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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 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 por escrutínio secreto 
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1. Medidas específicas no domínio agrícola a favor das ilhas menores do mar 

Egeu***I 

Relatório: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011) 

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de regulamento 

Conjunto do texto 

Bloco n.° 1 - 

compromisso 

48 PPE  +  

Bloco n° 2 - 

Alterações da 

comissão competente 

1-14 

16-47 

comissão  ↓  

Bloco n° 2 - alterações 

da comissão 

competente - votação 

em separado 

15 comissão VP   

1 ↓  

2 ↓  

Votação: proposta alterada  +  

Projeto de resolução legislativa 

Após o § 1 49 PPE  +  

Votação: resolução legislativa SEC + 600, 38, 50 

 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL: 

alteração 15 

1.ª parte: "A Comissão deve ser instada a apresentar ao Parlamento Europeu e Conselho, até 

31 de Dezembro de 2016, o mais tardar ... do meio ambiente" 

2.ª parte: "bem como do aumento … migração ilegal" 
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2. Medidas específicas no domínio da agricultura a favor das regiões ultraperiféricas 

da União***I 

Relatório: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011) 

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de regulamento 

Conjunto do texto 

Bloco n° 1 - 

compromisso 

115 PPE  +  

Bloco n° 2 - 

Alterações da 

comissão competente 

1-114 comissão  ↓  

Votação: proposta alterada  +  

Projeto de resolução legislativa 

Após o § 1 116 PPE  +  

Votação: resolução legislativa SEC + 579, 82, 35 

 

 

3. Melhorar o acesso das PME ao financiamento 

Relatório: Philippe De Backer (A7-0001/2013) 

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 34 § texto original VP   

1 +  

2 -  

Votação: resolução (conjunto do texto) SEC + 538, 20, 22 

 

Pedidos de votação nominal 

EFD, PPE: Votação final 
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Pedidos de votação por partes 

PPE 

§ 34 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "financiamento da inovação nas" 

2.ª parte: Estes termos 
 

 


