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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. Eliminação do Comércio Ilícito de Produtos do Tabaco: Protocolo da 

Convenção-Quadro da OMS *** 

Recomendação: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 608, 11, 14 

 

 

 

2. Prescrições técnicas uniformes aplicáveis aos veículos de rodas: acordo 

UNECE *** 

Recomendação: Bernd Lange (A8-0185/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 589, 46, 11 

 

 

 

3. Acordo Comercial UE-Colômbia e Peru (adesão da Croácia)*** 

Recomendação: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 557, 17, 79 

 

 

 

4. Cooperação reforçada no domínio dos regimes de bens dos casais 

internacionais*** 

Recomendação: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 550, 68, 36 

 

 

 

5. Eliminação do Comércio Ilícito de Produtos do Tabaco: Protocolo à 

Convenção-Quadro da OMS (cooperação judiciária em matéria penal)*** 

Recomendação: Martina Anderson (A8-0198/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 598, 25, 35 

 

 

 

6. Mercados de instrumentos financeiros***I 

Relatório: Markus Ferber (A8-0126/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto - 

bloco n.º 2 

2 comissão  +  

Bloco n.º 1 1 comissão  ↓  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 502, 158, 6 

 

 

 

7. Mercados de instrumentos financeiros, abusos de mercado e processos de 

liquidação de valores mobiliários***I 

Relatório: Markus Ferber (A8-0125/2016) 

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

VN/VE - 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto - 

bloco n.º 2 

2 comissão  +  

Bloco n.º 1 1 comissão  ↓  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 504, 157, 9 

 

 

 

8. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Rimantas Šadžius 

Relatório: Bart Staes (A8-0183/2016) (votação por escrutínio secreto (artigo 182.º, n.º 1, do 

Regimento)) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: nomeação de Rimantas 

Šadžius 

 + 498, 120, 53 

 

 

 

9. Relatório de 2015 sobre a coerência das políticas para o desenvolvimento 

Relatório: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 10 1 relator  +  

§ 11 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 349, 309, 9 

§ 15 § texto original VS +  

§ 18 § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 21 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 § texto original VS/VE + 369, 290, 8 

§ 27 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 30 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 289, 372, 9 

§ 40 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 41 § texto original VS +  

§ 42 § texto original VS +  

Considerando E § texto original VS/VE + 367, 305, 2 

Considerando F § texto original VS/VE + 357, 308, 8 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 523, 79, 72 
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Pedidos de votação em separado 

PPE: § 24, considerandos E, F 

ECR: §§ 15, 24, 27, 41, 42 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 27 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "e insta a Comissão a alargar os quadros 

vinculativos a outros domínios" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 33 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "a envidar esforços no sentido de criar um novo 

organismo intergovernamental dedicado à cooperação internacional em matéria 

fiscal, sob os auspícios das Nações Unidas, e a disponibilizar os recursos necessários 

para que tal organismo funcione eficazmente" 

2.ª parte Estes termos 

 
ECR: 

§ 11 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "insta os governos dos Estados-Membros a 

consagrarem a CPD num ato juridicamente vinculativo e a definirem um plano de 

ação no domínio da coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável, a 

fim de a tornar operacional" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 18 

1.ª parte "Salienta a necessidade de a União consagrar mais recursos a favor de análises da 

CPD baseadas em dados concretos;" 

2.ª parte "solicita à Comissão que identifique, sem demora, incoerências, avalie o respetivo 

custo e desenvolva mecanismos adequados de supervisão e de acompanhamento dos 

progressos em matéria de CPD; insta igualmente a Comissão a incluir na sua análise 

propostas sobre como evitar e gerir incoerências entre diferentes políticas; destaca 

ainda a necessidade de melhorar as referências à CPD nos documentos de 

programação" 

 



P8_PV(2016)06-07(VOT)_PT.doc 7 PE 584.725 

§ 21 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "Realça que a UE necessita de uma maior 

harmonização das políticas em matéria de migração e asilo, tanto no interior da 

própria União, como em relação aos seus parceiros internacionais", " frisa a 

importância de desenvolver uma única política comum em matéria de asilo e 

migração" e "recorda que as mulheres e as raparigas refugiadas ou migrantes estão 

particularmente expostas à violência e à exploração de caráter sexual, pelo que 

cumpre incorporar uma perspetiva de género na política da UE em matéria de 

migração" 

2.ª parte "Realça que a UE necessita de uma maior harmonização das políticas em matéria de 

migração e asilo, tanto no interior da própria União, como em relação aos seus 

parceiros internacionais" 

3.ª parte "frisa a importância de desenvolver uma única política comum em matéria de asilo e 

migração" 

4.ª parte "recorda que as mulheres e as raparigas refugiadas ou migrantes estão 

particularmente expostas à violência e à exploração de caráter sexual, pelo que 

cumpre incorporar uma perspetiva de género na política da UE em matéria de 

migração" 

 
§ 40 

1.ª parte "Apela a uma ação firme da UE, dos seus Estados-Membros e de todos os parceiros 

internacionais com vista a dar cumprimento ao recente acordo em matéria de clima 

alcançado em Paris/na COP21; salienta que a UE e outros países desenvolvidos 

devem manter o apoio à ação climática para reduzir as emissões e reforçar a 

resiliência aos impactos das alterações climáticas nos países em desenvolvimento, 

em particular nos países menos desenvolvidos; recorda a importância fundamental 

de prever, neste contexto, financiamento adequado em matéria de luta contra as 

alterações climáticas; apoia o processo de transição energética da UE, 

nomeadamente a transição para as energias renováveis; frisa que, se o aquecimento 

global não for substancialmente inferior a 2º C, os progressos em matéria de 

desenvolvimento podem ser postos em causa" 

2.ª parte "solicita à UE que assuma um papel pró-ativo no combate às alterações climáticas, 

definindo prioridades estratégicas a todos os níveis e em todos os domínios, e que 

estabeleça e aplique novas metas vinculativas em matéria de clima, eficiência 

energética e energias renováveis, em conformidade com o acordo de Paris" 

 
PPE, ECR: 

§ 30 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "um imposto sobre as transações financeiras" e 

"um imposto sobre as emissões de dióxido de carbono, uma taxa sobre os bilhetes de 

avião, rendas relativas a recursos naturais, entre outros" 

2.ª parte "um imposto sobre as transações financeiras" 

3.ª parte "um imposto sobre as emissões de dióxido de carbono, uma taxa sobre os bilhetes de 

avião, rendas relativas a recursos naturais, entre outros" 
 

 

10. Nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional 

Relatório: Maria Heubuch (A8-0169/2016) 

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

VN/VE - 

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

VN/VE - 

observações 

§ 2 § texto original VP   

1/VN + 419, 254, 1 

2 +  

§ 3 § texto original VS +  

§ 15, travessão2 § texto original VS +  

§ 18 § texto original VS +  

§ 22 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 25 § texto original VP   

1/VN + 418, 250, 3 

2 +  

§ 28 § texto original VS +  

§ 34, travessão 1 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 34, travessão 2 § texto original VN + 601, 55, 14 

§ 34, travessão 6 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 36 § texto original VS +  

§ 59 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 357, 296, 20 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 66 § texto original VS +  

§ 72 § texto original VS/VE + 399, 222, 42 

§ 85 § texto original VS +  

§ 88 § texto original VS +  

Citação 26 § texto original VS +  

Citação 37 § texto original VS +  

Considerando C § texto original VS/VE + 416, 242, 10 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 577, 24, 69 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: §§ 2 (1.ª parte), 25 (1.ª parte), 34 (travessão 2) 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 28, 72, 85, considerando C 

PPE: citações 26, 37, §§ 3, 15 (travessão 2), 18, 36, 66, 72, 85, 88 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 2 

1.ª parte "Observa que as políticas de investimento agrícola se centram essencialmente na 

aquisição de terras em grande escala e na agricultura orientada para a exportação, 

que, habitualmente, não tem qualquer relação com as economias locais; constata que 

o desenvolvimento da irrigação extensiva em zonas geográficas destinadas ao 

investimento no âmbito da NASAN pode reduzir a disponibilidade de água para 

outros utilizadores, como pequenos agricultores ou criadores de gado; salienta que, 

nestas circunstâncias, é necessário avaliar e melhorar a capacidade das PPP de 

grande envergadura para contribuir para a redução da pobreza e a segurança 

alimentar" 

2.ª parte "sublinha que as políticas de investimento agrícola devem estar ligadas ao 

desenvolvimento da economia local e apoiá-lo e abranger os pequenos agricultores e 

as explorações agrícolas familiares; recorda que as orientações da FAO em relação 

ao regime propriedade recomendam um acesso seguro à terra para que as famílias 

possam produzir alimentos para consumo doméstico e aumentar o rendimento do 

agregado familiar; salienta a necessidade de basear nestas orientações os 

investimentos fundiários em grande escala em África, garantindo o acesso dos 

pequenos agricultores e das comunidades locais à terra, promovendo os 

investimentos das PME locais e assegurando que as PPP contribuam para a 

segurança alimentar e a redução da pobreza e das desigualdades" 
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§ 25 

1.ª parte "Observa que as multinacionais que operam ao abrigo da NASAN favorecem a 

agricultura sob contrato em grande escala, o que comporta o risco de marginalizar os 

pequenos produtores" 

2.ª parte "insta os dez Estados africanos que participam na NASAN a assegurarem que a 

agricultura sob contrato beneficie tanto os compradores como os fornecedores 

locais; considera, para o efeito, crucial reforçar, nomeadamente, as organizações de 

agricultores a fim de melhorar a posição de negociação destes últimos" 

 
PPE: 

§ 22 

1.ª parte "Apela à publicação na íntegra de todas as declarações de compromisso apresentadas 

no âmbito dos CCF" 

2.ª parte "salienta que são necessários quadros institucionais e jurídicos sólidos, a fim de 

assegurar uma repartição equitativa dos riscos e benefícios; sublinha que a 

participação ativa da sociedade civil na NASAN é crucial para reforçar a 

transparência e a realização dos objetivos da Aliança; recorda que se deve incentivar 

o diálogo com todos os grupos da sociedade civil, bem como a sua consulta" 

 
§ 34, travessão 1 

1.ª parte "assegurarem mecanismos participativos e inclusivos que deem prioridade aos 

direitos, às necessidades e aos interesses dos detentores legítimos dos direitos às 

terras, em particular dos pequenos agricultores e dos pequenos agricultores em 

regime de exploração familiar; garantirem, nomeadamente, a consulta prévia, livre e 

informada " 

2.ª parte "de todas as comunidades que vivam em terras sujeitas à transferência de 

propriedade e/ou de controlo" 

 
§ 34, travessão 6 

1.ª parte "garantirem o respeito do princípio do consentimento livre, prévio e informado" 

2.ª parte "de todas as comunidades afetadas pela apropriação ilegal de terras e velarem pela 

realização de consultas que garantam a participação equitativa de todos os grupos 

das comunidades locais, em particular os mais vulneráveis e marginalizados" 

 
§ 59 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "e na soberania alimentar" 

2.ª parte "e na soberania alimentar " 
 

 

11. Avaliação das normas internacionais de contabilidade (IAS) 

Relatório: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 559, 36, 80 
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12. Operações de apoio à paz – o compromisso da UE com a ONU e a União 

Africana 

Relatório: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 6 § texto original VS +  

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VN + 483, 173, 19 

§ 13 § texto original VS +  

§ 16 § texto original VS +  

§ 18 § texto original VN + 485, 148, 35 

§ 22 § texto original VS +  

Citação 8 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando N § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 491, 110, 73 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: §§ 9 (3.ª parte), 18 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 6, 13, 16, 22 
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Pedidos de votação por partes 

ECR: 

Citação 8 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "de 14 de junho de 2012 sobre o «Plano de Ação 

para melhorar o apoio da PCSD da UE às operações de manutenção da paz 

conduzidas pelas Nações Unidas»  e o documento" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando N 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "leva a cabo ações de formação e 

aconselhamento no âmbito das suas missões PCSD" 

2.ª parte Estes termos 

 
ECR, EFDD: 

§ 9 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "toma nota das missões PCSD passadas e em 

curso destinadas à manutenção da paz, à prevenção de conflitos e ao reforço da 

segurança internacional" e "insta a UE a envidar esforços adicionais para facilitar os 

contributos dos Estados-Membros" 

2.ª parte "toma nota das missões PCSD passadas e em curso destinadas à manutenção da paz, 

à prevenção de conflitos e ao reforço da segurança internacional" 

3.ª parte "insta a UE a envidar esforços adicionais para facilitar os contributos dos Estados-

Membros" 
 

 

13. Práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar 

Relatório: Edward Czesak (A8-0173/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Após o § 35 1 AGRI  +  

4 AGRI  +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 600, 48, 24 

 

Pedidos de votação em separado 

PPE: alterações 1, 4 
 

Diversos: 

As alterações 2 e 3 foram retiradas. 
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14. Soluções tecnológicas para a agricultura sustentável na UE 

Relatório: Anthea McIntyre (A8-0174/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 5 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 491, 142, 36 

§ 8 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 365, 291, 15 

§ 20 § texto original VS +  

§ 24 § texto original VP   

1 +  

2/VN - 332, 334, 4 

3/VN + 336, 331, 3 

§ 25 § texto original VN + 621, 22, 28 

§ 27 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 445, 195, 25 

3/VN - 282, 360, 25 

§ 28 § texto original VN - 266, 334, 70 

§ 30 § texto original VN - 291, 339, 42 

§ 31 § texto original VP   

1/VN - 308, 357, 10 

2 ↓  

§ 32 § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 41 § texto original VS/VE + 384, 270, 17 

§ 42 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 481, 178, 6 

3/VN - 132, 534, 6 

§ 46 § texto original VN - 294, 371, 7 

§ 47 § texto original VN - 300, 365, 4 

§ 58 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 70 § texto original VP   

1 +  

2/VN - 319, 339, 16 

§ 74 § texto original VP   

1/VN + 547, 97, 23 

2/VN + 348, 308, 11 

Considerando B § texto original VP   

1/VE - 329, 330, 12 

2/VN + 514, 99, 52 

Considerando C § texto original VP   

1 +  

2/VN + 503, 144, 22 

3/VN + 493, 163, 9 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Considerando I § texto original VN + 508, 149, 15 

Considerando Q § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando R § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 454, 177, 42 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: § 25 

S&D: §§ 28, 30, 31 (1.ª parte), 46, 47, 74 

Verts/ALE: §§ 24 (2.ª e 3.ª parte), 28, 30, 31 (1.ª parte), 42 (3.ª parte), 70 (2.ª parte), 74 (2.ª 

parte), considerandos C (2.ª parte e 3.ª parte), I 

EFDD: §§ 5 (1.ª parte), 27 (1.ª parte), 28, 30, 31 (1.ª parte), 42 (1.ª parte), 47, 74, 

considerandos B (2.ª parte), C (1.ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

ENF: § 20 

S&D: § 41 

GUE/NGL: §§ 8, 28, 30, 31, 46, 47 

Verts/ALE: §§ 46, 47 
 

Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE 

Considerando Q 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "ao passo que os surtos de pragas aumentaram" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando R 

1.ª parte "Considerando que a insuficiência de soluções para a proteção de culturas especiais 

põe em perigo a qualidade, a diversidade e a produção sustentável de culturas 

alimentares na UE" 

2.ª parte "o que tem um impacto direto que se estima ser superior a mil milhões de euros, 

incluindo perdas de produção e custos adicionais para os agricultores" 
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S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 31 

1.ª parte "Reconhece as possibilidades das novas tecnologias para o desenvolvimento e a 

seleção de determinadas características nos animais, incluindo as que contribuem 

para o bem-estar e a saúde, tais como animais sem cornos ou a resistência a doenças 

priónicas" 

2.ª parte "salienta a necessidade de investigar e regulamentar adequadamente essas técnicas 

antes da sua aplicação, tendo em conta os seus eventuais efeitos na saúde humana, 

na saúde e no bem-estar dos animais, assim como no ambiente e na biodiversidade" 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 5 

1.ª parte "Está convicto de que o desenvolvimento económico e a produção sustentável não 

são mutuamente exclusivos e que a sua realização passa pela inovação; sublinha a 

necessidade de apoiar a inovação em tecnologia e governação, assegurando a 

coerência regulamentar e facultando clareza e margem de manobra ao espírito 

empresarial, e insta a Comissão a assegurar que a inovação seja explicitamente tida 

em consideração nas próximas revisões e reformas da legislação pertinente; salienta 

o facto de a agricultura europeia ser capaz de fornecer produtos de grande qualidade 

e de elevado valor acrescentado, juntamente com soluções rentáveis e baseadas no 

conhecimento" 

2.ª parte "a fim de alimentar uma população mundial crescente e mais exigente" 

 
§ 58 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "adaptadas às alterações climáticas" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando C 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "crescente" e "do mundo inteiro" 

2.ª parte "crescente" 

3.ª parte "do mundo inteiro" 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 8 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "no seu todo" 

2.ª parte Estes termos 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 24 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "pragmática e célere" e "para que os criadores e 

produtores não sejam desincentivados pela complexidade e pelos custos da 

utilização de material selvagem para introduzir novas caraterísticas como a 

resistência a pragas e doenças, a qualidade nutricional e a resiliência ambiental" 

2.ª parte "pragmática e célere" 

3.ª parte "para que os criadores e produtores não sejam desincentivados pela complexidade e 

pelos custos da utilização de material selvagem para introduzir novas caraterísticas 

como a resistência a pragas e doenças, a qualidade nutricional e a resiliência 

ambiental" 
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S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

§ 27 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "inovador" e "vegetal e animal" 

2.ª parte "inovador" 

3.ª parte "vegetal e animal" 

 
§ 42 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "substâncias", "designadamente" e "uma 

aprovação provisória" 

2.ª parte "substâncias" e "designadamente" 

3.ª parte "uma aprovação provisória" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 32 

1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo "científicas" 

2.ª parte Este termo 

 
§ 70 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "as tecnologias emergentes continuem a ser 

desenvolvidas na UE, não sejam estranguladas por regulamentação desnecessária e 

onerosa e possam demonstrar e gerar valor e benefícios" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 74 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "e baseadas na avaliação dos riscos" 

2.ª parte Estes termos 

 
ENF, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

Considerando B 

1.ª parte "Considerando que o crescimento estimado da população mundial requereria, de 

acordo com uma série de estimativas baseadas em diferentes modelos e 

pressupostos, um aumento da produção e do aprovisionamento alimentar da ordem 

dos 60 % a 110 % para satisfazer esta procura" 

2.ª parte "que, em média, pelo menos um terço dos alimentos produzidos – e nalguns setores 

quase metade – são desperdiçados e que uma das formas mais eficazes para 

satisfazer essa procura, sem esgotar recursos escassos, consiste em recorrer a 

soluções tecnológicas para aumentar a produção, melhorar os meios de distribuição e 

combater o desperdício alimentar" 
 

 

15. Reforço da inovação e do desenvolvimento económico na futura gestão das 

explorações agrícolas europeias 

Relatório: Jan Huitema (A8-0163/2016) 

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

VN/VE - 

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

VN/VE - 

observações 

§ 10 § texto original VS +  

§ 11 § texto original VS +  

§ 31 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 32 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 357, 290, 13 

3 +  

4/VE + 340, 315, 7 

5 +  

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2 -  

Considerando A § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE + 329, 307, 24 

4 +  

Considerando C § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando D § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

Considerando I § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando J § texto original VP   

1 +  

2/VE - 325, 334, 5 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 474, 115, 54 

 

Pedidos de votação em separado 

GUE/NGL: §§ 6, 10, 11, 32, considerando A 
 

Pedidos de votação por partes 

EFDD: 

§ 31 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "de baixo risco" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando C 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "a produtividade agrícola terá de duplicar até 

2030, tendo simultaneamente" e "simultaneamente" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando I 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "mais" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando J 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "produtiva e mais" 

2.ª parte Estes termos 

 
S&D: 

§ 33 

1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo "novas" 

2.ª parte Este termo 
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EFDD, S&D: 

§ 32 

1.ª parte "Apela ao desenvolvimento contínuo de técnicas inovadoras de cultivo de plantas, 

que preserve no entanto os bancos europeus de sementes, o que é vital para o 

desenvolvimento de novas variedades, com maior produção, maior valor nutricional, 

melhor resistência a pragas e a condições meteorológicas adversas, e para facilitar 

uma maior biodiversidade; considera que muitas técnicas de cultivo podem 

proporcionar oportunidades de redução do impacto ambiental da agricultura 

convencional; alerta para o perigo de criar uma dependência química de novas 

variedades" 

2.ª parte "discorda dos atuais encargos administrativos e regulamentares para as empresas e" 

3.ª parte "encoraja os programas comunitários agrícolas; sublinha que é necessário o cuidado 

devido na aprovação de novas variedades" 

4.ª parte "exorta a Comissão a encorajar a aceitação de novas técnicas que tenham sido 

submetidas, se necessário, à devida avaliação de riscos e que estão plenamente 

conformes com o princípio da precaução, e a assegurar o acesso a materiais 

biológicos às PME no setor da agricultura, esperando que dê um forte apoio à 

inovação neste domínio" 

5ª parte "discorda da atual decisão da Grande Câmara de Recurso da Organização Europeia 

de Patentes, de 25 de março, nos processos G2/12 e G2/13" 

 
EFDD, ENF, S&D: 

Considerando A 

1.ª parte "Considerando que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) estima que o aumento previsto da população mundial para 9,1 mil 

milhões até 2050 exigirá um aumento de 60 % da produção alimentar, que deve ser 

segura e de alta qualidade, e um aumento de 24% da produção agrícola nos países 

desenvolvidos até essa data, preservando, ao mesmo tempo, os recursos para as 

gerações vindouras e prevenindo o desperdício e as perdas alimentares, que, 

atualmente, representam mais de um terço da produção global" exceto os termos 

"exigirá um aumento de 60 % da produção alimentar, que deve ser segura e de alta 

qualidade, e um aumento de 24% da produção agrícola nos países desenvolvidos até 

essa data" 

2.ª parte "exigirá um aumento de 60 % da produção alimentar, que deve ser segura e de alta 

qualidade, e um aumento de 24% da produção agrícola nos países desenvolvidos até 

essa data," exceto os termos "de 60 %", "de 24 %", "nos países desenvolvidos" 

3.ª parte "de 60 %", "de 24 %", "nos países desenvolvidos" 

4.ª parte "considerando que a FAO estima igualmente que se verificará um aumento de 

apenas 4,3 % das terras aráveis até 2050, o que irá requerer uma melhor gestão dos 

recursos naturais para, entre outros aspetos, combater a degradação dos solos" 

 
GUE/NGL, EFDD: 

Considerando D 

1.ª parte "Considerando que o crescimento da população, maiores rendimentos médios e uma 

alteração do comportamento dos consumidores irão conduzir a novas preferências 

alimentares" 

2.ª parte "resultando, nomeadamente, numa maior procura de alimentos transformados e de 

proteínas animais, tais como carne e laticínios" 

 


