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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. Infraestruturas energéticas transeuropeias ***I 

Relatório: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013) 

Assunto VN, etc. Votações Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação única SEC + 539, 85, 16 

 

 

2. Relatório Especial do Provedor de Justiça Europeu (Aeroporto de Viena) 

Relatório: Margrete Auken (A7-0022/2013) 

Assunto VN, etc. Votações Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação única  +  

 

 

3. Regras contabilísticas e planos de ação para as emissões e absorções de gases com 

efeito de estufa resultantes das atividades relacionadas com o uso do solo ***I 

Relatório: Kriton Arsenis (A7-0317/2012) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto 

Bloco n.° 1 - 

compromisso 

75 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

 +  

Bloco n.° 2 - 

alterações da comissão 

competente 

1-74 comissão  ↓  

Votação: proposta alterada  +  

Votação: resolução legislativa SEC + 635, 42, 3 
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4. Mecanismo de vigilância e de comunicação das emissões de gases com efeito de 

estufa e de outras informações relevantes em termos de alterações climáticas ***I 

Relatório: Bas Eickhout (A7-0191/2012) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto 

Bloco n.° 1 - 

compromisso 

55 PPE,S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Bloco n.° 2 - 

alterações da comissão 

competente 

1-54 comissão  ↓  

Votação: proposta alterada  +  

Votação: resolução legislativa SEC + 634, 42, 5 

 

 

5. Resolução de litígios de consumo em linha ***I 

Relatório: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto 

Bloco n.° 1 - 

compromisso 

125 comissão  +  

Bloco n.° 2 - 

alterações da comissão 

competente 

1-124 comissão  ↓  

Votação: proposta alterada  +  

Votação: resolução legislativa SEC + 622, 24, 32 
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6. Resolução alternativa de litígios de consumo ***I 

Relatório: Louis Grech (A7-0280/2012) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto 

Bloco n.° 1 - 

compromisso 

167 comissão  +  

Bloco n.° 2 - 

alterações da comissão 

competente 

1-166 comissão  ↓  

Votação: proposta alterada  +  

Votação: resolução legislativa SEC + 617, 51, 5 

 

 

7. Associação dos países e territórios ultramarinos à União Europeia * 

Relatório: Patrice Tirolien (A7-0052/2013) 

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

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente 

– votação em bloco 

1-12 

14-109 

comissão  +  

Alteração da comissão 

competente - votação 

em separado 

13 comissão VE + 339, 311, 19 

Votação: proposta alterada  +  

Votação: resolução legislativa SEC + 582, 24, 63 

 

Pedidos de votação em separado 

PPE alteração 13 
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8. Substâncias radioativas presentes na água destinada ao consumo humano * 

Relatório: Michèle Rivasi (A7-0033/2013) 

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

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente 

– votação em bloco 

1-56 comissão  +  

Votação: proposta alterada  +  

Votação: resolução legislativa SEC + 578, 59, 34 

 

Diversos: 

A relatora propôs uma correção técnica visando suprimir as seguintes duas frases da alteração 2:  

"Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais," e  

"Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões," 
 

 

9. Supervisão económica e orçamental dos Estados-Membros afetados por graves 

dificuldades no que diz respeito à sua estabilidade financeira na área do euro ***I 

Relatório: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) 

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

VN/VE - 

observações 

Todo o texto 73 comissão  +  

Votação: proposta alterada  +  

Votação: resolução legislativa SEC + 528, 81, 71 

 

O relatório havia sido devolvido à comissão competente na sessão de 13 de junho de 2012 (artigo 57.º, 

n.º 2, do Regimento). 
 

 

10. Acompanhamento e avaliação dos projetos de planos orçamentais e correção do 

défice excessivo dos Estados-Membros da área do euro ***I 

Relatório: Elisa Ferreira (A7-0173/2012) 

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

VN/VE - 

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

VN/VE - 

observações 

Todo o texto 83 comissão  +  

Votação: proposta alterada  +  

Votação: resolução legislativa SEC + 526, 86, 66 

 

O relatório havia sido devolvido à comissão competente na sessão de 13 de junho de 2012 (artigo 57.º, 

n.º 2, do Regimento). 
 

 

11. Fundos de Capital de Risco Europeus ***I 

Relatório: Philippe Lamberts (A7-0193/2012) 

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

VN/VE - 

observações 

Todo o texto 3 comissão  +  

Votação: proposta alterada  +  

Votação: resolução legislativa SEC + 613, 24, 41 

 

O relatório havia sido devolvido à comissão competente na sessão de 13 de setembro de 2012 (artigo 

57.º, n.º 2, do Regimento). 

A alteração 3 substitui as alterações aprovadas na sessão de 13 de setembro de 2012. 
 

 

12. Fundos de Capital de Risco Europeus ***I 

Relatório: Sophie Auconie (A7-0194/2012) 

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

VN/VE - 

observações 

Todo o texto 3 comissão  +  

Votação: proposta alterada  +  

Votação: resolução legislativa SEC + 603, 27, 46 

 

O relatório foi devolvido à comissão competente na sessão de 13 setembro 2012 (artigo 57.º, n.º 2, do 

Regimento). 

A alteração 3 substitui as alterações aprovadas na sessão de 13 setembro 2012. 
 



P7_PV(2013)03-12(VOT)_PT.doc 7 PE 506.440 
 

 

13. O impacto da crise económica na igualdade de géneros e nos direitos da mulher 

Relatório: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 1 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 12 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 13 § texto original VS +  

§ 21 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 37 § texto original VS +  

§ 57 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 63 § texto original VS +  

Considerando A § texto original VP   

1 +  

2/VE - 284, 365, 12 

Considerando B § texto original VP   

1 +  

2 +  

Cons. C § texto original vs / VE - 293, 320, 39 

Considerando D § texto original VS -  

Considerando I § texto original VS -  

Considerando D § texto original vs / VE + 482, 156, 16 

Considerando W § texto original VS -  

Votação: resolução (conjunto do texto) SEC + 495, 96, 69 

 

Pedidos de votação nominal 

PPE Votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

ALDE: §§ 13, 37, 63 e considerandos D, I, K, W 

PPE Considerandos C, D, I, W 
 

Pedidos de votação por partes 

ALDE: 

§ 1 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "bem como a geração de receitas estatais por 

meio de políticas fiscais mais eficazes" 

2.ª parte: Estes termos 
 

§ 21 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "para promover uma repartição justa da riqueza, 

garantir um rendimento mínimo e salários e reformas condignos" 

2.ª parte: Estes termos 
 

§ 35 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "ou da globalização" 

2.ª parte: Estes termos 
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§ 57 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "e determinar um prazo de pré-aviso mínimo de 

três meses para encontrar um meio de acolhimento e assistência que permita 

salvaguardar a conciliação da vida familiar com a vida profissional;" 

2.ª parte: Estes termos 
 

Considerando B 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "mas também uma crise da democracia, " 

2.ª parte: Estes termos 
 

PPE 

§ 33 

1.ª parte: "Acolhe favoravelmente ... mais bem remunerados" 

2.ª parte: "e exorta os Estados-Membros a apoiar e preparar a sua aplicação" 

3.ª parte: "solicita que outros empregadores aprovem medidas ... processos de tomada de 

decisão;" 
 

ALDE, PPE 

Considerando A 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "crise agravada ... dos programas de "assistência 

financeira"" 

2.ª parte: Estes termos 
 

§ 12 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "através da obrigatoriedade da aplicação do 

princípio de que a um posto de trabalho efetivo deve corresponder um posto de 

trabalho permanente" 

2.ª parte: Estes termos 
 

 

14. Eliminação dos estereótipos de género na UE 

Relatório: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 7 § texto original VS -  

§ 13 § texto original vs / VE + 535, 87, 17 

§ 14 § texto original VS -  

§ 17 § texto original VP   

1/VE + 396, 214, 32 

2 -  
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 18 § texto original VS -  

§ 19 § texto original VS -  

§ 20 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 27 § texto original vs / VE + 355, 278, 15 

§ 32 § texto original vs / VE + 392, 235, 19 

§ 40 § texto original VS +  

§ 41 § texto original VP   

1/VE + 347, 258, 21 

2 -  

§ 42 § texto original VS -  

§ 49 § texto original VP   

1/VE + 415, 193, 25 

2 +  

§ 50 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 51 § texto original vs / VE - 257, 370, 11 

§ 67 § texto original VS +  

Cons. C § texto original VS +  

Considerando J § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 

VN/VE - 

observações 

Considerando D § texto original vs / VE - 213, 406, 16 

Considerando N § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando O § texto original VS +  

Considerando P § texto original vs / VE - 242, 382, 12 

Considerando W § texto original vs / VE + 369, 236, 22 

Votação: resolução (conjunto do texto) VE + 368, 159, 98 

 

Pedidos de votação em separado 

ALDE: §§ 7, 13, 17, 18, 19, 51, considerandos K, O, P 

PPE §§ 7, 17, 18, 19, 27, 32, 40, 41, 42, 51, 67, considerandos C, K, P, W 

Verts/ALE: § 14 

GUE/NGL: § 14 
 

Pedidos de votação por partes 

ALDE: 

§ 20 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "a sexualização e" 

2.ª parte: Estes termos 
 

§ 41 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "incentiva, a este respeito, os Estados-Membros 

... recrutamento a tempo parcial" 

2.ª parte: Estes termos 
 

Considerando J 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "especialmente por retratar as mulheres ... 

trabalhos domésticos ou a cuidar de crianças; " 

2.ª parte: Estes termos 
 

Considerando N 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "que frequentemente promovem a violência 

contra mulheres e raparigas" 

2.ª parte: Estes termos 
 

PPE 

§ 49 

1.ª parte: "Insta os Estados-Membros a apoiarem ... comissário europeu;" 

2.ª parte: "solicita ao presidente nomeado ... apoiar publicamente este procedimento;" 
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§ 50 

1.ª parte: "Recorda que, em 2010, ... conselhos de administração na Europa;"   

2.ª parte: "defende a ambição ... grandes empresas cotadas;" 
 

Verts/ALE, GUE/NGL 

§ 17 

1.ª parte: "Insta a UE ... mulher na publicidade" 

2.ª parte: "que solicitava a proibição ... turismo sexual" 
 

 

15. A situação das mulheres no norte de África 

Relatório: Silvia Costa (A7-0047/2013) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 20 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 583, 24, 35 

3/VN + 420, 159, 58 

§ 25 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 30 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 32 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 74 § texto original VS -  

Considerando L § texto original VP   

1 +  

2 -  

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação em separado 

S&D: § 74 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE 

§ 32 

1.ª parte: "Apela à adoção ... nomeadamente as raparigas" 

2.ª parte: "e as mulheres com deficiência ... homossexuais e transsexuais;" 
 

S&D: 

§ 25 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "na Europa" 

2.ª parte: Estes termos 
 

§ 30 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "como a Tunísia ou Marrocos" 

2.ª parte: Estes termos 
 

Considerando L 

1.ª parte: "Considerando que foram cometidos muitos atos ... movimentos extremistas;" 

2.ª parte: "que há estudos ... vítimas de assédio sexual;" 
 

ECR, PPE: 

§ 20 

1.ª parte: "Salienta a necessidade ... aos direitos e à saúde materna, sexual e reprodutiva;" 

exceto os termos "sexual e reprodutiva" 

2.ª parte: Os termos "sexual e reprodutiva" 

3.ª parte: "insta as autoridades nacionais ... direitos humanos e desenvolvimento"; 
 

§ 22 

1.ª parte: "Salienta que a participação ativa ... em contextos revolucionários;" 

2.ª parte: "solicita, por conseguinte, ... do poder executivo ao legislativo);" exceto os termos "e  

quotas"  

3.ª parte: Estes termos 
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16. Financiamento da cooperação da UE com os Estados de África, das Caraíbas e do 

Pacífico e com os países e territórios ultramarinos para o período 2014-2020 

Relatório: Patrice Tirolien (A7-0049/2013) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 15 § texto original SEC + 542, 71, 25 

§ 17 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 491, 112, 21 

§ 23 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 325, 292, 12 

3 +  

Votação: resolução (conjunto do texto) SEC + 547, 61, 26 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: § 15 

PPE Votação final  
 

Pedidos de votação por partes 

PPE 

§ 23 

1.ª parte: Conjunto do texto exceto os termos "no sentido da criação de um «Estado 

providência»" e "de redistribuição da riqueza e"  

2.ª parte: "no sentido da criação de um «Estado providência»"  

3.ª parte: "de redistribuição da riqueza e"  
 

ECR: 

§ 17 

1.ª parte: "Sublinha a importância ... em matéria de financiamento do desenvolvimento;"  

2.ª parte: "a este respeito, e a fim de que a União ... imposto sobre as transações financeiras;" 
 

 

17. Como tirar melhor partido das medidas ambientais da UE 

Relatório: Oreste Rossi (A7-0028/2013) 

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

VN/VE - 

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

VN/VE - 

observações 

§ 25 § texto original VS +  

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação em separado 

PPE § 25 
 


