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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 

§ n.º 

art artigo 

cons considerando 

PR proposta de resolução 

PRC proposta de resolução comum 

SEC votação por escrutínio secreto 

 



P7_PV(2014)01-14(VOT)_PT.doc 

1. Pedido de defesa da imunidade parlamentar de Lara Comi 

Relatório: Eva Lichtenberger (A7-0469/2013) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única  +  

 

 

2. Especialização inteligente: Rede de excelência para uma boa política de coesão 

Relatório: Hermann Winkler (A7-0462/2013) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 578, 23, 39 

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: votação final 
 

 

3. Regras relativas às votações e ao conteúdo dos relatórios no âmbito do processo de 

aprovação 

Relatório: Rafał Trzaskowski: Ulrike Rodust (A7-0412/2013) (maioria requerida: qualificada) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única  +  

 

 

4. Emissões de CO2 dos veículos comerciais ligeiros novos ***I 

Relatório: Holger Krahmer (A7-0168/2013) 

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.º 1 

25 comissão  +  

Bloco n.º 2 1-24 comissão  ↓  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 552, 110, 12 

 

 

5. Programa Consumidores 2014-2020 ***I 

Relatório: Robert Rochefort (A7-0214/2012) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto -, 

bloco n.º 1 

93 comissão  +  

Bloco n.º 2 1-92 comissão  ↓  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 630, 42, 12 

 

 

6. Contingentes pautais comunitários de carne de bovino de alta qualidade, carne de 

suíno, carne de aves de capoeira, trigo e mistura de trigo com centeio, sêmeas, 

farelos e outros resíduos ***I 

Relatório: Vital Moreira (A7-0212/2012) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto 6 comissão  +  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 655, 21, 8 
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Diversos 

O relatório tinha sido devolvido à comissão na sessão de 12 de setembro de 2012 (artigo 57.º, n.º 2, do 

Regimento). 

A alteração 6 substitui as alterações aprovadas na sessão de 12 de setembro de 2012. 
 

 

7. Importação de azeite e outros produtos agrícolas da Turquia ***I 

Relatório: Vital Moreira (A7-0209/2012) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto 14 comissão  +  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 630, 37, 17 

 

Diversos 

O relatório tinha sido devolvido à comissão na sessão de 12 de setembro de 2012 (artigo 57.º, n.º 2, do 

Regimento). 

A alteração 14 substitui as alterações aprovadas na sessão de 12 de setembro de 2012. 
 

 

8. Indicações geográficas dos produtos vitivinícolas aromatizados ***I 

Relatório: Paolo Bartolozzi (A7-0158/2012) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto -, 

bloco n.º 1 

40 PPE, S&D, 

ALDE, ECR, 

GUE/NGL 

 +  

Bloco n.º 2 1-39 comissão  ↓  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 609, 72, 4 
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9. Tecnologia de captura e armazenagem de carbono 

Relatório: Chris Davies (A7-0430/2013) 

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

VN/VE - 

observações 

Antes do § 1 1 Verts/ALE VN - 149, 514, 18 

§ 1 2 Verts/ALE VN - 84, 581, 20 

§ 3 3 Verts/ALE VN - 91, 572, 23 

§ texto original VP   

1/VN + 532, 143, 10 

2/VN + 390, 280, 15 

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 10 4 Verts/ALE  -  

§ texto original VS +  

§ 11 § texto original VS +  

§ 12 5 Verts/ALE  -  

§ texto original VP   

1 +  

2/VN - 310, 370, 11 

§ 13 6S Verts/ALE VN - 139, 540, 14 

§ texto original VS +  

§ 14 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 527, 143, 20 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 16 § texto original VS +  

§ 17 § texto original VS +  

§ 20 7 Verts/ALE VN - 84, 577, 26 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VN + 532, 132, 26 

§ 21 § texto original VN + 530, 130, 24 

§ 24 8 Verts/ALE  -  

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 25 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 26 9S Verts/ALE VN - 282, 391, 20 

§ 27 § texto original VS +  

§ 28 10S Verts/ALE VN - 298, 370, 17 

§ 30 11S Verts/ALE VN - 121, 550, 12 

§ 33 § texto original VS +  

§ 34 12 Verts/ALE VN - 270, 392, 25 

Considerando G § texto original VS +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 524, 141, 25 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: alterações 1, 2, 7, 10, 12 §§ 3, 21 e votação final 

GUE/NGL: alterações 1, 3, 6, 9 e 11 
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Pedidos de votação em separado 

ECR: Considerando G 

Verts/ALE: §§ 11, 16, 17, 27, 33 

S&D: §§ 10, 12 

GUE/NGL: §§ 10, 13 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 12 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "mas sugere que emissões de CO2" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 14 

1.ª parte "Toma nota da decisão... emitam mais de 550g CO2/kWh" 

2.ª parte "salienta que... em matéria de emissões" 

  

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1.ª parte "Realça que... rentabilidade dos seus investimentos" 

2.ª parte "observa que também podem ser necessárias... normas de segurança ambiental" 

 
§ 25 

1.ª parte "Aceita plenamente que... Diretiva CAC" 

2.ª parte "solicita à Comissão que forneça orientações... autoridade competente de cada 

Estado Membro" 

 
S&D: 

§ 3 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "aborde a questão do recurso à CAC... energia 

em 2030 e" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 24 

1.ª parte "Reconhece o receio ... incalculáveis e excessivos" 

2.ª parte "relembra... titulares de uma licença de armazenamento" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 20 

1.ª parte "Insiste em que...  cabaz energético da UE" 

2.ª parte "e que este não deve ser constituído... energias renováveis" 

3.ª parte "solicita que sejam propostas medidas... energia em 2030" 
 

 

10. Plano de ação para a saúde em linha 2012-2020 

Relatório: Pilar Ayuso (A7-0443/2013) 

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 

§ 7 § texto original VS / VE + 392, 278, 0 

§ 8 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 12 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 18 § texto original VS / VE + 352, 329, 3 

§ 62 § texto original VS / VE + 355, 328, 4 

§ 63 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 65 § texto original VS +  

Considerando F § texto original VS +  

Considerando Y § texto original VS +  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 7, 18, 62, 65, considerando Y 

S&D: Considerando F 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 8 

1.ª parte Conjunto do texto sem os termos "que, na sua maioria, continuam a ser mulheres" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 12 

1.ª parte Conjunto do texto sem os termos "das mulheres, em particular das mulheres idosas" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 63 

1.ª parte "Insta a Comissão e os EstadosMembros... baseada no equilíbrio dos géneros" 

2.ª parte "e a terem em conta as necessidades específicas... cuidados de saúde" 
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11. Crise alimentar, fraudes na cadeia alimentar e respetivo controlo 

Relatório: Esther de Lange (A7-0434/2013) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 32 § texto original VS +  

§ 35 § texto original VS +  

§ 41 § texto original VP   

1/VN + 597, 38, 53 

2/VN + 377, 243, 52 

3/VN + 361, 269, 53 

§ 42 § texto original VS +  

§ 45 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 319, 355, 2 

§ 50 § texto original VS +  

Travessão 6 § texto original VS +  

Considerando L § texto original VS -  

Considerando O § texto original VS +  

Considerando AA § texto original VP   

1 +  

2/VE - 323, 359, 8 

Considerando AD § texto original VP   

1 +  

2 -  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 659, 24, 8 
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Pedidos de votação nominal 

PPE: votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 32, 35, 42, 50, visa 6, considerandos L, O 

S&D: Considerando AA 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL: 

Considerando AA 

1.ª parte "Considerando que a menção do país... preço desse produto alimentar" 

2.ª parte "considerando que a indicação da origem... dar origem a mais fraude" 

 
PPE: 

§ 41 

1.ª parte "Recorda, além disso, que o Parlamento... apresentar o seu relatório quanto antes" 

exceto o termo "obrigatória" 

2.ª parte "obrigatória" 

3.ª parte "seguido de propostas legislativas... administrativos excessivos" 

 
§ 45 

1.ª parte "Manifesta a sua preocupação com... animais clonados" 

2.ª parte "e insta a Comissão a apresentar... clonagem animal" 

 
Considerando AD 

1.ª parte Conjunto do texto sem os termos "e as contralicitações são" 

2.ª parte Estes termos 
 

 

12. Inspeções laborais eficazes como estratégia para melhorar as condições de trabalho 

na Europa 

Relatório: Jutta Steinruck (A7-0458/2013) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 8 § texto original VS +  

§ 19 § texto original VP   

1/VN + 614, 13, 62 

2/VN + 365, 304, 6 

§ 24 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 365, 298, 27 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 28 § texto original VS -  

§ 33 § texto original VP   

1/VN + 616, 61, 10 

2/VN + 389, 283, 13 

3/VN + 539, 134, 14 

§ 44 § texto original VS +  

§ 55 § texto original VP   

1/VN + 384, 282, 20 

2/VN - 288, 374, 22 

Considerando E § texto original VS +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 586, 58, 47 

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: § 55 

EFD: votação final 

S&D: §§ 19, 33 et 55 
 

Pedidos de votação em separado 

ALDE: §§ 8, 28 e considerando E 

ECR: § 44 
 

Pedidos de votação por partes 

ALDE: 

§ 55 

1.ª parte "Solicita à Comissão que identifique... proponha instrumentos apropriados" 

2.ª parte "salienta que a política de concorrência... a par de uma disposição que permita à 

Comissão aplicá-las" 

 
PPE: 

§ 19 

1.ª parte "Sublinha o papel fundamental... disposições legislativas e práticas nacionais" 

2.ª parte "insta os Estados-Membros a garantirem... bem como nas próprias inspeções" 

 
§ 24 

1.ª parte "Relembra que...  disposições legislativas e regulamentares nacionais" 

2.ª parte "salienta que... respeito pela privacidade" 
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PPE, ALDE: 

§ 33 

1.ª parte "Toma nota da tendência para... trabalhadores não declarados" 

2.ª parte "é de opinião que... continua a ser imprescindível" exceto os termos "o sistema de 

responsabilidade geral... reconhecendo, porém que" 

3.ª parte "o sistema de responsabilidade geral... reconhecendo, porém que" 
 

 

13. Participação financeira dos trabalhadores nos lucros das empresas 

Relatório: Phil Bennion (A7-0465/2013) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 10 § texto original VN + 434, 254, 3 

Travessão 14 § texto original VN + 571, 99, 10 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 562, 62, 60 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: travessão 14 e § 10 

EFD: votação final 
 

 

14. Proteção social para todos, incluindo os trabalhadores independentes 

Relatório: Vilija Blinkevičiūtė (A7-0459/2013) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 2 § texto original VP   

1/VN + 669, 15, 3 

2/VN + 534, 135, 6 

§ 10 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 14 § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 18 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 20 § texto original VN + 614, 48, 27 

§ 23 § texto original VS / VE + 394, 285, 9 

§ 24 § texto original VP   

1/VN + 606, 63, 17 

2/VN + 340, 325, 22 

§ 28 § texto original VN + 611, 61, 14 

§ 32 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 33 § texto original VS -  

Considerando E § texto original VP   

1 +  

2 -  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 587, 65, 39 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: §§ 20, votação final 

EFD: §§ 20, 28 e votação final 

S&D: §§ 2 e 24 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: § 23 

ALDE: § 33 
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Pedidos de votação por partes 

ALDE: 

§ 2 

1.ª parte "Convida os Estados-Membros... desenvolvimento da economia" 

2.ª parte "considera, nesse contexto... e não como despesas" 

 
§ 10 

1.ª parte "Insta os Estados-Membros... prestação de cuidados a menores e a pessoas 

dependentes" 

2.ª parte "sem consequências penalizantes... situação de dependência" 

 
§ 18 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "«mini-empregos»" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 24 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "e a ter em consideração... normas mínimas 

nacionais de proteção social" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 32 

1.ª parte "Insta os Estados-Membros... mais adequadas às suas necessidades " 

2.ª parte "e equivalentes aos padrões de proteção concedida aos trabalhadores assalariados" 

 
Considerando E 

1.ª parte "Considerando que a cobertura da proteção social... casos de abuso de trabalhadores 

vulneráveis" 

2.ª parte "bem como a segmentação do mercado de trabalho... desigualdades sociais" 

 
ECR: 

§ 14 

1.ª parte "Solicita aos Estados-Membros e à Comissão... despedimento abusivo" 

2.ª parte "apela igualmente ao Conselho... trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no 

trabalho" 
 

 

15. Novo período de programação da política de coesão 

Relatório: Derek Vaughan (A7-0007/2014) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação: resolução (conjunto do 

texto) 

 +  
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16. Resíduos de plástico no ambiente 

Relatório: Vittorio Prodi (A7-0453/2013) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 1 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 3 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 349, 305, 10 

§ 4 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 5 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 6 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

3/VE - 235, 421, 9 

4 -  

§ 8 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 12 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 13 § texto original VP   

1/VE + 410, 256, 3 

2 +  

3 +  

§ 14 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 15 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 16 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando C § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

Considerando F § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando G § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 1 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "medidas específicas em matéria de resíduos de 

plástico" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 3 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "e propor normas... aos produtos" 

2.ª parte Estes termos 

 
EFD: 

§ 6 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "nos casos em que... todas as outras 

possibilidades e " 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 12 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "a adotar um conceito de economia circular... 

sobre a obsolescência programada" et "normas e" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 14 

1.ª parte "Salienta que as novas iniciativas... inicial e profissional" 

2.ª parte "a criação de empregos ecológicos" 

 
§ 15 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "sustentável" e "ecológicos" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 16 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "recomenda aos Estados-Membros que 

integrem... formação profissional" e "e sustentáveis" 

2.ª parte Estes termos 
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Considerando C 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "de metas" e "de preço" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando F 

1.ª parte "Considerando que a inovação e a conceção ecológicas... tecnologias facilitadoras 

essenciais (TFE)" 

2.ª parte "para uma sociedade sustentável" 

 
Considerando G 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "circular, do berço ao berço («cradle-to-

cradle»)" 

2.ª parte Estes termos 

 
PPE, ECR, EFD: 

§ 4 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "concretos", "obrigatórios", "objetivos fixados a 

nível europeu" e "critérios de substituição de produtos de plástico descartáveis e de 

curta duração por materiais reutilizáveis e mais duradouros" 

2.ª parte "concretos" 

3.ª parte "obrigatórios" 

4.ª parte "objetivos fixados a nível europeu" 

5.ª parte "critérios de substituição de produtos de plástico descartáveis e de curta duração por 

materiais reutilizáveis e mais duradouros" 

 
§ 5 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "até 2014", "sem, todavia, incentivar a opção 

pela valorização energética em detrimento da reciclagem" e "no âmbito de uma nova 

legislação sobre resíduos de plástico" 

2.ª parte "até 2014" 

3.ª parte "sem, todavia, incentivar a opção pela valorização energética em detrimento da 

reciclagem" 

4.ª parte "no âmbito de uma nova legislação sobre resíduos de plástico" 

 
§ 7 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "nomeadamente através da extensão da lista de 

substâncias sujeitas a restrições da Diretiva RSP", "não-recicláveis" e "não-

biodegradáveis e não-compostáveis" 

2.ª parte "nomeadamente através da extensão da lista de substâncias sujeitas a restrições da 

Diretiva RSP" 

3.ª parte "não-recicláveis" 

4.ª parte "não-biodegradáveis e não-compostáveis" 

 
§ 13 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "um Dia Europeu dos Resíduos de Plástico... 

compensação monetária adequada" e "congratula-se com o projeto-piloto... de forma 

mais eficaz" 

2.ª parte "um Dia Europeu dos Resíduos de Plástico... compensação monetária adequada" 

3.ª parte "congratula-se com o projeto-piloto... de forma mais eficaz" 

 
ECR, EFD: 
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§ 8 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "destaca que devem ser tomadas medidas 

adequadas... consumo humano ou animal" 

2.ª parte "destaca que devem ser tomadas medidas adequadas... consumo humano ou animal" 

3.ª parte "para" 
 

 

17. Marca regional 

Relatório: Eric Andrieu (A7-0456/2013) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação: resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 532, 66, 31 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: votação final 

 

 


