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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 votações 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 

 



P8_PV(2016)02-02(VOT)_PT.doc 2 PE 576.682 

1. Código da União relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras 

(Código das Fronteiras Schengen) ***I 

Relatório: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 533, 86, 36 

 

 

2. Alteração do Protocolo de 1998 à Convenção de 1979 sobre a Poluição 

Atmosférica Transfronteiras a Longa Distância, relativo aos metais pesados 

*** 

Recomendação: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 617, 25, 30 

 

 

 

3. Alterações do Protocolo de 1998 à Convenção de 1979 sobre poluição 

atmosférica transfronteiriça a longa distância, relativo aos poluentes 

orgânicos persistentes *** 

Recomendação: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Acordo de Cooperação entre a Eurojust e a Ucrânia * 

Relatório: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 555, 67, 61 

 

 

5. Acordo de Cooperação entre a Eurojust e o Montenegro * 

Relatório: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 567, 58, 63 

 

 

6. Pedido de levantamento da imunidade de Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

Relatório: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: proposta de decisão  +  

 

 

7. Pedido de levantamento da imunidade de Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

Relatório: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: proposta de decisão  +  
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8. Pedido de levantamento da imunidade de Florian Philippot 

Relatório: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: proposta de decisão  +  

 

 

9. Estabelecimento de uma Plataforma Europeia para reforçar a cooperação na 

prevenção e dissuasão do trabalho não declarado ***I 

Relatório: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto - 

bloco n.º 1 

62PC comissão  +  

Bloco n.º 2 1-61 comissão  ↓  

Artigo 9.º 64S EFDD VN - 80, 608, 5 

62PC comissão  +  

Após o artigo 11.º 63 EFDD VN - 79, 609, 7 

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 619, 69, 7 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: alterações 63, 64 
 

 

10. Revisão intercalar da Estratégia de Biodiversidade da UE 

Relatório: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 11 § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2/VE + 425, 263, 10 

3 +  

§ 25 § texto original VS +  

§ 29 § texto original VS +  

§ 31 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 40 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 41 § texto original VS +  

§ 42 § texto original VS +  

§ 58 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 422, 252, 27 

3 +  

§ 71 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § texto original VS +  

§ 78 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 357, 339, 1 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 80 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 370, 305, 22 

Após o § 80 2 ENF  -  

§ 81 § texto original VP   

1/VN + 647, 44, 11 

2/VN + 478, 211, 11 

§ 82 § texto original VN + 469, 201, 25 

§ 88 § texto original VN + 347, 298, 49 

Após o § 90 3 ENF  -  

Após o considerando 

A 

1 ENF  -  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 592, 52, 45 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: §§ 80 (2ª parte), 81, 82, 88 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 11 

1.ª parte "Insta a Comissão a reforçar o papel que a biodiversidade e os ecossistemas 

desempenham nas questões económicas, com vista a avançar para uma economia 

verde" 

2.ª parte "e a reforçar as medidas adotadas em prol da ecologização do Semestre Europeu;" 

3.ª parte "sublinha que a biodiversidade é uma responsabilidade social global que não pode 

basear-se apenas na despesa pública;" 

 
§ 31 

1.ª parte "Insta os Estados-Membros a darem prioridade à meta de restabelecimento de 15 % 

dos ecossistemas degradados até 2020 e a utilizarem as dotações disponíveis no 

âmbito do QFP para esse fim; 

2.ª parte "insta a Comissão a apresentar orientações sobre como utilizar as referidas dotações 

para recuperar os ecossistemas degradados e proteger a biodiversidade em geral;" 
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§ 40 

1.ª parte "Realça que as SIE devem, em princípio, ser zonas destinadas à proteção e 

promoção de processos agroecológicos, tais como a polinização e a conservação do 

solo;" 

2.ª parte "solicita à Comissão que publique dados sobre a forma como os Estados-Membros 

têm autorizado o uso de pesticidas e fertilizantes nestas SIE desde a entrada em 

vigor do Regulamento (UE) n.º 1307/2013;" 

 
§ 58 

1.ª parte "Insta a Comissão e os Estados-Membros a suprimirem gradualmente os subsídios 

prejudiciais para o ambiente" 

2.ª parte "até 2020, assegurando que a sua avaliação seja concluída até 2016 e que os 

requisitos de apresentação de relatórios sejam incorporados nas políticas setoriais 

relevantes da UE;" 

3.ª parte "exorta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem plenamente e promoverem a 

transição para uma economia circular;" 

 
§ 71 

1.ª parte "Considera que a perda de biodiversidade fora das zonas naturais protegidas 

representa uma lacuna na estratégia; incentiva a Comissão e os Estados-Membros a 

recolher informações sobre estes habitats e espécies;" 

2.ª parte "e a desenvolver um quadro apropriado para prevenir a fragmentação dos habitats e 

a perda líquida de biodiversidade e serviços ecossistémicos" 

3.ª parte "trabalhando em conjunto com as autoridades locais e a sociedade civil;" 

 
§ 78 

1.ª parte "Lamenta que o direito ambiental da UE não esteja sujeito a inspeções e 

monitorizações ambientais coerentes e eficazes com vista a detetar e prevenir 

violações do direito ambiental nos diferentes setores, inclusive nas zonas naturais 

protegidas de conservação; acolhe favoravelmente o trabalho preparatório realizado 

no sentido de criar um quadro europeu de inspeções ambientais" 

2.ª parte "e insta a Comissão a apresentar sem demora uma proposta legislativa;" 

 
§ 81 

1.ª parte "Realça com preocupação a quantidade cada vez maior de dados científicos que 

demonstram o efeito negativo que os pesticidas neonicotinóides podem ter em 

serviços fundamentais como a polinização e os mecanismos naturais de controlo de 

pragas;" 

2.ª parte "insta, por conseguinte, a Comissão Europeia a manter a proibição de utilização dos 

neonicotinódies;" 

 
ECR, PPE 

§ 80 

1.ª parte "Insta a Comissão e os Estados-Membros a lançarem sem demora uma iniciativa 

europeia sobre os polinizadores, prestando particular atenção à resistência das pragas 

que afeta as abelhas e outros polinizadores, e baseada nas políticas já adotadas nos 

Estados Membros," 

2.ª parte "bem como a apresentarem sem demora propostas sobre a Diretiva Quadro Solo, 

sobre uma diretiva relativa ao acesso à justiça e sobre o quadro jurídico da UE 

revisto relativo às inspeções ambientais;" 

 


