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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. Celebração do Acordo de Comércio Livre UE-Vietname ***

Recomendação: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

Processo de aprovação VN + 401, 192, 40

2. Celebração do Acordo de Comércio Livre UE-Vietname (resolução)

Relatório: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

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

observações

§ 5 3 ID -

4 ID -

5 ID -

6 ID -

7 ID -

8 ID -

Após o § 13

9 ID -

Após o § 19 10 ID -

14 GUE/NGL VN - 164, 432, 47

15 GUE/NGL VN - 181, 415, 45

Após o § 21

16 GUE/NGL VN - 273, 346, 28

§ 26 13 ID -

Após o § 27 11 ID -

§ 31 1rev2 Renew VN + 610, 5, 24

§ 32 12 ID -

Após o considerando S 2 ID -

Resolução (conjunto do texto) VN + 416, 187, 44
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Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: alteração 1
GUE/NGL: alterações 14, 15, 16

3. Acordo de Proteção dos Investimentos UE-Vietname ***

Recomendação: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

Processo de aprovação VN + 407, 188, 53

4. Acordo de Proteção dos Investimentos UE-Vietname (resolução)

Relatório: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

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

observações

§ 2 1 GUE/NGL VN - 178, 439, 28

Resolução (conjunto do texto) VN + 406, 184, 58

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL: alteração 1

5. Objeção nos termos do artigo 111.º do Regimento: lista da União de projetos de 
interesse comum

Proposta de resolução: B9-0091/2020 (requerida maioria dos membros que compõem o Parlamento 
para aprovação da proposta de resolução)

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

Proposta de resolução B9-0091/2020
(Verts/ALE)

Resolução (conjunto 
do texto)

VN - 169, 443, 36

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: votação final
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6. Objeção nos termos do artigo 112.º do Regimento: Chumbo e seus compostos 

Proposta de resolução: B9-0089/2020 (requerida maioria dos membros que compõem o Parlamento 
para aprovação da proposta de resolução)

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

observações

Proposta de resolução B9-0089/2020
(comissão ENVI)

Após a citação 7 1 Verts/ALE, 
S&D

+

Considerando P 2 Verts/ALE, 
S&D

VN + 389, 116, 143

Considerando Y 3 Verts/ALE, 
S&D

+

Resolução (conjunto do texto) VE + 394, 241, 13

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: alteração 2

7. Estratégia da UE para pôr fim à mutilação genital feminina em todo o mundo

Propostas de resolução: B9-0090/2020, B9-0092/2020

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

observações

Proposta de resolução B9-0090/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 4 1 S&D +

VP

1 +

§ 5 § texto original

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

observações

Após o § 8 3 ID VN - 116, 483, 48

§ 17 4 ID VN - 146, 481, 13

Após o § 17 5 ID VN - 144, 482, 15

VP

1 +

§ 20 § texto original

2 +

VP

1 +

2 +

§ 21 § texto original

3 +

VP

1 +

Considerando A § texto original

2 +

Após o considerando 
A

2 ID VN - 128, 512, 12

VP

1 +

2 +

Considerando J § texto original

3 +

Resolução (conjunto do texto) VN + 612, 7, 32

Proposta de resolução B9-0092/2020
(ID)

Resolução (conjunto do texto) VN ↓

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: votação final B9-0090/2020
ID: alterações 2, 3, 4, 5; votação final B9-0090/2020, votação final B9-0092/2020
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Pedidos de votação por partes
ECR:
Considerando A
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "não está ligada a uma 

determinada religião ou cultura"
2.ª parte Estes termos

§ 20
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "sem quaisquer limitações"
2.ª parte Estes termos

ECR, PPE:
Considerando J
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "incluindo a educação sexual 

abrangente" e "incluindo serviços ligados aos direitos e à saúde sexual e 
reprodutiva"

2.ª parte "incluindo a educação sexual abrangente"
3.ª parte "incluindo serviços ligados aos direitos e à saúde sexual e reprodutiva"

§ 5
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "e a saúde e dos direitos sexuais e 

reprodutivos"
2.ª parte Estes termos

§ 21
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "incluindo a saúde e os direitos 

sexuais e reprodutivos" e "incluindo a educação sexual"
2.ª parte "incluindo a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos"
3.ª parte "incluindo a educação sexual"

Diversos
Abir Al-Sahlani (Grupo Renew) é igualmente signatário da proposta de resolução B9-0090/2020.
Nicola Procaccini e Jan Zahradil (Grupo ECR) são igualmente signatários da proposta de 
resolução B9-0090/2020.
Miroslav Radačovský (Não Inscritos) é igualmente signatário da proposta de resolução B9-
0092/2020.
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8. Processos automatizados de decisão: Garantir a defesa do consumidor e a livre 
circulação de mercadorias e serviços

Proposta de resolução: B9-0094/2020

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

observações

Proposta de resolução B9-0094/2020
(comissão IMCO)

§ 1 1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE -Após o § 5

3 Verts/ALE VN - 139, 489, 18

§ 8 4 Verts/ALE -

§ 14 5 Verts/ALE VN - 179, 437, 26

Após o § 14 6 Verts/ALE -

VP

1 +

Considerando D § texto original

2 -

Resolução (conjunto do texto) +

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: alterações 3, 5

Pedidos de votação por partes
S&D:
Considerando D
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "a legislação em matéria de proteção 

de dados"
2.ª parte Estes termos
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9. Proposta de mandato de negociação sobre uma nova parceria com o Reino Unido 
da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

Propostas de resolução: B9-0098/2020, B9-0099/2020

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

observações

Proposta de resolução B9-0098/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

VP

1 +

§ 2, alínea (vi) § texto original

2 +

VP

1 +

§ 4 § texto original

2/VN + 570, 70, 9

VP

1 +

§ 7 § texto original

2/VN + 506, 134, 10

§ 10 § texto original VS +

VP

1 +

§ 14, alínea (i) § texto original

2 +

VP

1 +

§ 14, alínea (vii) § texto original

2 +

§ 14, alínea (viii) § texto original VS +

VP

1 +

§ 18 § texto original

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

observações

§ 20 § texto original VS +

§ 33 1 Verts/ALE -

§ 39 § texto original VS +

§ 43 § texto original VS +

VP

1/VN + 549, 100, 1

Após o § 47 4 GUE/NGL

2/VN + 341, 285, 21

§ 50 Alt. oral José Gusmão VE - 245, 258, 144

§ 54 3 Verts/ALE -

VP

1 +

§ 57 § texto original

2/VN + 499, 134, 12

Após o § 66 2 Verts/ALE VE + 482, 94, 54

VP

1 +

§ 68 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 77 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 78 § texto original

2/VN + 555, 56, 39

VP

1/VN + 555, 57, 36

§ 81 § texto original

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

observações

§ 87 § texto original VN + 580, 48, 18

§ 88 § texto original VN + 592, 49, 7

VP

1/VN + 579, 24, 43

2/VN - 282, 357, 6

§ 89 § texto original

3/AN + 550, 63, 32

Resolução (conjunto do texto) VN + 543, 39, 69

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL: alteração 4, §§ 87, 88, 89; votação final

Pedidos de votação em separado
Verts/ALE: § 10
GUE/NGL: §§ 4 (2.ª parte), 7 (2.ª parte), 14 (viii), 20, 39, 43, 57 (2.ª parte), 78 (2.ª parte), 81 (1.ª 

parte)

Pedidos de votação por partes
PPE:
alteração 4
1.ª parte "Salienta a importância de normas elevadas e de uma igualdade de condições no que 

se refere a proteger o bem-estar e a saúde dos animais ao longo da cadeia alimentar e 
a garantir uma concorrência leal entre os agricultores da Grã-Bretanha e da UE;"

2.ª parte "exclui a possibilidade de serem importados pela UE animais vivos, carne e ovos 
que não respeitem as normas da UE em matéria de bem-estar dos animais;"

GUE/NGL:
§ 2, alínea (vi)
1.ª parte "uma igualdade de condições, que garanta normas equivalentes em matéria de 

política social, laboral, ambiental, de concorrência e de auxílios estatais,"
2.ª parte "nomeadamente através de um quadro sólido e abrangente relativo à concorrência e 

ao controlo dos auxílios estatais;"

§ 4
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: " e o seu estatuto de membro 

permanente do Conselho de Segurança da ONU, assim como o facto de ser membro 
da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), "

2.ª parte Estes termos
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§ 7
1.ª parte "Considera que a UE deve fazer todos os possíveis, nas suas negociações com o 

Reino Unido, para garantir os interesses da UE e certificar-se de que a margem de 
manobra da UE seja sempre preservada e a unidade seja assegurada, como se 
verificou durante as negociações sobre os termos da saída do Reino Unido da UE; 
insiste em que esta unidade deve ser preservada para as negociações sobre a futura 
parceria e recorda, portanto, a importância de a Comissão ser o negociador único da 
UE durante as negociações,"

2.ª parte "não podendo, por conseguinte, os Estados-Membros encetar negociações 
bilaterais;"

§ 14, alínea (i)
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "em matéria de concorrência e 

auxílios estatais"
2.ª parte Estes termos

§ 14, alínea (vii)
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "com o objetivo de alcançar um nível 

de liberalização do comércio de serviços muito além dos compromissos das partes 
no âmbito da OMC, tendo por base os ACL recentes da UE"

2.ª parte Estes termos

§ 18
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "e às políticas de auxílios estatais"
2.ª parte Estes termos

§ 57
1.ª parte "Considera que as disposições em matéria de mobilidade devem basear-se na não 

discriminação e na plena reciprocidade;"
2.ª parte "recorda que, assim que for adotado o mandato de negociação, os Estados-Membros 

não podem negociar acordos bilaterais;"

§ 68
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "os auxílios estatais,"
2.ª parte Estes termos

§ 77
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "em matéria de política externa e de 

segurança, dado que tanto a UE como o Reino Unido partilham muitos interesses e 
experiências e defendem muitos dos mesmos valores; salienta que é do interesse de 
ambas as partes manter uma cooperação ambiciosa"

2.ª parte Estes termos
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§ 78
1.ª parte "Observa que, em matéria de política externa e de segurança comum (PESC), as 

posições comuns e ações da UE só podem ser adotadas pelos seus Estados-
Membros; salienta, porém, que tal não deve excluir mecanismos de consulta que 
permitam que o Reino Unido se alinhe com as posições e ações conjuntas da UE em 
matéria de política externa, nomeadamente na defesa da ordem mundial assente em 
regras, da cooperação multilateral e dos direitos humanos, em especial nos quadros 
da ONU,"

2.ª parte "da NATO, da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa e do 
Conselho da Europa; apoia a consulta e a coordenação em matéria de política de 
sanções, com a possibilidade de adotar sanções que se reforcem mutuamente quando 
os objetivos de política externa das partes estiverem alinhados; destaca o valor 
acrescentado duma cooperação estreita no âmbito da PESC, dada a posição 
substancial do Reino Unido enquanto interveniente no domínio da segurança;"

§ 81
1.ª parte "Sublinha que essa cooperação se reforçaria mutuamente, já que permitiria manter as 

competências e capacidades do Reino Unido nas missões e operações da PCSD; 
encoraja vivamente o Reino Unido a contribuir para as missões e operações civis e 
militares da PCSD;"

2.ª parte "salienta que – enquanto Estado terceiro, e na sequência da declaração política que 
estabelece o quadro das futuras relações entre a UE e o Reino Unido – este último 
não poderá participar no planeamento ou comando das missões e operações da UE e 
que a sua capacidade e nível de participação no planeamento ou 
comando/participação em missões e operações da UE, bem como o intercâmbio de 
informações e a interação com a UE, devem ser proporcionais à contribuição do 
Reino Unido para cada missão ou operação;"

PPE, GUE/NGL:
§ 89
1.ª parte "Sublinha a dimensão estratégica do setor espacial para a Europa, considera que uma 

política espacial ambiciosa pode contribuir de forma eficaz para o reforço da ação 
externa da UE"

2.ª parte "– que requer a especialização tecnológica avançada e o apoio do Reino Unido e de 
outros parceiros –"

3.ª parte " e destaca a necessidade de efetuar progressos no que respeita ao desenvolvimento 
de tecnologias com aplicações tanto civis como militares capazes de assegurar a 
autonomia estratégica europeia;"

10. Banco Central Europeu - relatório anual 2018

Relatório: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

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

observações

VP

1 +

§ 2 § texto original

2/VN + 451, 117, 77
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

VP

1 +

§ 3 § texto original

2 -

Após o § 3 19 GUE/NGL VN - 94, 456, 100

§ 6 § texto original VS/VE + 350, 256, 31

§ 7, travessão 1 9 S&D VN + 318, 303, 22

§ 8 § texto original VS +

§ 12 § texto original VS/VE + 379, 218, 51

Após o § 14 7 ID -

Após o § 18 28 Verts/ALE VN - 287, 307, 56

8 ID -§ 19

§ texto original VS +

VP

1/VN + 508, 106, 33

§ 22 § texto original

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

observações

§ 23 27 Verts/ALE VN - 281, 358, 10

§ 26 20 GUE/NGL -

Após o § 27 21 GUE/NGL VN - 177, 316, 155

§ 30 11 S&D +

§ 32 22 GUE/NGL VN - 255, 369, 26

Após o § 34 2 PPE VE - 250, 376, 18

Após o § 36 23 GUE/NGL VN - 244, 372, 28

§ 38 3 PPE VN + 315, 288, 39

Título antes do § 40 12 S&D +

13 S&D +

17 Verts/ALE VN + 353, 216, 77

§ 42

24 GUE/NGL VN - 295, 335, 11

18 Verts/ALE VN - 231, 396, 19Após o § 42

25 GUE/NGL VN - 233, 402, 6

4 PPE VE - 266, 302, 74

14 S&D +

15S S&D VE + 399, 243, 2

16S S&D +

§ 44

26 GUE/NGL VN - 265, 374, 9

Considerando C 1 PPE +

Após o considerando 
C

5 ID -

Após o considerando 
M

6 ID -

Resolução (conjunto do texto) VN + 452, 142, 53



P9_PV(2020)02-12(VOT)_PT.docx 16 PE 648.020

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL: alterações 3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Verts/ALE: alterações 17, 18, 27, 28
ECR: alteração 9: §§ 2 (2.ª parte), 22 (1.ª parte)

Pedidos de votação em separado
PPE: § 12
ECR: §§ 6, 8, 19

Pedidos de votação por partes
PPE:
§ 3
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "da área do euro"
2.ª parte Estes termos

ECR:
§ 2
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "salienta o caráter irreversível da 

moeda única"
2.ª parte Estes termos

§ 22
1.ª parte "Sugere que o BCE faça do contributo que pode ser dado pela atividade do banco 

central e pela supervisão bancária para uma economia sustentável e para a luta 
contra as alterações climáticas uma das suas prioridades em matéria de 
investigação;"

2.ª parte "sugere que, para este fim, o BCE coopere também com outras redes internacionais 
além da NGFS, em particular com a Rede para uma Banca Sustentável («Sustainable 
Banking Network») e a iniciativa Princípios para uma Banca Responsável 
(«Principles for Responsible Banking») das Nações Unidas;"

11. Comércio ilegal de animais de companhia na UE

Proposta de resolução: B9-0088/2020

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

observações

Proposta de resolução B9-0088/2020
(comissão ENVI)

VP

1 +

§ 2 § texto original

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

observações

§ 10 7 GUE/NGL VN + 602, 3, 29

§ 36 1 S&D VE + 421, 202, 3

Após o considerando 
D

5 GUE/NGL VE + 387, 204, 46

Considerando M 6 GUE/NGL VE + 405, 202, 30

Resolução (conjunto do texto) VN + 607, 3, 19

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL: alteração 7, votação final

Pedidos de votação por partes
ID:
§ 2
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "um sistema obrigatório e 

harmonizado a nível da UE de"
2.ª parte Estes termos

Diversos
As alterações 2 a 4 foram anuladas.
Tilly Metz (Grupo Verts/ALE) é igualmente signatária da proposta de resolução B9-0088/2020.


