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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 
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1. Acordo UE-Geórgia sobre o Espaço de Aviação Comum (adesão da Croácia) *** 

Recomendação: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Acordo de Aviação Euro-mediterrânico UE-Israel (adesão da Croácia) *** 

Recomendação: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Convenção relativa à assistência mútua e à cooperação entre as administrações 

aduaneiras (adesão da Croácia) * 

Relatório: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 569, 30, 24 

 

 

4. Pedido de levantamento da imunidade de Bolesław G. Piecha 

Relatório: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação proposta de decisão  +  
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5. Salvaguardar o superior interesse da criança na UE com base em petições dirigidas 

ao Parlamento Europeu 

Proposta de resolução: B8-0487/2016 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0487/2016  

(comissão PETI) 

votação única  +  

 

 

6. Pedido de consulta do Comité Económico e Social Europeu sobre a criação de um 

pilar europeu dos direitos sociais 

Pedido de consulta da comissão EMPL 

 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única  +  

 

 

 

7. Agência Ferroviária Europeia ***II 

Recomendação para segunda leitura: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (maioria qualificada requerida 
para rejeição da posição do Conselho) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da proposta do 

Conselho 

1 EFDD  -  

Posição do Conselho Aprovação sem votação 

 

Diversos 

O Conselho informou o Parlamento de que introduziu uma correção técnica (retificação de uma data) 

no artigo 65.º, n.º 10, da sua posição comum, a fim de alinhar o texto pelas disposições do 

Regulamento Financeiro relativas à quitação (a data "30 de abril do ano N+2" foi substituída pela data 

"15 de maio do ano N+2"). 
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8. Interoperabilidade do sistema ferroviário na União Europeia***II 

Recomendação para segunda leitura: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (maioria qualificada 

requerida para rejeição da posição do Conselho) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da proposta do 

Conselho 

1 EFDD  -  

Posição do Conselho Aprovação sem votação 

 

 

9. Segurança ferroviária ***II 

Recomendação para segunda leitura: Michael Cramer (A8-0056/2016) (maioria qualificada 

requerida para rejeição da posição do Conselho) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da proposta do 

Conselho 

1 EFDD VE - 88, 534, 11 

Posição do Conselho Aprovação sem votação 

 

 

10. Índices utilizados como índices de referência no quadro de instrumentos e 

contratos financeiros ***I 

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

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto 2 comissão  +  

votação proposta da Comissão  +  

votação resolução legislativa VN + 505, 113, 31 
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Diversos 

A votação foi adiada para o período de votações de 19 de maio de 2015, nos termos do artigo 61.º, n.º 

2, do Regimento. 

A alteração 2 substitui a alteração aprovada no decurso deste período de sessões. 
 

 

11. Quitação 2014: Orçamento geral da UE - Comissão Europeia e agências de 

execução 

Relatório: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do texto)  +  

Proposta de resolução 

§ 53 21 S&D VE - 206, 436, 1 

§ 62 49 ALDE VE - 237, 324, 79 

§ 66 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 405, 221, 15 

 68 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 70, parte introdutória 23 S&D VE - 272, 313, 63 

§ 70, travessão 3 24S S&D  -  

§ 70, travessão 3, n.º 2 25 S&D  -  

Após o § 73 26 S&D  -  

Após o § 108 4 EFDD  -  

Após o § 112 5 EFDD VN - 175, 446, 29 

§ 113 1S ECR  -  

§ 118 50 ALDE VE - 230, 416, 4 
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 128 27 S&D  -  

§ 150 2S ECR  -  

§ 178 51 ALDE  -  

§ 179 52 ALDE  -  

Após o § 183 6 EFDD  -  

Após o § 187 8 Verts/ALE VN - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE VN + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE VN + 318, 287, 34 

Após o § 188 28 S&D  -  

Após o § 207 7 EFDD  -  

§ 209 58 GUE/NGL  -  

§ 239 29 S&D  -  

§ 243, b) § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 245 53 ALDE VN - 290, 344, 14 

§ 259 54 ALDE VN - 290, 319, 32 

Após o § 280 3 ECR VP   

1/VN + 400, 200, 44 

2/VN + 537, 75, 17 

§ 334 55S ALDE  -  

30-35 S&D  -  

Após o § 334 36 S&D VE + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 335 38 S&D  +  

Após o § 336 39 S&D VE + 342, 278, 25 

Após o § 339 40 S&D  -  

Após o § 340 41 S&D  -  

§ 344 42 S&D  -  

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 345 56S ALDE  -  

Após o § 345 43 S&D  +  

Após o § 350 44 S&D  -  

Após o § 373 45 S&D  -  

46 S&D VE - 307, 307, 31 

§ 379 11 Verts/ALE VN - 229, 374, 41 

§ 387 47S S&D VN - 309, 321, 16 

57 ALDE VN + 417, 186, 42 

§ texto original VS ↓  

Após o § 397 12 ENF  -  

§ 399 48  VP   

1 +  

2/VE - 266, 380, 1 

3 +  

§ 400 § texto original VS/VE + 332, 267, 44 

§ 405 § texto original VN + 455, 171, 22 

§ 410 § texto original VS +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 434 § texto original VS +  

§ 522 13-14 ENF  -  

§ 523 15S ENF  -  

§ 530 16S ENF  -  

§ 542 17 ENF  -  

§ 547 18 ENF VP   

1/VN - 123, 496, 19 

2/VN - 59, 532, 41 

Após o § 557 19 ENF  -  

Considerando E, 

alínea c) 

20 S&D  -  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 504, 144, 3 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: alteração 18 

ECR: alteração 3 

EFDD: alteração 5 

S&D: § 405 

Verts/ALE: alterações 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Pedidos de votação em separado 

S&D: §§ 387, 400, 410, 434 
 

Pedidos de votação por partes 

ALDE: 

alteração 48 

1.ª parte "Chama a atenção para a atual crise migratória, e sublinha a necessidade de a 

resolver com uma solução coerente por parte da União; toma nota dos fundos 

afetados à migração e à gestão das fronteiras externas em 2014," 

2.ª parte "toma nota dos fundos afetados à migração e à gestão das fronteiras externas em 

2014, regista o fundo para a migração recentemente aprovado, no montante de 700 

milhões de euros geridos por ONG, que consideram o referido valor insuficiente 

tendo em conta a dimensão da catástrofe," 

3.ª parte "e convida o Tribunal a ponderar elaborar rapidamente um relatório especial sobre a 

eficácia destes fundos, cujas conclusões se devem refletir no processo em curso de 

melhoria da política da União em matéria de migração e controlo das fronteiras;" 
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PPE: 

alteração 3 

1.ª parte "Insta a Comissão Europeia a assegurar que os fundos da UE não sejam 

disponibilizados, direta ou indiretamente, para apoiar as touradas;" 

2.ª parte "considera que as dotações da PAC ou quaisquer outras dotações provenientes do 

orçamento da UE não devem ser utilizadas para o financiamento de atividades que 

impliquem a tortura de animais;" 

 
S&D: 

§ 66 

1.ª parte "Subscreve as reservas emitidas pelo Diretor-Geral da DG REGIO no seu relatório 

anual de atividades relativas aos sistemas de gestão e de controlo do FEDER/Fundo 

de Coesão no período de programação 2007-2013 em 12 Estados-Membros (77 

programas) e programas ECT;" 

2.ª parte "entende que essas reservas demonstram que os procedimentos de controlo postos 

em prática pela Comissão e pelos Estados-Membros não podem dar as garantias 

necessárias quanto à legalidade e regularidade de todas as operações subjacentes nos 

domínios políticos correspondentes;" 

 
§ 68 

1.ª parte "Subscreve as reservas formuladas pelo Diretor-Geral da DG EMPL no seu relatório 

anual de atividades: observa que o seu relatório anual de atividades contém uma 

reserva relativa aos pagamentos efetuados no período de programação de 2007-2013 

num montante em risco de 169,4 milhões de EUR em 2014 relativamente aos 

sistemas de gestão e controlo de 36 programas operacionais específicos do Fundo 

Social Europeu (FSE) na Bélgica, República Checa, França, Alemanha, Grécia, 

Hungria, Itália, Roménia, Eslováquia, Espanha e no Reino Unido para o período de 

programação 2007-2013;" 

2.ª parte "entende que essas reservas demonstram que os procedimentos de controlo postos 

em prática pela Comissão e pelos Estados-Membros não podem dar as garantias 

necessárias quanto à legalidade e regularidade de todas as operações subjacentes nos 

domínios políticos correspondentes;" 

 
§ 243, alínea b) 

1.ª parte "no domínio do emprego e assuntos sociais (Emprego): pedido de custos inelegíveis, 

projetos ou beneficiários inelegíveis, bem como casos de incumprimento das normas 

em matéria de contratação pública;" 

2.ª parte "os tipos mais comuns de questões de elegibilidade detetadas são os seguintes: 

despesas declaradas fora do período de elegibilidade (República Checa, Alemanha), 

sobreimputação de vencimentos (Alemanha, Finlândia, Polónia, Portugal), custos 

não relacionados com o projeto (Países Baixos, Polónia e Portugal), incumprimento 

das regras de elegibilidade nacionais (Polónia) e receitas não deduzidas (Áustria); os 

exemplos mais comuns de falhas no cumprimento das regras de contratação pública 

são os seguintes: adjudicação injustificada por ajuste direto (Alemanha, Itália), 

adjudicação injustificada por ajuste direto de obras/serviços adicionais, exclusão 

ilegal de proponentes, conflito de interesses e critérios de seleção discriminatórios 

(Finlândia);" 
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§ 344 

1.ª parte "Considera que se deve recordar claramente aos chefes das delegações da União, 

durante o recrutamento e antes da afetação, as suas obrigações e responsabilidades 

de gestão no que se refere à fiabilidade da gestão da carteira de operações da sua 

delegação (principais processos de gestão, gestão dos controlos, compreensão e 

avaliação adequadas dos indicadores de desempenho fundamentais), mediante a 

prestação de informações qualitativas e exaustivas no âmbito do relatório anual de 

atividades," 

2.ª parte "bem como o facto de não deverem concentrar-se unicamente na componente 

política das suas funções;" 

 
Verts/ALE: 

alteração 18 

1.ª parte "Observa que o impacto da proibição russa de importação de produtos agrícolas, que 

foi decretado em meados de 2014, é um importante desafio; defende uma melhor 

gestão na fase inicial de quaisquer medidas de emergência a fim de assegurar a 

correta afetação dos fundos ou, se necessário, a rápida recuperação dos montantes 

indevidamente pagos; adverte contra o acordo TTIP, cuja aplicação ameaça as 

normas europeias em matéria de saúde e de ambiente e agravará ainda mais a crise 

da pecuária;" 

2.ª parte "apela ao levantamento das sanções contra a Rússia, a fim de negociar o mais 

rapidamente possível a reabertura desse mercado;" 
 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange a Comissão e as agências de execução (Regulamento 

(CE) n° 58/2003, artigo 14.º, n.º 3, e o Regulamento (CE) n°1653/2004, artigo 66.º, n.º 2). 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 

A alteração 22 foi retirada. 
 

 

12. Quitação 2014: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à 

Comissão 

Relatório: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 9 § texto original VN + 554, 46, 25 

votação resolução (conjunto do texto) VN + 525, 57, 60 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: § 9 
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13. Quitação 2014: 8º, 9º,10º e 11º FED 

Relatório: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do texto) VN + 463, 139, 42 

Proposta de resolução 

Após o § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 43 8 ENF  -  

§ 79 § texto original VS +  

Após o § 82 3 Verts/ALE VE - 284, 334, 5 

§ 97 1 Verts/ALE VN - 252, 392, 3 

Após o § 97 9 ENF  -  

§ 98 4 Verts/ALE VN - 244, 399, 6 

§ 100 5 S&D VN - 308, 334, 6 

§ texto original VS +  

Após o § 101 6 S&D VN + 309, 295, 44 

§ 102 7 S&D VN + 334, 275, 30 

§ texto original VS ↓  

votação resolução (conjunto do texto) VN - 203, 429, 11 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: alteração 1, decisão (conjunto do texto) 

PPE: alterações 1, 4, 5, 6, 7 
 

Pedidos de votação em separado 

S&D: §§ 79, 100, 102 
 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 



P8_PV-PROV(2016)04-28(VOT)_PT.doc 12 PE 582.702 

14. Quitação 2014: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

Relatório: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do texto)  +  

Proposta de resolução 

§ 13 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 14 § texto original VP   

1 -  

2 ↓  

§ 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

§ 23 § texto original VN + 481, 110, 50 

§ 26 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 407, 202, 19 

Após o § 31 5 EFDD  -  

§ 32 § texto original VS +  

Após o § 32 37 S&D VN R  

§ 33 58 PPE, S&D VN + 471, 155, 14 

57 S&D VN ↓  

§ texto original VN ↓  

§ 34 § texto original VN + 557, 47, 26 

§ 35 59S PPE, S&D VN + 345, 274, 20 

40 S&D VN ↓  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 36 § texto original VN + 560, 58, 22 

§ 37 § texto original VN + 615, 5, 23 

§ 38 60S PPE, S&D VN + 391, 222, 27 

44 S&D VN ↓  

45 S&D VN ↓  

§ 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31  VN - 295, 319, 30 

Após o § 39 32 GUE/NGL VN - 305, 308, 27 

§ 40 6 EFDD  -  

7 EFDD VN + 304, 303, 32 

Após o § 41 1 ECR VN + 305, 303, 32 

§ 47 33 GUE/NGL  -  

Após o § 48 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VP   

1/VN + 381, 249, 11 

2/VN - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL VN + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

§ 49 § texto original VS/AN - 209, 379, 42 

§ 53 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 54 46 S&D  -  

47 S&D VE - 284, 324, 39 
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 63 2 ECR VN - 187, 433, 19 

Após o § 65 3 ECR VN - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

§ 69 20S+21

= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

VN - 262, 372, 12 

36 PPE  + modificado 

oralmente 

§ 70 22S= 

49S= 

Verts/ALE,  

S&D 

VN + 404, 214, 23 

§ 72 § texto original VS +  

§ 73 § texto original VN + 406, 178, 55 

Após o § 74 50   -  

§ 75 § texto original VN + 438, 176, 25 

§ 80 25S ENF VN - 59, 555, 29 

Após o § 81 51 S&D VE - 311, 325, 10 

§ 83 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 84 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 85 § texto original VP   

1 +  

2 -  

Após o § 86 29 S&D  +  

Após o § 88 9 EFDD  -  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 97 18 Verts/ALE  -  

Após o § 97 26 ENF  -  

§ 99 § texto original VN - 240, 386, 19 

Após o § 106 52 S&D VP   

1 +  

2 -  

§ 114 27S ENF VN - 35, 568, 44 

Após o § 114 4 ECR VN - 225, 390, 27 

Após o § 117 13 PPE  +  

§ 122 61S PPE, S&D VN + 391, 245, 5 

§ 126 28 ENF  -  

§ texto original VP   

1/VE + 392, 218, 25 

2 +  

Após o § 127 10 EFDD  -  

Após o § 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

Após o § 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE + 367, 269, 6 

§ 135 § texto original VP   

1 +  

2 -  

Após o § 136 11 EFDD VN - 156, 472, 22 

12 EFDD VN - 137, 488, 18 

votação resolução (conjunto do texto) VN + 480, 149, 16 
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Pedidos de votação nominal 

ENF: §§ 33, 34, 36, 37, alterações 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: §6 23, 33, alterações 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: alterações 31, 34, 35 

EFDD: alterações 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: § 23, alterações 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: §§ 33, 36, 37, 73, 75, 99, alterações 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 14, 49 

S&D: §§ 23, 32, 72 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

alteração 52 

1.ª parte "Manifesta a sua preocupação pelo facto de a responsabilidade pela organização das 

reuniões e pela gestão das conferências estar dispersa por diferentes DG," 

2.ª parte "está igualmente preocupado com o recente encerramento sem precedentes de 

algumas cabinas linguísticas devido ao recrutamento insuficiente de intérpretes; 

insta o Secretário-Geral a melhorar o sistema de pedido de interpretação e a resolver 

as questões preocupantes relacionadas com o recrutamento de intérpretes;" 

 
§ 13 

1.ª parte "Observa a existência de uma incoerência entre as datas da apresentação do projeto 

de relatório sobre a quitação do Parlamento e a possibilidade de apresentar perguntas 

adicionais ao Secretário-Geral;" 

2.ª parte "solicita ao Secretário-Geral que responda às perguntas apresentadas pelo relator 

antes da votação em comissão;" 

 
§ 14 

1.ª parte "Observa que o Secretário-Geral apenas respondeu às perguntas adicionais dos 

deputados menos de 24 horas antes do prazo para a entrega de alterações;" 

2.ª parte "exorta o Secretário-Geral a melhorar esta situação;" 

 
§ 26 

1.ª parte "Recorda que, por força do referido acordo, um máximo de 80 funcionários do 

CESE e do Comité das Regiões (do serviço de tradução e assistentes) serão 

transferidos para o Parlamento e irão trabalhar no novo Serviço de Estudos do 

Parlamento Europeu (EPRS); considera que esta transferência permitirá aumentar a 

produtividade interna do Parlamento e diminuir os recursos orçamentais afetados à 

externalização de estudos, avaliações ou análises;" 

2.ª parte "regista com preocupação que, até à data, 25 funcionários do CESE e 24 

funcionários do Comité das Regiões foram transferidos para o EPRS, na sua maioria 

muito perto da idade da reforma, do que resultarão poupanças significativas para 

ambas as instituições nos capítulos relativos ao pessoal, ao mesmo tempo que as 

despesas do Parlamento registarão um aumento considerável a curto prazo (salários) 

e a médio e longo prazo (pensões);" 
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§ 53 

1.ª parte "Recorda que o novo serviço de estudos para os deputados começou a disponibilizar 

uma capacidade de investigação específica a cada deputado através da elaboração de 

publicações analíticas em todos os principais domínios; assinala que, no seu 

primeiro ano de atividade, o serviço de estudos produziu mais de 450 publicações, 

respondeu a 1 675 pedidos de estudos por parte dos deputados e tratou 745 pedidos 

similares de outros clientes no Parlamento; regista que este mecanismo proporciona 

acesso a um grande volume de informação pertinente, o que permite reduzir 

significativamente o recurso a peritos externos, possibilitando uma poupança 

considerável;" 

2.ª parte "solicita que as sessões de informação sobre temas relacionados com os principais 

domínios de ação sejam traduzidas para as línguas oficiais dos Estados-Membros;" 

 
§ 83 

1.ª parte "Lamenta que a Mesa não tenha tomado qualquer medida em resposta ao n.º 71 da 

resolução do Parlamento de 29 de abril de 2015;" 

2.ª parte "solicita à Mesa que adote as medidas necessárias, com caráter de urgência, para 

garantir que a composição do Comité Consultivo sobre o Assédio e a sua Prevenção 

no Local de Trabalho, responsável pelos APA, é equilibrada e inclui, pelo menos, 

dois representantes dos APA;" 

 
§ 84 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos " salienta que os recursos humanos e 

técnicos disponíveis foram insuficientes para evitar atrasos na assinatura de 

contratos para alguns assistentes, a interrupção de contratos, atrasos no cálculo de 

despesas e outros subsídios e, por conseguinte, no pagamento dos salários;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 85 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "decorrentes de eventuais casos de má 

administração por parte da instituição" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 135 

1.ª parte "Congratula-se com medidas adicionais para compensar as emissões inevitáveis; 

insta o Parlamento a desenvolver novas políticas de compensação das emissões de 

CO2," 

2.ª parte "como a possibilidade de compensação no caso dos assistentes parlamentares 

acreditados" 

 
Verts/ALE: 

§ 126 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "a máxima" 

2.ª parte Estes termos 
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S&D: 

alteração 34 

1.ª parte "Insta o Parlamento a adotar regras que prevejam a divulgação de todos os 

contributos de representantes de grupos de interesses para projetos de políticas, atos 

legislativos e alterações, a título de «pegada legislativa»;" 

2.ª parte "propõe que esta «pegada legislativa» consista num formulário anexo aos relatórios, 

onde sejam indicados todos os representantes de grupos de interesses com os quais 

os responsáveis por um determinado processo se tenham reunido durante o processo 

de elaboração de cada relatório, e que indique claramente que grupos de interesses 

exerceram uma influência significativa nesse processo, bem como num segundo 

documento em que sejam enumerados todos os contributos recebidos por escrito; 

sugere que estes documentos sejam publicados em linha, na página Web oficial do 

Parlamento destinada aos deputados, com uma ligação direta para o Registo de 

Transparência; propõe igualmente que os relatores publiquem uma «pegada 

legislativa»" 
 

Diversos 

As alterações 23 e 24 foram anuladas. 

As alterações 30, 38, 39, 41, 42, 43 e 53 foram retiradas. 

Markus Pieper propôs a seguinte alteração oral à alteração 36: 

"69. Observa que, em 2014, as despesas relacionadas com o Prémio Lux ascenderam a 391 506 EUR, 

o que representa uma redução significativa em relação a anos anteriores (448 000 EUR em 2013 e 434 

421 EUR em 2012), e abrangeram o processo oficial de seleção, o concurso, incluindo a legendagem 

nas 24 línguas oficiais da União e a distribuição para as projeções nos 28 Estados-Membros, bem 

como a cerimónia de entrega do prémio; 

recorda que a publicidade e a promoção do Prémio LUX, assim como do Prémio Sakharov e dos 

direitos das mulheres, visam ilustrar o compromisso do Parlamento para com os valores consensuais, 

como os direitos humanos e a solidariedade, bem como o seu empenho na diversidade cultural e 

linguística; 

 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

15. Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Conselho Europeu e Conselho 

Relatório: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão de adiamento da quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

VN + 633, 10, 0 

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 637, 7, 1 
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Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: decisão (conjunto do texto) 

 
 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

16. Quitação 2014: Orçamento geral da UE - Tribunal de Justiça 

Relatório: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do texto)  +  

Proposta de resolução 

§ 12 1 S&D  -  

§ 21 2 S&D  -  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 523, 117, 6 

 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

17. Quitação 2014: Orçamento geral da UE - Tribunal de Contas 

Relatório: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do texto)  +  

Proposta de resolução 

§ 8 1 S&D  +  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 575, 48, 25 
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Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 

18. Quitação 2014: Orçamento Geral da UE - Comité Económico e Social 

Relatório: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do texto)  +  

Proposta de resolução 

§ 8 1 S&D VE + 339, 298, 6 

Após o § 11 2 S&D  +  

§ 12 3 S&D  -  

Após o § 15 4 S&D VE + 326, 229, 89 

votação resolução (conjunto do texto) VN + 526, 116, 5 

 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

19. Quitação 2014: Orçamento Geral da UE - Comité das Regiões 

Relatório: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do texto)  +  

Proposta de resolução 

§ 8 1 S&D VE - 256, 385, 1 

§ 14 2   -  

§ 32 3 S&D VE + 343, 195, 99 

§ 34 4 S&D  -  

§ 35 5 S&D VE + 392, 217, 32 

§ 38 6S S&D  +  

7 S&D  ↓  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 522, 105, 18 

 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

20. Quitação 2014: Orçamento Geral da UE - Serviço Europeu para a Ação Externa 

Relatório: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do texto)  +  

Proposta de resolução 

§ 11 2 S&D  -  

§ texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

3 +  

§ 24 8S ENF  -  

§ 26 3 S&D  -  

§ 27 § texto original VP   

1 +  

2 +  

 4S S&D  -  

Após o § 32 1 S&D VE - 291, 319, 32 

§ 39 5S S&D  -  

§ 45 6S S&D  -  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 376, 116, 152 

 

Pedidos de votação por partes 

S&D: 

§ 11 

1.ª parte "Toma conhecimento do novo organigrama e, neste contexto, da racionalização de 

uma estrutura de gestão macrocéfala em prol de um menor número de níveis 

hierárquicos;" 

2.ª parte "regista, no entanto, com pesar que o quadro administrativo e financeiro interno do 

SEAE continua a ser demasiado complexo e rígido; regista que a atual estrutura não 

permite ao SEAE responder a crises de forma atempada e que, do mesmo modo, o 

tempo necessário para aceder a informações cruciais é demasiado longo;" 

3.ª parte "insta o SEAE a preparar, em cooperação com a Comissão, o Conselho e os Estados-

Membros, uma reforma mais aprofundada, a fim de racionalizar os procedimentos 

internos e simplificar a sua estrutura;" 

 
§ 27 

1.ª parte "Considera que se deve recordar regularmente aos chefes das delegações da União, 

durante o recrutamento e antes da afetação, as suas obrigações e responsabilidades 

de gestão e supervisão no que se refere à fiabilidade da gestão da carteira de 

operações da sua delegação (principais processos de gestão, gestão dos controlos, 

compreensão e avaliação adequadas dos principais indicadores de desempenho)," 

2.ª parte "bem como o facto de não deverem centrar-se unicamente na componente política 

das suas funções;" 
 



P8_PV-PROV(2016)04-28(VOT)_PT.doc 23 PE 582.702 

Diversos 

A alteração 7 foi anulada. 

 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

21. Quitação 2014: Orçamento Geral da UE - Provedor de Justiça Europeu 

Relatório: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do texto)  +  

Proposta de resolução 

§ 5 1 S&D  -  

§ 6 2 S&D VE + 298, 293, 46 

§ 7 3 S&D VE - 237, 362, 40 

§ 10 4 S&D  +  

§ 20 5 S&D VN - 233, 325, 84 

§ 22 § texto original VN + 538, 84, 19 

votação resolução (conjunto do texto) VN + 541, 64, 29 

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: alteração 5 

ECR, Verts/ALE: § 22 
 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

22. Quitação 2014: Orçamento Geral da UE - Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados 

Relatório: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 



P8_PV-PROV(2016)04-28(VOT)_PT.doc 24 PE 582.702 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 513, 106, 14 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

23. Quitação 2014: Desempenho, gestão financeira e controlo das agências da UE 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 18 2 GUE/NGL VE + 312, 305, 21 

§ 39 1 S&D  +  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 519, 118, 3 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

24. Quitação 2014: Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 515, 112, 17 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

25. Quitação 2014: Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações 

Eletrónicas (ORECE) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 515, 109, 13 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

26. Quitação 2014: Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia (CdT) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 



P8_PV-PROV(2016)04-28(VOT)_PT.doc 26 PE 582.702 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 510, 116, 9 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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27. Quitação 2014: Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional 

(CEDEFOP) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 514, 123, 3 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

28. Quitação 2014: Academia Europeia de Polícia (CEPOL) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 511, 114, 13 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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29. Quitação 2014: Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 521, 111, 8 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

30. Quitação 2014: Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 515, 120, 6 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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31. Quitação 2014: Autoridade Bancária Europeia (EBA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 512, 103, 26 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

32. Quitação 2014: Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 515, 90, 30 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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33. Quitação 2014: Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 508, 121, 7 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

34. Quitação 2014: Agência Europeia do Ambiente (AEA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 514, 119, 6 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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35. Quitação 2014: Agência Europeia de Controlo das Pescas (AECP) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do texto)  +  

Proposta de resolução 

§ 23 § texto original VS +  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 509, 125, 4 

 

Pedidos de votação em separado 

ENF: § 23 
 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

36. Quitação 2014: Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do texto) VE + 415, 216, 9 

Proposta de resolução 

Após o § 5 3 Verts/ALE  -  

§ 8 § texto original VP   

1 +  

2 -  

3/VE - 267, 351, 21 
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 9 9 S&D  +  

Após o § 9 5 Verts/ALE VN - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE VN - 206, 404, 29 

§ 11 § texto original VS +  

§ 12 7 Verts/ALE  -  

§ 13 § texto original VS +  

Após o § 15 8 Verts/ALE  -  

§ 19 1 EFDD  -  

Após o § 19 2 EFDD  -  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 472, 162, 9 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: alterações 5, 6 
 

Pedidos de votação em separado 

S&D: §§ 8, 11, 13 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 8 

1.ª parte "Toma nota do facto de a Autoridade lançar um projeto de modificação do seu 

método de controlo e de tratamento das declarações de interesses anuais, a fim de 

garantir uma melhor coerência e a conformidade global com a sua própria 

regulamentação em matéria de declarações de interesse; observa, além disso, que 

este novo sistema que deverá estar concluído no decurso de 2016 prevê o controlo 

centralizado das declarações de interesses anuais e a transferência de 

responsabilidade dos serviços científicos da Autoridade para o seu serviço jurídico e 

regulamentar;" 

2.ª parte "convida a Autoridade a incluir na sua política a proibição de trabalhar com peritos, 

incluindo peritos delegados pelos Estados-Membros, que não tenham preenchido 

devida e fielmente a declaração de interesses;" 

3.ª parte "convida a Autoridade a incluir na sua política a obrigação de os peritos a 

informarem sobre eventuais alterações enquanto trabalham para ela;" 
 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 

A alteração 4 é anulada. 
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37. Quitação 2014: Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 508, 125, 3 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

38. Quitação 2014: Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de 

Reforma (EIOPA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 511, 112, 11 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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39. Quitação 2014: Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 513, 113, 13 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

40. Quitação 2014: Agência Europeia de Medicamentos (EMA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do texto)  +  

Proposta de resolução 

§ 20 § texto original VS -  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 516, 113, 10 

 

Pedidos de votação em separado 

S&D: § 20 
 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 



P8_PV-PROV(2016)04-28(VOT)_PT.doc 35 PE 582.702 

41. Quitação 2014: Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 

(EMCDDA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 508, 113, 8 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

42. Quitação 2014: Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 510, 116, 11 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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43. Quitação 2014: Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da 

Informação (ENISA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 509, 126, 5 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

44. Quitação 2014: Agência Ferroviária Europeia (AFE) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 511, 115, 11 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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45. Quitação 2014: Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 

(ESMA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 516, 113, 8 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

46. Quitação 2014: Fundação Europeia para a Formação (ETF) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 509, 118, 7 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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47. Quitação 2014: Agência Europeia para a Gestão Operacional dos Sistemas 

Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (eu-

LISA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 501, 121, 7 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

48. Quitação 2014: Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-

OSHA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 505, 119, 2 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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49. Quitação 2014: Agência de Aprovisionamento da Euratom (AAE) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 498, 115, 18 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

50. Quitação 2014: Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de 

Trabalho (Eurofound) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 507, 115, 8 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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51. Quitação 2014: Unidade Europeia de Cooperação Judiciária (Eurojust) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 509, 113, 13 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

52. Quitação 2014: Serviço Europeu de Polícia (EUROPOL) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 505, 108, 17 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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53. Quitação 2014: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do texto)  +  

Proposta de resolução 

§ 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 510, 117, 10 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

54. Quitação 2014: Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas 

Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 494, 123, 16 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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55. Quitação 2014: Agência do GNSS Europeu (GSA) 

Relatório: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 515, 109, 10 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

56. Quitação 2014: Empresa Comum ARTEMIS 

Relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão de adiamento da quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 600, 35, 0 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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57. Quitação 2014: Empresa Comum Clean Sky 

Relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 520, 111, 0 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

58. Quitação 2014: Empresa Comum ECSEL 

Relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

VN + 432, 173, 23 

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 508, 118, 4 

 

Pedidos de votação nominal 

 decisão (conjunto do texto) 
 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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59. Quitação 2014: Empresa Comum ENIAC 

Relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão de adiamento da quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 595, 40, 0 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

60. Quitação 2014: Empresa Comum Pilhas de Combustível e Hidrogénio 

Relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 519, 107, 3 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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61. Quitação 2014: Empresa Comum Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores 2 

(IMI) 

Relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 512, 113, 7 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

62. Quitação 2014: Empresa Comum para o ITER e o Desenvolvimento da Energia de 

Fusão 

Relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão de adiamento da quitação 

votação decisão (conjunto do texto) VN + 594, 30, 5 

Proposta de resolução 

§ 3 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 4 1 Verts/ALE VN - 195, 421, 15 

§ 5 § texto original VP   

1 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

3 +  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 570, 55, 7 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: decisão (conjunto do texto), alteração 1 
 

Pedidos de votação por partes 

S&D: 

§ 3 

1.ª parte "Observa que o relatório do Tribunal salientou o facto de o Conselho ter aprovado, 

nas suas conclusões adotadas em 7 de julho de 2010, um montante de 6 600 000 000 

EUR (em valores de 2008) a título de contribuição da Empresa Comum para a fase 

de construção do projeto ITER; assinala que o referido montante, que duplicou os 

custos inicialmente orçamentados para esta fase do projeto, não incluía a soma de 

663 000 000 EUR, proposta pela Comissão, em 2010, para cobrir eventuais 

imprevistos; reconhece que a Organização ITER criou um fundo de reserva com o 

objetivo de colocar à disposição um mecanismo mais claro para compensar as 

agências internas afetadas por alterações na conceção e incentivar a organização 

interna a adotar soluções que minimizem os custos, no intuito de retificar as 

deficiências identificadas pela avaliação da gestão do ITER, de 2013;" 

2.ª parte "considera que o aumento considerável do custo do projeto pode pôr em perigo 

outros programas, igualmente financiados pelo orçamento da União, podendo ainda 

estar em contradição com o princípio da «relação custo/eficácia»;" 

 
§ 5 

1.ª parte "Regista que a última estimativa do défice (contingência negativa) até à conclusão 

da fase de construção, calculada pela Empresa Comum em novembro de 2014, era 

de 428 000 000 EUR (valores de 2008); reconhece que a Empresa Comum está 

atualmente a trabalhar na elaboração de uma estimativa mais exata e atualizada 

através de medidas de contenção das despesas e que o controlo dos custos continuará 

a ser uma prioridade a nível da gestão global do projeto, sob a liderança do novo 

Diretor-Geral da Organização ITER;" 

2.ª parte "salienta que, durante a reunião da Comissão do Controlo Orçamental realizada a 22 

de fevereiro de 2016, a Comissão declarou publicamente ter «rejeitado» a proposta 

de plano de ação apresentada pelo Diretor-Geral da Organização ITER;" 

3.ª parte "observa, além disso, que a Empresa Comum introduziu um sistema central de 

gestão dos dados relativos aos custos, a fim de manter sob um controlo estrito a 

evolução do orçamento e de monitorizar os desvios de custos com regularidade;" 
 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
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63. Quitação 2014: sobre a quitação pela execução do orçamento da Empresa Comum 

SESAR para o exercício de 2014 

Relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Decisão sobre a quitação 

votação decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

Proposta de resolução 

votação resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 515, 111, 1 

 

Diversos 

A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver anexo V, artigo 5.º, n.º 

1, alínea a), do Regimento). 
 

 

64. Relatório Anual 2014 do Banco Europeu de Investimento 

Relatório: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 2 7 S&D VN + 365, 228, 28 

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 39 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 40 § texto original VP   

1/VE - 261, 352, 9 

2/VE + 323, 289, 8 
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

3 +  

§ 54 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 59 § texto original VS +  

Após o § 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

Após o § 51 4 EFDD  -  

Após o § 55 5 EFDD VP   

1/VE + 364, 250, 5 

2/VE + 332, 282, 7 

Considerando A 6 S&D  +  

Considerando E § texto original VP   

1 -  

2 ↓  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 468, 87, 66 

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: alteração 7 
 

Pedidos de votação em separado 

S&D: § 59 
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Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE: 

alteração 5 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos " e que, na sequência da abertura das 

negociações de adesão, em 2004, o BEI intensificou as suas operações de concessão 

de empréstimos a este país, tendo sido disponibilizados cerca de 23 mil milhões de 

EUR durante a última década; lamenta o facto de, apesar da persistência da crise 

económica na União Europeia, a Turquia ocupar atualmente o primeiro lugar entre 

os países terceiros beneficiários do BEI, com cerca de 3,5 % do total dos 

empréstimos do BEI (2015);" 

2.ª parte Estes termos 

 
ECR: 

Considerando E 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos " como uma «máquina de 

convergência»" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 9 

1.ª parte "Convida o BEI a, ao avaliar e classificar os projetos, atribuir uma prioridade 

decisiva ao efeito a longo prazo dos investimentos, tendo em conta não só os 

indicadores financeiros," 

2.ª parte "mas também, sobretudo, o seu contributo para o desenvolvimento sustentável e uma 

melhor qualidade de vida através das melhorias que proporcionam no domínio do 

emprego, das normas sociais e do ambiente;" 

 
§ 39 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "solicita, por conseguinte, que o 

financiamento do BEI seja canalizado para as zonas mais afetadas pelo desemprego 

elevado e que sejam promovidos mais projetos de infraestruturas sociais;" 

2ème2.ª parte Estes termos 

 
§ 54 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "atingidos por conflitos e uma pobreza 

extrema, tendo como principal objetivo reduzir o desnível de desenvolvimento entre 

a União Europeia e estas regiões," 

2.ª parte Estes termos 
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ECR, S&D: 

§ 40 

1.ª parte "Lamenta que, até agora, em muitos casos, o financiamento concedido pelo BEI 

tenha sido utilizado para apoiar uma série de projetos de infraestruturas 

insustentáveis do ponto de vista financeiro, tanto do ponto de vista do interesse 

público como do ponto de vista das medidas relacionadas com o clima;" 

2.ª parte "observa com preocupação a tendência para financiar infraestruturas como as 

autoestradas, que incentivam o consumo de combustíveis fósseis e, por conseguinte, 

contrariam o objetivo a longo prazo de a União realizar a transição para uma 

economia sem emissões de carbono;" 

3.ª parte "convida o BEI a incluir uma avaliação ex ante obrigatória do valor acrescentado 

ambiental, económico e social no processo de seleção dos projetos a financiar dentro 

e fora da União Europeia e solicita que todas as avaliações ex ante e ex post sejam 

realizadas com o envolvimento ativo das partes interessadas, das autoridades locais, 

regionais e nacionais e dos representantes da sociedade civil; solicita, além disso, 

que os resultados destas avaliações e os indicadores utilizados sejam tornados 

públicos e inteiramente acessíveis;" 
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65. Propostas de resolução - Ataques a hospitais e escolas como violações do direito 

internacional humanitário 

Propostas de resolução: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, 

B8-0493/2016 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0488/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

Após o § 2 4 GUE/NGL  -  

§ 7 5 GUE/NGL VP   

1/VN + 350, 165, 103 

2/VN + 294, 182, 120 

3/VN + 312, 183, 112 

4/VN + 319, 156, 123 

§ 10 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 11 § texto original VN + 329, 197, 94 

§ 14 6 GUE/NGL  -  

§ 21 § texto original VN + 500, 93, 29 

Considerando A 2 GUE/NGL  -  

Considerando G § texto original VP   

1 +  

2 -  

Considerando L 3 GUE/NGL VN + 319, 160, 132 

votação resolução (conjunto do texto)  +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: §§ 11, 21 

GUE/NGL: alterações 3, 5 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: § 11 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

Considerando G 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos " incondicionalmente " e "em relação 

a quaisquer considerações políticas, económicas ou de segurança e a sua isenção de 

qualquer tipo de discriminação" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 10 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos " parceiros da UE e dos seus Estados-

Membros " com a exceção do termo "Estados" 

2.ª parte Estes termos 

 
alteração 5 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "sexual e reprodutiva", "incluindo 

serviços de aborto seguro," e "em vez de perpetuar algo que constitui um tratamento 

desumano," 

2.ª parte "sexual e reprodutiva" 

3.ª parte "incluindo serviços de aborto seguro," 

4.ª parte "em vez de perpetuar algo que constitui um tratamento desumano," 
 

Diversos 

A alteração 1 foi retirada. 

Javier Nart (Grupo ALDE) é igualmente signatário da proposta de resolução RC-B8-0488/2016.  

Kateřina Konečná e Jiří Maštálka (grupo GUE/NGL) retiraram a sua assinatura da alteração 4. 
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66. Acesso do público aos documentos entre 2014 e 2015 

Relatório: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 7 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 8 § texto original VP   

1/VE + 367, 232, 12 

2 +  

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 10 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 14 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 15 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 366, 191, 52 

§ 24 § texto original VS +  

§ 25 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 27 1 ALDE VN - 196, 402, 13 

§ 29 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 356, 201, 49 

§ 31 § texto original VS +  

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 392, 216, 4 

§ 34 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 40 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 42 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 327, 282, 3 

votação resolução (conjunto do texto) VN + 523, 37, 46 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: alteração 1, § 33 (2ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 24, 31 
 

Pedidos de votação por partes 

EFDD: 

§ 40 

1.ª parte "Insta a Comissão a verificar se os Estados-Membros cumprem as obrigações de 

informação e de comunicação previstas no Regulamento (UE) n.º 1303/2013," 

2.ª parte "aplicando, se necessário, as sanções previstas em caso de violação destas 

obrigações;" 
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Verts/ALE: 

§ 29 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "das autoridades locais e das 

organizações regionais" 

2.ª parte Estes termos 

 
PPE: 

§ 7 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "(incluindo documentos divulgados, 

partes envolvidas, votações, etc.)" e "considera, por conseguinte, necessária a 

publicação de um registo eletrónico de todos os elementos acima referidos;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 8 

1.ª parte "Exorta a Comissão a designar um comissário que se responsabilize pela 

transparência e pelo acesso do público aos documentos;" 

2.ª parte "insta o Vice-Presidente da Comissão a apresentar, entretanto, com a maior rapidez 

possível, um plano de ação ambicioso relativo à transparência e ao acesso do público 

aos documentos, em reconhecimento do facto de a transparência ser a pedra angular 

de uma melhor regulamentação;" 

 
§ 9 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "e pela democracia direta" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 10 

1.ª parte "Lamenta que os documentos oficiais sejam, amiúde, excessivamente classificados; 

reitera a sua posição relativamente à necessidade de estabelecer regras claras e 

uniformes aplicáveis à classificação e à desclassificação de documentos; lamenta 

que as instituições solicitem a realização de reuniões à porta fechada sem 

justificação adequada; reitera o seu pedido dirigido às instituições para que apreciem 

e justifiquem publicamente os pedidos de realização de reuniões à porta fechada em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1049/2001; considera que os pedidos de 

realização de reuniões à porta fechada no Parlamento devem ser avaliados pela 

instituição caso a caso;" 

2.ª parte "entende que uma autoridade independente deve supervisionar os processos de 

classificação e desclassificação de documentos;" 

 
§ 14 

1.ª parte "Insta todas as instituições a avaliarem e, quando necessário, a reverem as suas 

disposições internas no que respeita à comunicação de irregularidades e apela à 

proteção dos denunciantes; solicita, em particular, à Comissão que comunique ao 

Parlamento as suas experiências com as novas regras sobre denúncias aplicáveis ao 

pessoal da UE, adotadas em 2012, e com as respetivas medidas de aplicação;" 

2.ª parte "exorta a Comissão a apresentar uma proposta com vista a proteger os denunciantes, 

não só moralmente mas também financeiramente, de modo a proteger e a apoiar 

adequadamente os denunciantes como parte do sistema democrático;" 
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§ 15 

1.ª parte "Recorda que, na sequência da entrada em vigor do TUE e do TFUE, o direito de 

acesso aos documentos abrange todas as instituições e todos os órgãos e agências da 

UE; considera, por conseguinte, que é necessário proceder à atualização urgente e à 

alteração do conteúdo do Regulamento (CE) n.º 1049/2001, à luz das disposições 

dos Tratados e da jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça da União Europeia 

e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem;" 

2.ª parte "entende, em particular, que é fundamental ampliar o âmbito de aplicação do 

regulamento, por forma a incluir todas as instituições europeias que atualmente não 

estão abrangidas, tais como o Conselho Europeu, o Banco Central Europeu, o 

Tribunal de Justiça e todos os órgãos e agências da UE;" 

 
§ 25 

1.ª parte "Lamenta o facto de, devido à fuga de documentos formais e informais dos trílogos, 

os grupos de interesses bem informados e bem relacionados usufruírem de acesso 

desigual aos documentos e, por conseguinte, ao processo legislativo;" 

2.ª parte "assinala que a fuga de documentos seria muito menos frequente se os documentos 

dos trílogos fossem publicados proactivamente, e sem demora, numa plataforma de 

fácil acesso;" 

 
§ 34 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "insta a Comissão a consultar o 

Parlamento antes de elaborar o mandato de negociação;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 42 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "mas lamenta o facto de o banco 

registar um atraso relativamente a outros bancos centrais do mundo;" 

2.ª parte Estes termos 

 
ECR: 

§ 33 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "que obriga a que as instituições 

publiquem o mandato de negociação conferido ao negociador da UE" 

2.ª parte Estes termos 
 

 

67. Trabalhadoras domésticas e prestadoras de cuidados na UE 

Relatório: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 1 § texto original VN + 314, 273, 18 

§ 2 § texto original VP   

1/VN + 538, 48, 16 

2/VN - 270, 309, 11 
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

3/VN + 460, 123, 18 

4/VN + 302, 267, 27 

§ 9 § texto original VS +  

§ 11 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 12 § texto original VN + 493, 17, 96 

§ 13 § texto original VN + 324, 38, 225 

§ 14 § texto original VS +  

§ 15 § texto original VS -  

§ 17 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § texto original VS -  

§ 22 § texto original VP   

1/VN + 301, 235, 69 

2/VN - 279, 300, 15 

3/VN + 295, 281, 14 

§ 23 § texto original VS -  

§ 24 § texto original VS -  

§ 25 § texto original VN + 308, 240, 52 

§ 32 § texto original VS +  

§ 33 § texto original VP   

1 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

2/VN + 516, 81, 3 

§ 34 § texto original VS +  

§ 35 § texto original VS -  

 § texto original VS +  

§ 41 § texto original VS +  

§ 43 § texto original VS +  

§ 56 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 60 § texto original VS -  

§ 61 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 64 § texto original VP   

1/VE + 281, 128, 178 

2 +  

§ 65 § texto original VS +  

§ 66 § texto original VS/VE - 253, 326, 12 

§ 68 § texto original VS +  

Considerando E § texto original VP   

1 +  

2 -  

3/VE + 322, 251, 16 

Considerando I § texto original VP   

1 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

2 -  

3 +  

Considerando K § texto original VS -  

Considerando O § texto original VP   

1 +  

2/VE - 252, 257, 78 

Considerando R § texto original VS/VE + 271, 184, 97 

Considerando V § texto original VS +  

Considerando Y § texto original VS +  

Considerando Z § texto original VP   

1 +  

2 -  

Considerando AE § texto original VP   

1 +  

2/VE - 281, 300, 3 

Considerando AG § texto original VS -  

Considerando AH § texto original VS -  

Considerando AI § texto original VS -  

Considerando AKJ § texto original VS -  

Considerando AM § texto original VP   

1 +  

2/VE - 284, 295, 6 

Considerando AO § texto original VP   

1 +  

2 -  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Considerando AX § texto original VS -  

Considerando BA § texto original VS -  

Considerando BD § texto original VN + 326, 23, 242 

Considerando BE § texto original VS +  

Considerando BF § texto original VS +  

Considerando BL § texto original VP   

1 +  

2 -  

Considerando BM § texto original VS -  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 279, 105, 204 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: §§ 1, 2 (3ª e 4ª partes), 33 (2ª parte) 

S&D: Considerando BD, §§ 12, 13 

ENF:  

GUE/NGL: § 2 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: Considerando Y, AH, AM, AO, §§ 9, 25 

S&D: Considerando AG, AI, AK, AX, BM, BA, §§ 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: Considerando K, R, V, AH, BD, BE, BF, §§ 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 65, 

66 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 22 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "a Comissão e" e "e a introduzir 

programas de migração legal orientada" 

2.ª parte "a Comissão e" 

3.ª parte "e a introduzir programas de migração legal orientada" 

 
§ 56 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "a Comissão e" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 61 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "e, acima de tudo, seguros," 

2.ª parte Estes termos 
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§ 64 

1.ª parte "Insta os Estados-Membros a colocarem os «au pair» da UE e de países terceiros em 

pé de igualdade, concedendo-lhes uma autorização de residência/de trabalho 

combinada que especifique o horário de trabalho, o tipo de contrato e os termos de 

pagamento;" 

2.ª parte "solicita que os Estados-Membros melhorem o sistema de acreditação e os 

mecanismos de controlo aplicáveis às agências de colocação «au pair»;" 

 
PPE: 

Considerando E 

1.ª parte "Considerando que a profissionalização significa conceder aos trabalhadores de 

determinado sector o direito ao emprego e direitos de proteção social " 

2.ª parte "equivalentes aos direitos de que gozam os trabalhadores com contratos de trabalho 

regulamentados por lei, incluindo salários dignos, horários de trabalho 

regulamentados, licenças com vencimento, saúde e segurança no trabalho, pensões 

de reforma, licenças de maternidade/paternidade e licenças por doença, 

indemnizações em caso de invalidez, normas relativas ao despedimento ou à rescisão 

de contratos, vias de recurso em caso de abuso e acesso a formação;" 

3.ª parte "que o sector do trabalho doméstico e da prestação de cuidados pode ser 

profissionalizado através de uma combinação de fundos públicos (auxílios fiscais), 

sociais (prestações familiares, ajuda às empresas, sociedades mútuas e seguros de 

saúde, comissões de trabalhadores, entre outros) e privados (retribuição por serviços 

por parte de particulares);" 

 
Considerando I 

1.ª parte "Considerando que não é possível garantir um ambiente de trabalho seguro e 

saudável aos trabalhadores domésticos e prestadores de cuidados que não são 

abrangidos pela legislação laboral, e que estes são alvo de uma discriminação 

acentuada no que respeita ao nível de direitos e proteção que lhes é aplicável, em 

comparação com os padrões gerais nacionais," 

2.ª parte "em particular quando o trabalho doméstico é regulamentado através de legislação 

específica e/ou negociação coletiva, em vez de ser simplesmente abrangido pelo 

direito geral do trabalho;" 

3.ª parte "considerando, ainda, que estes não dispõem de qualquer direito de participação na 

atividade sindical ou noutras formas de negociação coletiva, ou não sabem como 

fazer uso desse direito, o que os torna particularmente vulneráveis, em particular em 

virtude da reduzida cobertura da segurança social  – nomeadamente em matéria de 

subsídios de desemprego, doença e acidente, bem como de licenças de maternidade, 

parental e outros tipos de licenças para prestar assistência – e da sua frequente 

exclusão da proteção contra o despedimento;" 

 
Considerando O 

1.ª parte "Considerando que o sector do trabalho doméstico - em que a maioria dos 

trabalhadores são mulheres - é propício à exploração dos trabalhadores; que este 

fenómeno constitui uma violação grave dos direitos fundamentais, contra a qual 

tanto os trabalhadores em situação irregular como os cidadãos nacionais da UE 

devem ser protegidos;" 

2.ª parte "que apenas quatro Estados-Membros protegem equitativamente da exploração tanto 

os trabalhadores nacionais da UE, como os trabalhadores em situação irregular 

oriundos de países não pertencentes à UE;" 
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Considerando Z 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos " discriminação, maus tratos, trabalho 

forçado, servidão ou reclusão," e "deportadas" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando AE 

1.ª parte "Considerando que importa prestar atenção ao trabalho infantil, ao assédio e à 

negação, em grande escala, de direitos laborais no sector do trabalho doméstico," 

2.ª parte "designadamente nos agregados domésticos de diplomatas de países terceiros 

estabelecidos nos Estados-Membros da UE, uma vez que, na maioria dos casos, os 

trabalhadores domésticos entram na UE com uma autorização de trabalho diferente 

da dos outros trabalhadores domésticos migrantes, enquanto os agregados 

domésticos em causa beneficiam do privilégio da extraterritorialidade;" 

 
considerando AM 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "as medidas de austeridade 

introduzidas em resultado da" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando AO 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos " e as medidas de austeridade 

aplicadas na UE" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando BL 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "da deportação e" 

2.ª parte estes termos 

 
§ 11 

1.ª parte "Solicita aos Estados-Membros que tomem medidas decisivas no sector do trabalho 

doméstico e da prestação de cuidados que representem uma mais-valia para a 

economia, reconhecendo este trabalho como profissão de pleno direito e garantindo 

aos trabalhadores e aos prestadores de cuidados verdadeiros direitos laborais e 

proteção social através da legislação laboral ou de acordos coletivos," 

2.ª parte "em particular no que se refere aos salários, aos horários de trabalho, à saúde e 

segurança no trabalho, às férias, à licença de maternidade, aos direitos à pensão e ao 

reconhecimento de competências, tendo igualmente em conta as especificidades do 

sector;" 

 
ENF: 

§ 33 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "salienta que as organizações da 

sociedade civil, como as organizações que representam as mulheres e os migrantes, 

também devem poder prestar estas informações;" 

2.ª parte Estes termos 

 
ECR, PPE: 

§ 2 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "tanto legislativos como não 

legislativos,", "alínea a)" e "alínea b)" 

2.ª parte "tanto legislativos como não legislativos," 

3.ª parte " alínea a)" 

4.ª parte " alínea b)" 
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§ 17 

1.ª parte "Reconhece a relutância de alguns Estados-Membros em legislarem em domínios da 

esfera privada," 

2.ª parte "considera, todavia, que a inação terá um custo elevado, tanto para a sociedade como 

para os trabalhadores em causa; salienta que o crescimento previsto da procura de 

prestadores de cuidados, em especial por parte dos agregados domésticos privados, 

torna essa   legislação necessária, a fim de proteger plenamente os trabalhadores 

neste domínio;" 

3.ª parte "solicita, por conseguinte, aos Estados-Membros que, juntamente com os parceiros 

sociais, tomem medidas para estabelecer um sistema de inspeção adequado e idóneo, 

que seja compatível com o artigo 17.º da Convenção n.º 189 da OIT, bem como 

sanções apropriadas a aplicar em caso de violação da legislação e da regulamentação 

em matéria de saúde e segurança no trabalho;" 
 

 

68. Igualdade de género e autonomia das mulheres na era digital 

Relatório: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 10 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 11 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 15 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 17 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

3 +  

§ 19 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 22 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 286, 259, 23 

§ 25 § texto original VN + 280, 210, 72 

§ 27 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 39 § texto original VS/VE + 316, 234, 16 

§ 42 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 249, 266, 50 

§ 49 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 53 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 54 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 55 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 225, 339, 2 

§ 56 § texto original VS +  

§ 57 § texto original VS +  

§ 63 § texto original VS +  

§ 65 § texto original VS +  

§ 66 § texto original VN + 380, 52, 135 

§ 67 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando D § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando I § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original VP   

1 +  
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Assunto Alt. nº Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

votação resolução (conjunto do texto) VN + 371, 93, 80 

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: § 66 

ECR, ENF: § 25 
 

Pedidos de votação em separado 

S&D: § 22 

ECR: §§ 63, 65 

PPE: §§ 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: § 67 

ALDE: § 39 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 15 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção do termo "gratuito" 

2.ª parte este termo 

 
§ 17 

1.ª parte "Insta a Comissão e os Estados-Membros a encontrarem uma solução para a 

acentuada sub-representação das mulheres no setor das TIC," com a exceção dos 

termos "a Comissão e" 

2.ª parte " a Comissão e" 

3.ª parte "nomeadamente ao nível dos cargos de topo e dos conselhos de administração; 

exorta a Comissão e os Estados-Membros a reconhecerem que a Diretiva relativa à 

representação equilibrada de mulheres nos conselhos de administração proporciona 

uma verdadeira oportunidade para modificar a cultura dentro das empresas, o que 

teria impacto a todos os níveis da hierarquia, pelo que exorta a que a Diretiva seja 

desbloqueada no Conselho; recorda firmemente à Comissão a sua responsabilidade 

de tomar medidas que contribuam para superar o impasse no Conselho no tocante à 

legislação em matéria de transparência e para assegurar um maior equilíbrio no 

recrutamento para cargos de decisão;" 

 
§ 49 

1.ª parte "Insta a Comissão, em cooperação com o Banco Europeu de Investimento, a criar 

programas de apoio direcionados para o investimento em TIC através dos fundos 

europeus estruturais e de investimento," 

2.ª parte "incluindo condições de crédito favoráveis e empréstimos a empresas, a 

organizações da sociedade civil e a empresas em fase de arranque no setor das TIC, 

em que pelo menos 40% da força de trabalho seja constituída por mulheres;" 

 
§ 53 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "baseados na misoginia, na homofobia 

ou na transfobia ou em qualquer outra forma de discriminação" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 54 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "homofóbicos e transfóbicos" 

2.ª parte Estes termos 

 
PPE: 

considerando D 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "das pessoas LGBTI" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 9 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "estabeleçam planos de ação 

plurianuais destinados:" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 10 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "por exemplo através da votação 

eletrónica" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 42 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "no domínio das tecnologias mediante 

a constituição de uma cadeira universitária subsidiada no domínio das TIC destinada 

a mulheres" 

2.ª parte Estes termos 

 
Verts/ALE: 

Considerando T 

1.ª parte "que o anonimato na Internet contribui para a proliferação destas formas de violência 

contra as mulheres;" 

2.ª parte Estes termos 

 
ALDE: 

Considerando I 

1.ª parte "Considerando que, no mercado de trabalho digitalizado, a responsabilidade é cada 

vez mais deslocada da empresa para o indivíduo, o que implica mudanças nas 

condições de adesão aos regimes de segurança social dos trabalhadores 

independentes e por conta própria;" 

2.ª parte "que as decisões políticas determinam claramente o resultado destas mudanças;" 

 
§ 22 

1.ª parte "Apela, no contexto de todas as medidas tomadas neste domínio, à minimização da 

carga burocrática das empresas;" 

2.ª parte "releva que um excesso de burocracia pode pôr em risco a aceitação e conduzir a 

perdas de postos de trabalho ou à respetiva deslocalização; congratula-se com os 

compromissos viáveis, assentes em consensos, alcançados pelos parceiros sociais 

nos Estados-Membros com uma forte tradição de representação paritária; considera a 

representação paritária um modelo de boas práticas para as economias europeias;" 
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§ 27 

1.ª parte "Saúda as inúmeras oportunidades e a maior flexibilidade proporcionadas pela era 

digital aos trabalhadores assalariados e aos trabalhadores por conta própria, 

nomeadamente a oportunidade de conciliar a vida profissional com a vida privada, 

em particular no que respeita à situação no mercado de trabalho de pessoas com 

filhos pequenos e pessoas com deficiência; insta a Comissão e os Estados-Membros 

a abordarem a situação do trabalho flexível e da segurança do emprego, que se 

reveste de particular relevo no setor das TIC, realçando, porém, os novos desafios 

ligados a este desenvolvimento; exorta os Estados-Membros a garantirem a 

existência de disposições adequadas em matéria de segurança social;" 

2.ª parte "defende o direito de os trabalhadores «se desligarem» fora do horário de trabalho 

acordado;" 

 
§ 28 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "salienta que os problemas de saúde 

mental relacionados com o trabalho, tais como esgotamento profissional, causados 

pela acessibilidade permanente, apresentam um risco grave;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 55 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "propor legislação" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 67 

1.ª parte "Insta a Comissão e os Estados-Membros a acompanharem mais atentamente as 

práticas de aliciamento pela Internet por parte de grupos de terroristas que recrutam 

jovens mulheres, forçando-as a casar-se" 

2.ª parte "ou a prostituir-se em países terceiros;" 

 
ECR, PPE: 

§ 11 

1.ª parte "Convida a Comissão e os Estados-Membros a fomentarem a digitalização na 

política, com vista à promoção da democracia direta, a fim de permitir uma 

participação mais ativa de todos os cidadãos e assim abandonar os antigos esquemas 

e obstáculos que criam dificuldades à afirmação das mulheres e dos grupos sub-

representados em contextos eleitorais e institucionais;" 

2.ª parte "solicita ainda à Comissão e aos Estados-Membros que estudem e desenvolvam 

sistemas de votação em linha para as consultas eleitorais, a fim de eliminarem os 

obstáculos que, em muitos casos, afetam especialmente as mulheres;" 
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§ 19 

1.ª parte "Exorta a Comissão e os Estados-Membros a salvaguardarem" "os direitos 

fundamentais dos trabalhadores," com a exceção dos termos "a Comissão e" e 

"fundamentais" 

2.ª parte "a Comissão e" 

3.ª parte "fundamentais" 

4.ª parte "a proteção social dos trabalhadores" "bem como a combaterem as condições de 

trabalho precárias; insta a Comissão a propor, e os Estados-Membros a criarem, 

novos mecanismos de proteção adaptados aos padrões de trabalho e de carreira 

moldados pela digitalização, prestando especial atenção à situação das mulheres; 

sublinha a importância da negociação coletiva a todos os níveis, especialmente em 

setores fortemente afetados pela digitalização," com a exceção dos termos "insta a 

Comissão a propor", "novos mecanismos de proteção adaptados aos padrões de 

trabalho e de carreira moldados pela digitalização," e "a todos os níveis" 

5ª parte "insta a Comissão a propor", "novos mecanismos de proteção adaptados aos padrões 

de trabalho e de carreira moldados pela digitalização," e "a todos os níveis" 

6ª parte "com vista a assegurar o princípio da igualdade de remuneração por trabalho de 

igual valor e a salvaguardar a qualidade e a segurança do local de trabalho na era da 

digitalização; assinala que é necessário definir condições gerais com vista a 

salvaguardar a proteção dos dados pessoais dos trabalhadores;" 

 


