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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 electrónica (votos a favor, votos contra, abstenções) 

div votação 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 

SEC votação secreta 
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1. Fusão das sociedades anónimas (versão codificada) ***I 

Relatório: Jiří Maštálka (A7-0363/2010) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 573, 17, 4 

 

 

2. Protocolo ao Acordo Euro-Mediterrânico CE-Jordânia, a fim de ter em conta a 

adesão da Bulgária e da Roménia à UE 

Recomendação: Gabriele Albertini (A7-0373/2010) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única  +  

 

 

3. Acordo CE-União Económica e Monetária da África Ocidental sobre serviços 

aéreos 

Relatório: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única  +  

 

 

4. Condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção ***II 

Recomendação para segunda leitura: Catherine Stihler (A7-0343/2010) (maioria qualificada 

requerida) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto - 

Bloco n.° 1 - 

compromisso 

84 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL  

comissão 

 +  

Bloco n° 2 - alterações 

da comissão 

competente 

1-83 comissão  ↓  

 

 

 

5. Consenso Europeu em matéria de Ajuda Humanitária 

Relatório: Michèle Striffler (A7-0375/2010) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 5 § texto original div   

1 +  

2 +  

§ 9 § texto original VN + 628, 32, 4 

§ 13 § texto original div   

1/VN + 649, 9, 11 

2/VN + 569, 79, 18 

§ 31 § texto original VN + 574, 61, 35 

§ 32 § texto original VN + 583, 64, 19 

§ 33 § texto original div   

1 +  

2 +  

3 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 35 § texto original vs +  

§ 39 § texto original div   

1 +  

2 +  

Considerando C § texto original div   

1 +  

2/VE + 327, 326, 12 

3/VE + 335, 325, 12 

Considerando G § texto original div   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: §§ 9, 13, 31, 32 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 9, 35 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

Considerando G 

1ª parte: "Considerando que as tragédias recentemente ocorridas... da coordenação e da 

visibilidade" 

2ª parte: “e que estas catástrofes… de reacção rápida" 
 

§ 5 

1ª parte: "Defende o financiamento acrescido da ajuda humanitária, tendo em conta a 

multiplicação dos terrenos de intervenção" 

2ª parte: "e solicita à autoridade orçamental que… em atingir 0,7% do PNB até 2015" 
 

§ 39 

1.ª parte: "Advoga o aumento significativo... a esta dimensão" 

2.ª parte: "e insiste na importância... local dos projectos" 
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PPE: 

Considerando C 

1.ª parte: Conjunto do texto sem os termos “das alterações climáticas provocadas pelo 

homem” e a responsabilidade… neste domínio" 

2.ª parte: "das alterações climáticas provocadas pelo homem" 

3.ª parte: "e a responsabilidade… neste domínio" 
 

GUE/NGL: 

§ 13 

1.ª parte: Conjunto do texto sem os termos "militar e" 

2.ª parte: Estes termos 
 

ECR, GUE/NGL: 

§ 33 

1.ª parte: "Convida a Comissão… ajuda humanitária" 

2.ª parte: "no âmbito da política externa da UE" 

3.ª parte: "e insta os EstadosMembros a... favorecer uma compreensão mútua" 
 

 

6. A agricultura como um sector estratégico no contexto da segurança alimentar 

Relatório: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010) 

Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 8 § texto original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § texto original div   

1/VE + 479, 166, 17 

2 +  

§ 14 § texto original div   

1/VN + 445, 166, 60 

2/VN + 313, 300, 46 

3/VN - 282, 339, 48 

§ 24 § texto original div   

1 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 26 § texto original vs +  

§ 27 § texto original div   

1 +  

2/VE - 279, 380, 5 

3 +  

§ 29 § texto original div   

1 +  

2 +  

§ 30 § texto original div   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original vs +  

§ 36 § texto original div   

1 +  

2 +  

§ 45 § texto original div   

1/VE + 391, 262, 8 

2/VE - 252, 335, 74 

§ 50 § texto original div   

1 +  

2 +  

§ 51 § texto original div   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Considerando P § texto original VS / VE + 311, 311, 26 

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: § 14 
 

Pedidos de votação em separado 

ALDE: § 31 

PPE: Considerando P, § 45 

ECR: §§ 26, 29, 30, 31 
 

Pedidos de votação por partes 

ALDE: 

§ 8 

1.ª parte: Conjunto do texto sem os termos "para a implementação… bem como reforçar" e 

"solicita mais programas ... reforço dos orçamentos afectados;"  

2.ª parte: "a implementação... bem como reforçar"  

3.ª parte: "solicita igualmente a criação de mais programas... bem como o reforço dos 

orçamentos" 
 

§ 9 

1.ª parte: "Reafirma... ao programa da UE" 

2.ª parte: "Recorda que ... da sua população mais pobre" 
 

§ 24 

1.ª parte: "Salienta os problemas… em tempos de extrema volatilidade dos mercados e dos 

preços" 

2.ª parte: "insta a Comissão a aplicar urgentemente… a manutenção da produção na União 

Europeia" 
 

§ 29 

1.ª parte: "É a favor de… combater o problema da especulação" 

2.ª parte: "nomeadamente através de um mandato conferido… aos mercados agrícolas" 
 

§ 30 

1.ª parte: "Expressa a sua preocupação… devido às suas transacções com carácter 

especulativo" 

2.ª parte: "Considera que... e dos consumidores" 
 

§ 36 

1.ª parte: Conjunto do texto sem os termos "quer de existências para regular os preços das 

matérias-primas" 

2.ª parte: Estes termos 
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§ 45 

1.ª parte: "Regista que… e a urbanização" 

2.ª parte: "sublinha que... em terras abandonadas" 
 

§ 50 

1.ª parte: "Salienta a necessidade… de uma maior coesão territorial"  

2.ª parte: "e a supressão gradual… e a imposição de regras de efeito equivalente" 
 

PPE: 

§ 51 

1.ª parte: "Reconhece que… o impacto da produção agrícola da UE nos países em 

desenvolvimento" 

2.ª parte: "assegurando,…  no orçamento da UE" 
 

ALDE, ECR: 

§ 27 

1.ª parte: "Apoia, neste contexto,… ao mesmo tempo" sem os termos "deveria assegurar uma 

negociação mais transparente e limiares mínimos para os operadores autorizados a 

negociar nesses mercados" 

2.ª parte: "deveria assegurar uma negociação mais transparente e limiares mínimos para os 

operadores autorizados a negociar nesses mercados" 

3.ª parte: "não deve permitir-se que a especulação ponha em risco explorações agrícolas 

eficientes" 
 

PPE, S&D: 

§ 14 

1.ª parte: "Insta a Comissão a propor uma solução técnica para  importações de produtos não 

geneticamente modificados" 

2.. parte: "e a propor um processo de aprovação… logo que sejam considerados seguros" 

3.ª parte: "ponderando igualmente a possibilidade… nos países terceiros" 
 


