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "especialmente no que se refere ao clima, ao 

comércio, à segurança e às questões da migração;"
2.ª parte Estes termos

PPE, ECR:
§ 17
1.ª parte "Salienta a importância da igualdade de género e da emancipação das mulheres 

como motor de desenvolvimento e insta a UE e os países ACP a incluírem a 
igualdade de género como questão transversal no acordo;"

2.ª parte "destaca que é importante que as partes se empenhem em promover a saúde e os 
direitos sexuais e reprodutivos, bem como a plena aplicação do Programa de Ação 
da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD);"


