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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. Tártaros da Crimeia 

Propostas de resolução: B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016, 

B8-0592/2016, B8-0588/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0582/2016  

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

§ 4 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 307, 232, 27 

Travessão 10 § texto original VS +  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0582/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0585/2016  EFDD  ↓  

B8-0586/2016  ECR  ↓  

B8-0588/2016  S&D  ↓  

B8-0589/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0590/2016  PPE  ↓  

B8-0592/2016  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: § 4 (2ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

S&D: Citação 10 
 

Pedidos de votação por partes 

S&D, GUE/NGL: 

§ 4 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "insta a que se considere ampliar a 

lista de pessoas visadas pelas sanções da UE relacionadas com a proibição do 

Mejlis;" 

2.ª parte Estes termos 
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Diversos 

Marijana Petir retirou a sua assinatura da proposta de resolução comum RC-B8-0582/2016. 
 

 

2. Gâmbia 

Propostas de resolução: B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016, 
B8-0602/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0591/2016  

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

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 539, 27, 43 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0591/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0593/2016  ECR  ↓  

B8-0595/2016  S&D  ↓  

B8-0598/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0600/2016  PPE  ↓  

B8-0602/2016  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: votação final 
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3. Jibuti 

Propostas de resolução: B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016, 

B8-0603/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0594/2016  

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

§ 3 3 PPE VE + 330, 268, 20 

§ 5 4 PPE  +  

Após o § 8 1 EFDD VN - 122, 321, 184 

§ 14 5 PPE  +  

§ 17 § texto original VS +  

§ 18 2 EFDD  -  

Considerando C 6 PPE VE + 293, 285, 52 

Considerando I 7 PPE VE + 298, 288, 52 

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0594/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0596/2016  ECR  ↓  

B8-0597/2016  S&D  ↓  

B8-0599/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0601/2016  PPE  ↓  

B8-0603/2016  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: alteração 1 
 

Pedidos de votação em separado 

GUE/NGL: § 17 
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4. Troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade * 

Relatório: Dariusz Rosati (A8-0157/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-2 

6-10 

12 

14-17 

19-20 

26-34 

comissão  +  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em separado 

3 comissão VS +  

4 comissão VP   

1 +  

2 +  

11 comissão VP   

1 +  

2 +  

13 comissão VS/VE + 348, 273, 22 

18 comissão VP   

1 +  

2 -  

21 comissão VS/VE + 360, 277, 8 

23 comissão VS/VE + 342, 297, 3 

24 comissão VS/VE + 297, 296, 52 

Artigo 8.º-A-A, § 2 41 EFDD VN - 270, 361, 14 

22 comissão  +  

Artigo 8.º-A-A, após o 

§ 3 

42 EFDD VN - 306, 330, 8 

Artigo 8.º-A-A, após o 

§ 4 

25 comissão VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 ↓  

37 PPE  +  

Anexo, Anexo III, 

Secção I, § 4 

36 + de 40 

deputados 

 -  

47 GUE/NGL VN - 273, 364, 11 

Após o considerando 2 43 GUE/NGL VN - 284, 332, 27 

44 GUE/NGL VN - 307, 332, 6 

Considerando 4 5 comissão VP   

1 +  

2 +  

45 GUE/NGL  ↓  

Considerando 7 35 + de 40 

deputados 

VE - 285, 360, 3 

Considerando 11 38 EFDD VE - 267, 374, 9 

Considerando 12 39 EFDD VN - 309, 320, 16 

Considerando 16 40 EFDD  -  

Após o considerando 

18 

46 GUE/NGL VN - 286, 335, 29 

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 567, 30, 53 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: alterações 39, 41, 42 

GUE/NGL: alterações 43, 44, 46, 47 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: alterações 21, 23, 24 

S&D: alterações 3, 13 

Verts/ALE: alteração 13 
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Pedidos de votação por partes 

PPE: 

alteração 18 

1.ª parte "Para efeitos do artigo 8.º, n.º 1, do artigo 8.º-A e do artigo 8.º-AA, a comunicação 

sistemática de informações predefinidas a outro Estado-Membro e à Comissão, sem 

pedido prévio, a intervalos regulares preestabelecidos; para efeitos do artigo 8.º, n.º 

1, as referências às informações disponíveis dizem respeito às informações 

constantes dos registos fiscais do Estado-Membro que comunica as informações, que 

podem ser obtidas pelos procedimentos de recolha e tratamento de informações 

desse Estado-Membro." 

2.ª parte "Estes documentos devem também ser disponibilizados aos países terceiros. O 

trabalho de partilha dos relatórios com os países terceiros teve já início no âmbito do 

Acordo Multilateral entre Autoridades Competentes da OCDE e deve assegurar-se 

que os países terceiros conseguem obter as informações necessárias de todos os 

Estados-Membros." 

 
Verts/ALE 

alteração 5 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "sem prejudicar a competitividade da 

União" 

2.ª parte Estes termos 

 
S&D: 

alteração 11 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "e para evitar a duplicação de normas 

conducente a um aumento dos custos administrativos dos operadores económicos" 

2.ª parte Estes termos 

 
EFDD: 

alteração 25 

1.ª parte "A fim de aumentar a transparência para com os cidadãos, a Comissão publica os 

relatórios por país, com base nas informações constantes do registo centralizado de 

relatórios por país." 

2.ª parte "Para o efeito, a Comissão cumpre o disposto no artigo 23.º-A em matéria de 

confidencialidade." 

 
Verts/ALE, EFDD: 

alteração 4 

1.ª parte "As autoridades fiscais dos Estados membros devem dispor de uma informação 

completa e pertinente relativas aos grupos de empresas multinacionais sobre a sua 

estrutura, política de preços de transferência, liquidação de impostos, créditos fiscais 

e transações internas dentro e fora da União. Esta informação irá permitir que as 

administrações fiscais reajam às práticas fiscais prejudiciais através de alterações da 

legislação ou de avaliações de risco e de auditorias fiscais adequadas e que, além 

disso verifiquem se as empresas recorreram a práticas que tenham por efeito 

transferir artificialmente montantes substanciais de rendimento para zonas que 

apresentem vantagens fiscais. A Comissão deve ter igualmente acesso à troca de 

informações entre as administrações fiscais dos Estados-Membros, com vista a 

garantir o cumprimento das regras de concorrência pertinentes." 

2.ª parte "A Comissão deve tratar estas informações como confidenciais e tomar todas as 

medidas adequadas para as proteger." 
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5. Rastreabilidade dos produtos da pesca e da aquicultura na restauração e na venda 

a retalho 

Proposta de resolução: B8-0581/2016 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0581/2016  

(comissão PECH) 

votação: resolução (conjunto do 

texto) 

 +  

 

 

 

6. Estatuto de economia de mercado da China 

Propostas de resolução: B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0612/2016, 

B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0607/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0604/2016  

(EFDD) 

votação: resolução (conjunto do texto) VN - 55, 551, 36 

Proposta de resolução B8-0605/2016  

(ENF) 

votação: resolução (conjunto do texto) VN - 58, 563, 20 

Proposta de resolução comum RC-B8-0607/2016  

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

§ 2 2 GUE/NGL VN - 107, 527, 16 

§ texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

Após o § 2 6 ENF VN - 79, 549, 16 

Após o § 3 3 GUE/NGL  -  

§ 4 § texto original VS +  

Após o § 5 4 GUE/NGL  -  

§ 6 5 GUE/NGL VN - 90, 541, 22 

7 EFDD VN - 152, 313, 180 

Considerando B § texto original VS +  

Considerando J § texto original VS +  

Após o considerando 

K 

1 GUE/NGL VP   

1 -  

2 ↓  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 546, 28, 77 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0607/2016  ALDE  ↓  

B8-0608/2016  PPE  ↓  

B8-0609/2016  S&D  ↓  

B8-0610/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0611/2016  ECR  ↓  

B8-0612/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: alterações 2, 5 

EFDD: votação final (B8-0604/2016), alteração 7 

ENF: votação final (B8-0605/2016), alterações 2, 6, 7, votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

EFDD: § 4, considerando J 

ENF: Considerando B 
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Pedidos de votação por partes 

ENF: 

alteração 1 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos  "e as políticas neoliberais" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 2 

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

2.ª parte este termo 
 

Diversos 

Antonio Tajani e Massimiliano Salini (Grupo EPP) são igualmente signatários da proposta de 

resolução B8-0608/2016.  

Stelios Kouloglou e Kostas Chrysogonos (Grupo GUE/NGL) retiraram a sua assinatura da alteração 1 

à proposta de resolução comum RC-B8-0607/2016. 
 

 

7. Seguimento e ponto da situação da Agenda 2030 e dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Propostas de resolução: B8-0583/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0583/2016  

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

§ 6 4 Verts/ALE VE + 344, 282, 24 

Após o § 8 3 Verts/ALE  -  

Após o § 13 1 GUE/NGL VN - 127, 448, 71 

Após o considerando 

E 

2 Verts/ALE  -  

Considerando H § texto original VS -  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: alteração 1 
 

Pedidos de votação em separado 

S&D: Considerando H 
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Diversos 

Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Monika 

Flašíková Beňová, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod e Norbert Neuser (Grupo S&D) são igualmente 

signatários da proposta de resolução B8-0583/2016. 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas e 

Eleonora Evi (Grupo EFDD) são igualmente signatários da proposta de resolução B8-0583/2016. 

Jan Zahradil (Grupo ECR) é igualmente signatário da proposta de resolução B8-0583/2016. 

Joachim Zeller (Grupo PPE) é igualmente signatário da proposta de resolução B8-0583/2016. 

O Grupo EFDD retirou a sua proposta de resolução B8-0587/2016. 
 

 

8. Indicação obrigatória do país de origem ou do local de proveniência em 

determinados géneros alimentícios 

Proposta de resolução: B8-0545/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0545/2016  

(comissão ENVI) 

§ 2 3 PPE VN + 182, 446, 24 

§ texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 3 § texto original VP   

1/VE + 435, 212, 4 

2 -  

§ 4 4 PPE VN - 184, 436, 33 

Após o § 4 6 PPE  -  

§ 5 § texto original VS +  

§ 6 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 7 1 GUE/NGL VN - 207, 426, 16 

Após o § 7 5 PPE VP   

1 -  

2 ↓  

9 PPE VE + 343, 293, 8 

§ 8 § texto original VS +  

§ 11 § texto original VS -  

§ 12 § texto original VS +  

§ 14 7 PPE  -  

§ 15 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 342, 302, 3 

3/VE - 319, 325, 2 

Após o § 15 10 PPE  -  

§ 16 § texto original VS -  

§ 17 § texto original VS +  

§ 18 § texto original VS +  

Após o § 18 8 PPE VN - 165, 465, 22 

§ 19 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 20 § texto original VS -  

§ 21 § texto original VS +  

§ 23 § texto original VN + 613, 16, 22 

§ 24 20 Verts/ALE  -  

§ texto original VS -  

§ 25 2 GUE/NGL  -  

§ texto original VS/VE + 395, 244, 13 

§ 26 21 Verts/ALE  -  

§ texto original VP   

1/VE + 384, 260, 6 

2 +  

§ 27 16 PPE VN - 165, 466, 21 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 29 § texto original VN + 365, 203, 81 

§ 30 § texto original VS +  

§ 31 § texto original VS +  

§ 35 § texto original VS +  

Travessão 7 § texto original VS +  

Após o considerando F 17 Verts/ALE  -  

18 Verts/ALE  -  

19 Verts/ALE VE - 177, 465, 9 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o considerando 

G 

13 PPE VE - 290, 336, 20 

Considerando H § texto original VS/VE + 423, 225, 3 

Após o considerando 

H 

11 PPE  -  

Considerando I 14 PPE  -  

Considerando J 15 PPE  -  

Considerando K § texto original VS +  

Após o considerando 

K 

12 PPE  -  

Considerando L § texto original VS -  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 422, 159, 68 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: alt. 8, votação final 

GUE/NGL: alterações 1, 3, 4, 16, §§ 23, 29 
 

Pedidos de votação em separado 

ALDE: §§ 16, 18, 27, 2, 19 

ECR: §§ 17, 24, 26, 30 

PPE: §§ 3, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 35, travessão 7, considerandos 

H, K, L 
 

Pedidos de votação por partes 

ALDE: 

§ 2 

1.ª parte "Sublinha que, de acordo com a sondagem do Eurobarómetro de 2013, 84 % dos 

cidadãos da UE consideram necessário indicar a origem do leite, quer este seja 

vendido como tal, quer seja utilizado como ingrediente em produtos lácteos; observa 

que este é um dos vários fatores que podem influenciar o comportamento dos 

consumidores;" 

2.ª parte "considera, por conseguinte, que a obrigação de indicar a proveniência do leite no 

rótulo é fundamental para garantir a transparência e a rastreabilidade e, deste modo, 

satisfazer os consumidores europeus que exigem a indicação da origem;" 

 
§ 3 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos  "combater as fraudes alimentares" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 15 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos  "à semelhança de muitos 

profissionais" e "que esses profissionais não consideram que tal constitua um 

obstáculo à realização das suas atividades" 

2.ª parte "à semelhança de muitos profissionais" 

3.ª parte que esses profissionais não consideram que tal constitua um obstáculo à realização 

das suas atividades" 

 
§ 19 

1.ª parte "Recorda que os regimes voluntários de rotulagem, quando devidamente 

implementados em vários Estados-Membros, têm sido bem-sucedidos, tanto para a 

informação dos consumidores como para os produtores" 

2.ª parte "que têm sentido pouco impacto, ou um impacto pouco significativo, nos custos de 

produção, demonstrando que as preocupações comerciais podem ser excessivas;" 

 
PPE: 

§ 6 

1.ª parte Toma devida nota da análise feita na sondagem sobre os custos e benefícios da 

introdução da rotulagem obrigatória da origem do leite e do leite utilizado como 

ingrediente" 

2.ª parte "mas considera que a Comissão, nas suas conclusões, não tem suficientemente em 

conta os aspetos positivos da rotulagem com a indicação do país de origem desses 

produtos, nomeadamente a informação mais completa dada aos consumidores; 

observa que os consumidores podem sentir-se induzidos em erro nos casos em que a 

informação sobre a rotulagem obrigatória relativa à origem não se encontrar 

disponível e forem utilizados outros rótulos nos géneros alimentícios, como 

bandeiras nacionais" 

 
§ 26 

1.ª parte "Insta a Comissão a apresentar propostas legislativas que tornem obrigatória a 

indicação da origem da carne em alimentos transformados, a fim de assegurar uma 

maior transparência em toda a cadeia alimentar e restaurar a confiança dos 

consumidores na sequência do escândalo da carne de cavalo e de outros casos de 

fraude alimentar;" 

2.ª parte "frisa, além disso, que os requisitos obrigatórios de rotulagem devem ter em 

consideração o princípio da proporcionalidade e a carga administrativa para os 

operadores do setor alimentar e para as autoridades responsáveis pela aplicação da 

lei;" 

 
§ 27 

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

2.ª parte este termo 

 
ENF: 

alteração 5 

1.ª parte "Observa que, de acordo com a sondagem que acompanha o relatório da Comissão 

sobre o leite e outros tipos de carne, a rotulagem obrigatória da origem conduziria a 

uma renacionalização do mercado único," 

2.ª parte "tendo assim um efeito negativo no funcionamento das centrais leiteiras nas regiões 

fronteiriças;" 
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9. Acordo-Quadro sobre licença parental 

Relatório: Maria Arena (A8-0076/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 3 § texto original VN + 344, 247, 42 

§ 4 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 6 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original VN + 411, 212, 21 

§ 9 4 GUE/NGL  -  

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ texto original VP   

1/VN + 491, 119, 32 

2/VN + 334, 289, 16 

§ 14 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 557, 46, 42 

§ 18 6 GUE/NGL VN - 68, 536, 34 

§ 20 § texto original VS +  

§ 21 7 GUE/NGL  -  

§ 22 § texto original VP  modificado 

oralmente 

1 +  

2/VE - 225, 241, 169 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 24 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 26 8 GUE/NGL VN - 55, 573, 12 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 27 § texto original VP   

1/VN + 596, 17, 27 

2/VN + 334, 262, 38 

§ 31 9 GUE/NGL  -  

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2/VN - 277, 341, 22 

Considerando C § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando D 1 GUE/NGL VN - 112, 505, 24 

§ texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

Considerando E § texto original VN + 581, 32, 26 

Considerando H 2 GUE/NGL  -  

Considerando J 3 GUE/NGL  -  

Considerando R § texto original VP   

1 +  

2/VN + 540, 74, 26 

Considerando S § texto original VN + 358, 193, 85 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 491, 101, 38 

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: alterações 1, 6, 8, considerandos E, S 

ECR: §§ 3, 7 

S&D: §§ 11, 27 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: § 33, considerando S 

S&D: §§ 3, 7, 20 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 6 

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

2.ª parte Estes termos 

 
§ 11 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos  "considera que o sistema adotado 

pelos parceiros sociais deve promover a solução em que uma parte significativa da 

licença permanece não transferível;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 22 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos  "Solicita que os parceiros sociais 

reconheçam, com base no projeto de relatório de execução, a incapacidade da 

diretiva relativa à licença parental em realizar seus objetivos em termos de equilíbrio 

entre vida profissional e familiar, participação das mulheres no mercado de trabalho, 

desafios demográficos e quota-parte dos homens nas tarefas doméstica, incluindo o 

cuidado às crianças e a outras pessoas dependentes, o que é contrário aos princípios 

e valores da UE no domínio da igualdade entre mulheres e homens;" e "por 

conseguinte," 

2.ª parte Estes termos 
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§ 26 

1.ª parte "Sublinha que uma maior coordenação, coerência e acessibilidade dos regimes de 

licença (de maternidade, de paternidade ou parental) nos Estados-Membros aumenta 

as taxas de adesão e a eficácia global da medida;" 

2.ª parte "salienta que, neste sentido, é indispensável e urgente estabelecer uma diretiva 

europeia que preveja uma licença de paternidade de, no mínimo, duas semanas;" 

 
§ 27 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "alargar o período durante o qual 

ambos os progenitores podem exercer o seu direito à licença parental; Insta a 

Comissão e os parceiros sociais a aumentarem a idade da criança até à qual a licença 

parental pode ser gozada, e a" 

2.ª parte Estes termos 

 
GUE/NGL: 

§ 4 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "a fim de garantir que a adaptabilidade 

por ela proporcionada não é excessivamente utilizada" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 14 

1.ª parte Observa que o regresso ao trabalho após a licença parental pode ser difícil e 

stressante tanto para o progenitor como para a criança; insta os Estados-Membros a 

adotarem políticas da família que promovam uma harmoniosa e gradual retoma da 

atividade e um melhor equilíbrio entre a vida profissional e familiar," 

2.ª parte "tendo ao mesmo tempo em conta a promoção de teletrabalho, o trabalho no 

domicílio e o sistema de trabalho inteligente («smart working»), de uma forma que 

não represente um ónus adicional para os trabalhadores;" 

 
§ 24 

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

2.ª parte Estes termos 

 
§ 33 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "sempre que necessário, inclua 

objetivos em matéria de igualdade de género em domínios ligados ao emprego no 

processo do Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas, a fim 

de permitir a concretização dos objetivos da Estratégia Europa 2020" e "da União" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando C 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "alcançar o objetivo da taxa de 

emprego de 75 % prevista na Estratégia Europa 2020, bem como para" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando D 

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

2.ª parte Estes termos 
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Considerando R 

1.ª parte "Considerando que as consequências diferentes para as mulheres e para os homens 

das licenças de maternidade, das licenças de paternidade e das licenças parentais 

provocam uma discriminação clara entre homens e mulheres no que respeita aos 

cuidados aos filhos e quanto à participação das mulheres no mercado de trabalho;" 

2.ª parte "considerando que, em muitos Estados-Membros, as medidas tomadas com vista a 

incentivar os homens a assumirem uma parte igual das responsabilidades familiares 

não produziram resultados suficientes;" 
 

Diversos 

Maria Arena apresentou uma alteração oral ao § 22: 

"22. Solicita que os parceiros sociais abordem, com base no relatório da Comissão publicado em 

fevereiro de 2015, as deficiências da diretiva relativa à licença parental em relação a realizar 

plenamente seus objetivos em termos de equilíbrio entre vida profissional e familiar, de participação 

das mulheres no mercado de trabalho, de desafios demográficos e quota-parte dos homens nas tarefas 

domésticas, incluindo o cuidado às crianças e a outras pessoas dependentes; considera que devem ser 

adotadas medidas mais eficazes para encorajar uma partilha mais equitativa das responsabilidades 

familiares entre homens e mulheres;" 
 

 

10. Prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos 

Relatório: Catherine Bearder (A8-0144/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 13 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 19 § texto original VS/VE + 319, 213, 72 

§ 20 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 24 § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 26 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 27 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 33 § texto original VP   

1/VN + 557, 36, 21 

2/VN + 550, 41, 17 

3/VN - 191, 408, 10 

4/VN + 456, 127, 16 

§ 34 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 39 § texto original VS +  

§ 47 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 48 § texto original VP   

1/VN + 553, 28, 12 

2/VN + 480, 62, 44 

3/VN + 335, 177, 67 



P8_PV(2016)05-12(VOT)_PT.doc 22 PE 582.707 

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

VN/VE - 

observações 

§ 50 § texto original VS/VE + 319, 129, 101 

§ 51 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original VS +  

§ 55 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 58 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 60 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 61 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 63 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE - 195, 333, 16 

4 +  

5 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

6 +  

§ 64 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 70 § texto original VS +  

§ 71 § texto original VS +  

§ 72 § texto original VS +  

Após o § 72 2 GUE/NGL VE + 281, 257, 3 

§ 73 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 74 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 75 § texto original VN + 431, 104, 3 

§ 78 § texto original VN + 421, 65, 43 

§ 85 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 88 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 253, 255, 1 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 96 § texto original VS +  

Considerando E § texto original VS +  

Após o considerando 

M 

1 ALDE  +  

Considerando N § texto original VS +  

Considerando R § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando V § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE + 253, 240, 20 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 391, 43, 53 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: §§ 33, 75, 78 

GUE/NGL: § 48 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 70, 71, 72, 96 

PPE: §§ 15, 39, 50, 53, 70, 71, 72 

ALDE: § 19, considerando N 

S&D: Considerando E 

Verts/ALE: § 50, considerando N 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 20 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "(por exemplo, vistos humanitários)" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 73 

1.ª parte "Observa que o estatuto de residente legal irregular não impede uma pessoa de ser 

vítima de tráfico de seres humanos" 

2.ª parte "e que estas vítimas devem, por conseguinte, ter os mesmos direitos que as outras; 

insta os Estados -Membros a não confundirem as questões de migração e de tráfico 

de seres humanos, realçando o princípio do caráter incondicional da assistência 

prevista na diretiva;" 
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PPE: 

§ 24 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos  "inclusive no que diz respeito ao 

direito de residência e ao acesso ao mercado de trabalho do Estado-Membro para o 

qual a vítima foi objeto de tráfico; salienta que estas disposições não devem 

depender de as vítimas apresentarem queixa ou de colaborarem nas investigações 

penais;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 34 

1.ª parte "Apela a uma melhor implementação e monitorização do artigo 8.º da Diretiva 

2011/36/UE, de modo a garantir que não sejam instaurados processos penais nem 

aplicadas penas ou sanções às vítimas de tráfico de seres humanos, e salienta que tal 

inclui a não aplicação de penas ou sanções às pessoas que são forçadas a 

prostituírem-se" 

2.ª parte "e a não punição por entrada ou residência irregulares nos países de trânsito e de 

destino;" 

 
§ 51 

1.ª parte "Convida os Estados-Membros a aplicarem plenamente o artigo 18.º, n.º 4, da 

diretiva e a elaborarem estratégias específicas para reduzir a procura do tráfico para 

fins de exploração sexual, tais como programas de apoio e regimes para capacitar, 

proteger os direitos das pessoas que se prostituem e para reduzir a sua 

vulnerabilidade à exploração, bem como ações destinadas a desencorajar a procura 

de serviços sexuais das vítimas de tráfico de seres humano, observando ainda que a 

regulamentação relativa à prostituição é da competência dos Estados-Membros; insta 

a Comissão a examinar mais aprofundadamente eventuais ligações entre a procura 

de serviços sexuais e o tráfico de seres humanos;" 

2.ª parte "está persuadido de que a diminuição da procura pode ser alcançada por intermédio 

de legislação que criminalize aqueles que compram os serviços sexuais das vítimas 

de tráfico de seres humanos e não quem os vende;" 

 
§ 55 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "especificamente vocacionadas para os 

homens" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 61 

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

2.ª parte este termo 

 
§ 85 

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

2.ª parte Estes termos 

 
§ 88 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos  ", através de reformas das regras 

relativas à residência das vítimas de tráfico" 

2.ª parte Estes termos 
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Considerando R 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "nomeadamente o direito de a vítima 

residir e trabalhar legalmente no Estado-Membro para onde foi traficada," 

2.ª parte Estes termos 

 
ENF: 

§ 13 

1.ª parte "Considera que os requerentes de asilo, os refugiados e os migrantes são 

particularmente vulneráveis ao tráfico e que há que prestar atenção especial ao 

tráfico de mulheres, crianças e outros grupos vulneráveis; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a investigar a ligação entre o aumento do número de refugiados 

que chegam à UE e o tráfico de seres humanos; exorta os Estados-Membros a 

aumentar a cooperação, designadamente nos centros de registo, para identificar 

potenciais vítimas, e a recorrer a todos os meios para combater os traficantes e os 

passadores de seres humanos, nomeadamente através de uma melhor recolha de 

dados, assegurando o cumprimento das normas de proteção existentes;  recorda o 

papel das agências e das redes da UE na identificação precoce das vítimas nas 

fronteiras da UE e na luta contra o tráfico de seres humanos, assim como numa 

maior cooperação entre a Europol e a Eurojust, as autoridades nacionais e de países 

terceiros, assim como mediante o recurso ao Sistema Europeu de Informação sobre 

os Registos Criminais (ECRIS); solicita mais recursos para as agências da JAI, para 

permitir a nomeação de agentes formados em questões de género, especialmente nos 

Estados-Membros confrontados com um aumento de fluxos migratórios mistos; com 

a exceção dos termos "os requerentes de asilo, os refugiados e os migrantes são 

particularmente vulneráveis ao tráfico e", "em questões de género" e "mistos" 

2.ª parte Estes termos 

3.ª parte "salienta que a nova abordagem dos centros de registo descrita na Agenda não deve 

limitar-se ao rápido processamento e à rápida resolução de pedidos em atraso, mas 

incluir uma componente antitráfico equilibrada e orientada para o encaminhamento 

eficaz de potenciais vítimas;" 

 
§ 58 

1.ª parte "Recorda que, segundo a Europol, terão desaparecido cerca de 10 000 crianças não 

acompanhadas após a sua chegada à UE em 2015,  possivelmente vítimas de tráfico 

e expostas a todos os tipos de exploração e abuso; 

2.ª parte "exorta os Estados-Membros a implementarem na íntegra o pacote relativo ao asilo e 

a procederem ao registo das crianças à sua chegada, de modo a garantir a sua 

inclusão nos sistemas de proteção de menores; 

3.ª parte "urge os Estados-Membros a melhorarem a partilha de informações, no intuito de 

proteger melhor as crianças migrantes na Europa;" "com a exceção do termo 

"migrantes" 

4.ª parte "migrantes" 

 
GUE/NGL: 

§ 27 

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

2.ª parte este termo 

 
§ 47 

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

2.ª parte este termo 
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S&D: 

§ 15 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "que tentam tirar partido do seu 

desespero" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 26 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "mas reconhece a dificuldade em 

provar o conhecimento num contexto judicial" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 60 

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

2.ª parte este termo 

 
ECR, PPE: 

§ 33 

1.ª parte "Salienta que, para incentivar as vítimas de tráfico a recorrer às autoridades e a 

denunciar a sua situação, melhorando, assim, a identificação precoce das vítimas, a 

legislação deve ser alterada por forma a reconhecer as vítimas de tráfico de seres 

humanos como titulares de direitos perante a lei; sublinha que as vítimas do tráfico 

de seres humanos devem ter direito às medidas de assistência" 

2.ª parte "e proteção" 

3.ª parte "mesmo que o seu caso não tenha êxito no processo penal;" 

4.ª parte "frisa que é necessário conferir mais poderes aos assistentes sociais, aos 

profissionais de saúde e aos serviços de imigração, para a identificar o tráfico de 

seres humanos e quem terá de beneficiar de assistência e de proteção;" 

 
§ 63 

1.ª parte "Observa que as vítimas do tráfico de seres humanos requerem serviços 

especializados," 

2.ª parte "inclusive o acesso a alojamento seguro de curta e longa duração, regimes de 

proteção de testemunhas, cuidados de saúde e aconselhamento, serviços de tradução 

e interpretação, recurso judicial, indemnização," 

3.ª parte "assistência em viagem," 

4.ª parte "acesso à educação e à formação," 

5ª parte "designadamente ao ensino da língua do respetivo país de residência, assistência no 

que toca ao emprego, à (re)integração, à mediação familiar e à reinstalação;" 

6ª parte "e que estes serviços devem ser personalizados, com especial atenção às questões de 

género;" 

 
§ 64 

1.ª parte "Salienta que a dimensão de género do tráfico de seres humanos implica a obrigação, 

para os Estados-Membros, de abordarem o assunto como uma forma de violência 

contra as mulheres e as raparigas; sublinha a necessidade de prestar mais atenção à 

dinâmica de exploração e aos danos emocionais e psicológicos a longo prazo a ela 

associados; insta a Comissão a apresentar uma estratégia europeia contra a violência 

com base no género" 

2.ª parte "que contenha uma proposta legislativa sobre a violência contra as mulheres que 

inclua o tráfico de seres humanos;" 
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§ 74 

1.ª parte "Insta todos os Estados-Membros a garantirem de forma efetiva os direitos das 

vítimas e solicita que a aplicação da Diretiva 2011/36/UE seja analisada à luz das 

disposições da Diretiva 2012/29/UE;" 

2.ª parte "exorta os Estados-Membros a prestarem apoio judiciário gratuito, mormente a 

representação em juízo e a assistência jurídica, apoio psicológico e médico, assim 

como informações sobre os direitos à assistência e aos cuidados de saúde, inclusive 

o direito ao aborto para as vítimas de exploração sexual, a todos aqueles que se 

identifiquem ou respeitem um número suficiente de critérios que os identifique 

como vítimas do tráfico de seres humanos, para ajudar estas pessoas a exercerem 

seus direitos e a beneficiarem de compensações e/ou de acesso a recursos judiciais; 

recorda que a identificação feita pelos próprios nunca pode constituir o único 

requisito para que as vítimas possam exercer os seus direitos e ter acesso aos 

serviços; "com a exceção dos termos "gratuito" e "inclusive o direito ao aborto para 

as vítimas de exploração sexual," 

3.ª parte "gratuito" 

4.ª parte "inclusive o direito ao aborto para as vítimas de exploração sexual," 

 
PPE, Verts/ALE: 

§ 48 

1.ª parte "Constata a inexistência de um entendimento comum entre Estados-Membros sobre 

o que constitui a procura para fins de exploração," 

 "e exorta a Comissão e os Estados-Membros a proporem orientações com vista a 

punir o cliente, à semelhança do modelo nórdico, sensibilizando, simultaneamente, 

para todas as formas de tráfico de seres humanos, em especial a exploração sexual, e 

dando visibilidade a outras formas de exploração, como a servidão doméstica;" com 

a exceção dos termos "a proporem orientações com vista a punir o cliente, à 

semelhança do modelo nórdico," 

 "a proporem orientações com vista a punir o cliente, à semelhança do modelo 

nórdico," 

 
ENF, S&D: 

Considerando V 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos "só", "as instituições da UE e", "de 

modo a evitar a escolha do foro mais favorável («forum shopping») pelos indivíduos 

e por grupos criminosos", "requerentes de asilo, aos refugiados, aos migrantes e a 

outros" e "menores não acompanhados" 

 "só", "as instituições da UE e", "requerentes de asilo, aos refugiados, aos migrantes e 

a outros" e "menores não acompanhados" 

 "de modo a evitar a escolha do foro mais favorável («forum shopping») pelos 

indivíduos e por grupos criminosos" 

 


