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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 
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1. Medidas de salvaguarda previstas no Acordo entre a Comunidade Económica 

Europeia e a Confederação Suíça ***I 

Relatório: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Votação única VN + 614, 30, 30 

 

 

 

2. Convenção Europeia sobre a proteção jurídica dos serviços que se baseiem ou 

consistam num acesso condicional *** 

 
Recomendação: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Votação: aprovação VN + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Viktor Uspaskich 

Relatório: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

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

VN/VE - 

observações 

Votação única  +  

 

 

 

4. Pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Jérôme Lavrilleux 

Relatório: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Votação única  +  
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5. Pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Janusz Korwin-Mikke 

Relatório: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Votação única  +  

 

 

 

6. Pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Theodoros Zagorakis 

Relatório: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Votação única  +  

 

 

 

7. Pedido de consulta do Comité Económico e Social Europeu sobre "Reforçar o 

funcionamento da União Europeia com base no potencial do Tratado de 

Lisboa" 

Pedido de consulta 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Votação única  +  
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8. Pedido de consulta do Comité Económico e Social Europeu sobre "Evoluções 

e adaptações possíveis da atual estrutura institucional da União Europeia" 

Pedido de consulta 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Votação única  +  

 

 

 

9. Pedido de consulta do Comité das Regiões sobre "Reforçar o funcionamento 

da União Europeia com base no potencial do Tratado de Lisboa" 

Pedido de consulta 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Votação única  +  

 

 

 

10. Pedido de consulta do Comité das Regiões sobre "Evolução e adaptações 

possíveis da atual estrutura institucional da União Europeia" 

Pedido de consulta 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Votação única  +  
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11. Índices utilizados como índices de referência no quadro de instrumentos e 

contratos financeiros ***I 

Relatório: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto 1PC Comissão VE + 517, 146, 27 

Considerando 16 1PC Comissão VN + 568, 72, 50 

Artigo 2.º, § 2 1PC Comissão VP   

1/VN + 603, 75, 10 

2/VN + 549, 86, 50 

Artigo 2.º, § 2-A 1PC Comissão VP   

1/VN + 584, 52, 52 

2/VN + 514, 147, 12 

Artigo 13.º, § 1, frase 

introdutória 

1PC Comissão VP   

1/VN + 596, 15, 75 

2/VN + 491, 120, 72 

Artigo 14.º-A 1PC Comissão VN + 530, 143, 15 

Supressão do artigo 

18.º 

1PC Comissão VN + 538, 148, 4 

Votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN Votação 

adiada 

(artigo 61.º, n.º 2, 

do Regimento) 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: Alteração 1 PC (artigo 14.º-A), alteração 1 PC (supressão do artigo 18.º), alteração 1 

PC (artigo 2.º, § 2-A), alteração 1 PC (artigo 13.º, § 1, frase introdutória) 

EFDD: Alteração 1 PC (artigo 2.º, § 2), alteração 1 PC (artigo 2.º, § 2-A) 

GUE/NGL: Alteração 1PC (considerando 16), alteração 1 PC (artigo 2.º, § 2, 2ª parte) 
 

Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE: 

 Alteração 1 PC (artigo 2.º, § 2-A) 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "5.º-D, alíneas b) a g), no artigo 7.º, n.º 1, 

alíneas a-a)", "b-a)", "b-c)" e "no artigo 11.º" 

2ª parte Estes termos 
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Alteração 1 PC (artigo 13.º, § 1, frase introdutória) 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "que não se baseia em dados regulados" 

2ª parte Estes termos 

 
GUE/NGL: 

 Alteração 1 PC (artigo 2.º, § 2) 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "Bancos centrais... do país terceiro em causa" 

2ª parte Estes termos 
 

 

12. Financiamento do desenvolvimento 

Relatório: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 6 § Texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 8 § Texto original VP   

1 +  

2/VE + 357, 325, 7 

Após o § 14 1 Relator  +  

§ 26 § Texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 28 § Texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 30 § Texto original VP   

1 +  

2/VE + 354, 301, 28 

§ 38 § Texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 +  

3 +  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 582, 79, 28 

 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 8 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "sobre as emissões de carbono... geradas pelo 

mercado do carbono" 

2ª parte Estes termos 

 
§ 28 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "incluindo saúde e direitos sexuais e 

reprodutivos" 

2ª parte Estes termos 

 
ECR: 

§ 26 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "à criação de registos públicos... empresas 

transnacionais de todos os setores, bem como" 

2ª parte Estes termos 

 
§ 30 

1ª parte "Solicita um maior financiamento... das pequenas e médias empresas" 

2ª parte "apela à revisão dos regimes... transferência de tecnologia" 

 
Verts/ALE: 

§ 6 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "tendo em conta as restrições orçamentais" 

2ª parte Estes termos 

 
§ 38 

1ª parte "Recorda que a ajuda pública... países em desenvolvimento" 

2ª parte "insiste, por conseguinte, no papel... apoiar as empresas locais" 

3.ª parte "realça, porém, que o financiamento... como o programa Ébola+" 
 

 

13. Cuidados de saúde mais seguros na Europa 

Relatório: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

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 

§ 5 1 + de 76 

deputados 

 +  

§ Texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

§ 6 § Texto original VP   

1 +  

2/VE + 331, 324, 30 

§ 15, alínea c) § Texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 18 § Texto original VS +  

§ 47 § Texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 48 § Texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 62 § Texto original VP   

1 +  

2/VE - 301, 356, 30 

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

VN/VE - 

observações 

§ 63, alínea p) § Texto original VS +  

§ 64 § Texto original VS / VE + 352, 329, 4 

§ 67, alínea b) § Texto original VS / VE + 399, 259, 28 

§ 67, alínea c) § Texto original VP   

1 +  

2/VE + 368, 277, 39 

§ 67, alínea f) § Texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 71 § Texto original VS / VE - 305, 325, 53 

§ 72 § Texto original VP   

1 +  

2/VE + 396, 260, 29 

§ 73 § Texto original VP   

1 +  

2/VE + 387, 266, 34 

§ 79 § Texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 80 2 + de 76 

deputados 

VN + 344, 322, 22 

Considerando AB § Texto original VS +  

Considerando AI § Texto original VS / VE + 392, 268, 25 

Considerando AAC § Texto original VS / VE - 223, 434, 31 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 637, 32, 10 
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Pedidos de votação nominal 

EFDD: Alteração 2 
 

Pedidos de votação em separado 

ALDE: § 64, considerandos AB e AAC 

PPE: §§ 15 alínea c), 63, alínea p), 67, alínea b), 71, considerando AI 

S&D: § 18 
 

Pedidos de votação por partes 

EFDD: 

§ 48 

1ª parte "Solicita que seja prestada maior atenção... visem novos alvos" 

2ª parte "e à promoção do uso... suscetíveis de desenvolverem uma resistência" 

 
ALDE: 

§ 6 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "quantitativos" 

2ª parte Este termo 

 
§ 15, alínea c) 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "que os sistemas e as unidades de saúde... 

independentemente de escolhas políticas e" 

2ª parte Estes termos 

 
GUE/NGL: 

§ 47 

1ª parte "Considera a investigação... promover a investigação através" e "do apoio" 

2ª parte "por exemplo" e "às estruturas existentes... sobre Medicamentos Inovadores (IMI)" 

 
§ 79 

1ª parte "Insta a Comissão... a indústria farmacêutica" 

2ª parte "como exemplificado na Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores (IMI)" 

 
PPE: 

§ 5 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "a assegurarem" e "que os sistemas de saúde... e, 

em particular" 

2ª parte Estes termos 

 
§ 67, alínea c) 

1ª parte "Implementar controlos reforçados... veterinários qualificados profissionalmente" 

2ª parte "e separar o direito dos veterinários... os incentivos económicos" 

 
§ 67, alínea f) 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "e não através da utilização profilática de 

antibióticos" 

2ª parte Estes termos 

 
§ 72 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "aprove disposições... medicina humana" 

(primeiro travessão) e "crie uma base de dados... foram utilizados antibióticos" 

(quarto travessão) 

2ª parte Estes termos 
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§ 73 

1ª parte "Solicita ao colegislador... contêm agentes antimicrobianos " 

2ª parte "e, em particular, que proíba... em alimentos medicamentosos" 

 
S&D: 

§ 62 

1ª parte "Insta os Estados-Membros... pago por um novo antibiótico" 

2ª parte "por exemplo, através de um pagamento... pagamentos fixos à empresa" 

3.ª parte "o que refletiria o valor societal... controlo sobre as quantidades" 
 

 

14. Oportunidades de crescimento verde para as PME 

Relatório: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 7 § Texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 11 § Texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 15 § Texto original VP   

1 +  

2/VE - 318, 332, 34 

3 +  

§ 29 § Texto original VS +  

§ 31 § Texto original VS / VE + 387, 289, 7 

Subtítulo após o § 32 § Texto original VN + 365, 314, 8 

§ 33 § Texto original VP   

1 +  

2 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 34 § Texto original VP   

1 +  

2/VN + 412, 258, 11 

3 +  

§ 35 § Texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE + 377, 258, 47 

4 +  

§ 36 § Texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 37 § Texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 39 § Texto original VP   

1 +  

2/VE - 334, 343, 6 

§ 42 § Texto original VS +  

Considerando C § Texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando E § Texto original VS +  

Considerando K § Texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 +  

Considerando L § Texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 519, 93, 60 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: Subtítulo após o § 32 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 29, 31 

EFDD: § 42 

GUE/NGL: §§ 15, 29 et 42 

Verts/ALE: Considerando E, §§ 30 e 42 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

considerando C 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "considerando que o Conselho Europeu... mais 

eficientes em termos de recursos" 

2ª parte Estes termos 

 
§ 15 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "entende que a transferência... o sucesso a longo 

prazo das PME" e "para a utilização e consumo dos recursos naturais... recursos 

naturais" 

2ª parte "entende que a transferência... o sucesso a longo prazo das PME" 

3.ª parte "para a utilização e consumo dos recursos naturais... recursos naturais" 

 
Verts/ALE: 

considerando K 

1ª parte "Considerando que, apesar de não existir... sustentabilidade ambiental" 

2ª parte "considerando que o reforço das competências... orientadas para o crescimento"  

 
considerando L 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "e que, como tal, pressupõem a existência de um 

diferente enquadramento" e "o excesso de encargos regulamentares" 

2ª parte "e que, como tal, pressupõem a existência de um diferente enquadramento" 

3.ª parte "o excesso de encargos regulamentares" 
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§ 34 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "congratula-se com a decisão da Comissão de 

retirar propostas legislativas obsoletas ou demasiado onerosas" e "que se abstenha de 

apresentar propostas... para as empresas e as PME e"  

2ª parte "Congratula-se com a decisão da Comissão de retirar propostas legislativas obsoletas 

ou demasiado onerosas" 

3.ª parte "que se abstenha de apresentar propostas... para as empresas e as PME e" 

 
§ 36 

1ª parte "Observa que as indústrias e tecnologias... legislação em vigor" 

2ª parte "sublinha a necessidade... não se deparem com obstáculos" 

 
§ 39 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "e entende que a primeira prioridade... 

empresários jovens e ambiciosos" 

2ª parte Estes termos 

 
GUE/NGL: 

§ 11 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "o quase-capital (tal como o financiamento 

«mezanino») e os instrumentos da dívida (tal como os títulos da empresa de baixo 

valor, mecanismos e plataformas de garantia)" 

2ª parte Estes termos 

 
§ 37 

1ª parte "Considera ser necessário incluir...  promover a cultura empresarial" 

2ª parte "e a desenvolver o mercado único e a competitividade" 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 35 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "fazerem uma utilização adequada... regimes de 

apoio público e a", "ambientalmente prejudiciais", "insta a Comissão a elaborar 

diretrizes... conjunto de medidas mais uniforme" 

2ª parte "fazerem uma utilização adequada... regimes de apoio público e a" 

3.ª parte "ambientalmente prejudiciais" 

4.ª parte "insta a Comissão a elaborar diretrizes... conjunto de medidas mais uniforme" 

 
EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 7 

1ª parte Conjunto do texto exceto os termos "bem como nos acordos de comércio bilaterais, 

como a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento" 

2ª parte Estes termos 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 33 

1ª parte "Insta os Estados-Membros... para a legislação nacional" 

2ª parte "insta a Comissão a garantir... do ponto de vista energético" exceto os termos "uma 

interpretação clara... em matéria de contratos públicos, incluindo os" e os termos 

"um entrave significativo...  internacionalizar-se, e, ao mesmo tempo"  

3.ª parte "uma interpretação clara... em matéria de contratos públicos, incluindo os" e "um 

entrave significativo...  internacionalizar-se, e, ao mesmo tempo" 
 

 


