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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. Política de coesão e estratégias de investigação e inovação para a 

especialização inteligente (RIS3) 

Relatório: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 570, 54, 15 

 

 

2. Cooperação Territorial Europeia - melhores práticas e medidas inovadoras 

Relatório: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 523, 76, 38 

 

 

3. Inquérito sobre a medição das emissões no setor automóvel 

Relatório intercalar: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 618, 26, 7 

 

 

4. Pedido de levantamento da imunidade de István Ujhelyi 

Relatório: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única  +  
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5. Pedido de defesa dos privilégios e imunidades de Rosario Crocetta 

Relatório: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única  +  

 

 

6. Pedido de levantamento da imunidade de Sotirios Zarianopoulos 

Relatório: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única  +  

 

 

7. Acordo UE-China relativo à adesão da Croácia 

Recomendação: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Acordo UE-Uruguai relativo à adesão da Croácia 

Recomendação: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 587, 38, 37 
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9. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Lazaros Stavrou Lazarou 

Relatório: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (votação por escrutínio secreto (artigo 182.º, n.º 1, do 
Regimento) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: nomeação de Lazaros 

Stavrou Lazarou 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas – João Alexandre Tavares 

Gonçalves de Figueiredo  

Relatório: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (votação por escrutínio secreto (artigo 182.º, n.º 1, do 
Regimento) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: nomeação de João 

Figueiredo 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Nomeação de um Membro do Tribunal de Contas - Leo Brincat 

Relatório: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (votação por escrutínio secreto (artigo 182.º, n.º 1, do 

Regimento) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: nomeação de Leo 

Brincat 

 - 229, 381, 58 
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12. Estatísticas comunitárias do comércio externo com países terceiros (poderes 

delegados e competências de execução) ***II) 

Recomendação para segunda leitura: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Aprovação sem votação 

 

 

 

13. Estatísticas sobre os preços do gás natural e da eletricidade ***I 

Relatório: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto - 

bloco n.º 1 

7 comissão VE + 403, 116, 78 

Bloco n.º 2 1-6 comissão  ↓  

Artigo 2, § 1, após o 

n.º 3 

8 Verts/ALE  -  

Artigo 2.º, após o § 1 10 Verts/ALE  -  

Anexo II 9 Verts/ALE  -  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 375, 161, 60 

 

 

 

14. Rumo a uma nova configuração do mercado da energia 

Relatório: Werner Langen (A8-0214/2016) 

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 

§ 4 § texto original VS +  

§ 6 § texto original VS +  

Após o § 22 1 + de 76  

deputados 

VN - 274, 384, 42 

§ 23 § texto original VS +  

§ 24 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 30 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original VS +  

§ 44 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 48 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 49 2 + de 76  

deputados 

VN - 185, 495, 22 

§ texto original VP   

1 +  

2/VN + 519, 163, 16 

3 +  

§ 51 § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 +  

3/VN + 360, 297, 47 

§ 53 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 54 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 55 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 57 § texto original VS +  

§ 58 § texto original VN + 541, 143, 7 

§ 60 § texto original VS +  

§ 66 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 69 § texto original VS +  

§ 70 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 71 § texto original VS +  

§ 72 § texto original VS +  

§ 73 § texto original VS +  

considerando G § texto original VS +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 454, 188, 61 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: § 58 

Verts/ALE: alterações 1, 2, §§ 49 (2ª parte), 51 (3ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

ENF: §§ 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD: considerandos G, §§ 31, 53, 57, 58, 60, 73 
 

Pedidos de votação por partes 

S&D: 

§ 53 

1.ª parte "Adverte contra a confusão entre os objetivos inerentes ao fornecimento de energia e 

os objetivos da política climática" 

2.ª parte "apela ao reforço coerente do RCLE e à reconfiguração do mercado no sentido de 

uma maior flexibilidade, para que, no futuro, o CO2 e os preços dos combustíveis 

possam apoiar mais o desenvolvimento das energias renováveis" 

 
ENF: 

§ 55 

1.ª parte "Requer, tendo em conta o princípio de subsidiariedade, uma ação coordenada dos 

Estados-Membros, começando a nível regional, em articulação com o ulterior 

desenvolvimento das energias renováveis, a fim de reforçar a eficiência económica 

do mercado energético, com vista à consecução dos objetivos europeus comuns e ao 

reforço da estabilidade da rede; considera que nenhum Estado-Membro deve tomar 

uma decisão unilateral suscetível de ter um impacto substancial em países vizinhos, 

sem ser objeto de uma discussão e cooperação alargadas a nível regional ou da UE; 

recorda que as fontes de energia renováveis têm, a maioria das vezes, uma forte 

componente local" 

2.ª parte "insta a Comissão a avançar para um quadro europeu mais convergente para a 

promoção das energias renováveis" 

 
§ 70 

1.ª parte "Assinala a importância de uma vigilância eficaz, imparcial e contínua dos mercados 

de energia europeus enquanto ferramenta fundamental para assegurar um verdadeiro 

mercado interno da energia caracterizado pela liberdade de concorrência, por sinais 

de preços adequados e pela segurança do aprovisionamento" 

2.ª parte "sublinha a importância da ACER neste contexto e antecipa a posição da Comissão 

sobre os novos e reforçados poderes da Agência em questões transfronteiras" 
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Verts/ALE: 

§ 48 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "devem ser tecnologicamente neutros" 

2.ª parte Estes termos 

 
EFDD: 

§ 24 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "puramente nacionais e não baseados no 

mercado" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 30 

1.ª parte "Salienta a necessidade de promover a implantação de sistemas de armazenamento 

de energia e de criar condições equitativas que permitam que o armazenamento de 

energia possa concorrer com outras opções de flexibilidade" 

2.ª parte "com base numa configuração neutra em termos de tecnologia do mercado da 

energia" 

 
§ 44 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "centrais a gás altamente eficientes e modernas" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 54 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: " salienta que, em caso de desvio face ao roteiro 

declarado pelo operador, seja cobrado um preço razoável pela energia de 

compensação" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 66 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "neutros" e "neutros" 

2.ª parte Estes termos 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 49 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "permitindo eliminar gradualmente as 

subvenções às tecnologias de energias renováveis maduras" e " e por manter a um 

mínimo o impacto nas indústrias com utilização intensiva de energia com risco de 

fuga de carbono" 

2.ª parte "permitindo eliminar gradualmente as subvenções às tecnologias de energias 

renováveis maduras" 

3.ª parte "e por manter a um mínimo o impacto nas indústrias com utilização intensiva de 

energia com risco de fuga de carbono" 
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S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

1.ª parte "Assinala que, no âmbito do quadro para 2020, os Estados-Membros devem 

respeitar objetivos quantitativos concretos em relação à quota-parte das energias 

renováveis no consumo final de energia, independentemente da situação do 

mercado, pelo que destaca a importância de promover as energias renováveis através 

de políticas incidentes na competitividade e na eficiência dos custos, reconhecendo, 

simultaneamente, a existência de inúmeras tecnologias das energias renováveis que 

se encontram em diferentes fases de desenvolvimento e têm características distintas, 

não podendo, por isso, ser sujeitas a uma abordagem única” 

2.ª parte "recorda, neste contexto, o importante papel do regime de comércio de licenças de 

emissão da UE (RCLE))" 

3.ª parte "e considera a promoção dos investimentos mais conforme com o mercado que 

tarifas de alimentação fixas e um tratamento preferencial geral" 
 

 

15. Estratégia da UE para o aquecimento e a refrigeração 

Relatório: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 9 § texto original VS +  

§ 23 § texto original VN + 615, 62, 19 

§ 24 § texto original VS +  

§ 27 § texto original VS +  

§ 28 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 31 § texto original VN + 582, 114, 7 

§ 39 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 41 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 45 § texto original VN + 614, 72, 17 

§ 47 § texto original VS +  

§ 48 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 391, 285, 27 

§ 51 § texto original VN + 534, 124, 42 

§ 52 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 55 § texto original VS +  

§ 56 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 69 § texto original VS +  

§ 92 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 98 § texto original VS +  

Considerando K § texto original VS +  

Considerando T § texto original VS +  

Considerando V § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 550, 66, 87 
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Pedidos de votação nominal 

ENF: § 23 

EFDD: §§ 31, 45, 51 
 

Pedidos de votação em separado 

Verts/ALE: considerandos K, §§ 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: §§ 55, 98 

EFDD: considerando T, §§ 27, 69 
 

Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE: 

considerando V 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "considerando que o gás natural e o gás de 

petróleo liquefeito (GPL) são amplamente utilizados para responder a esta procura e 

que a respetiva utilização pode ser otimizada através de um armazenamento 

altamente eficiente de energia" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 39 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "realça que os sistemas de aquecimento 

híbridos, que produzem calor a partir de duas ou mais fontes de energia, podem 

contribuir para reforçar o papel do aquecimento gerado a partir de energias 

renováveis, nomeadamente nos edifícios existentes em que estes sistemas possam 

ser introduzidos com poucas necessidades de renovação" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 41 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "tais como o calor armazenado em minas 

oceânicas, para fins aquecimento ou refrigeração” 

2.ª parte Estes termos 

 
PPE: 

§ 48 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a nível local (como os sistemas de 

aquecimento urbano) ou a uma escala ainda inferior (sistemas solares e 

geotérmicos)" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 52 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "estabelecer uma meta clara para a reciclagem 

orgânica, a fim de" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 92 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a Comissão e" 

2.ª parte Estes termos 
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ENF: 

§ 56 

1.ª parte "Considera que os Estados-Membros devem tomar medidas, com caráter de 

urgência, para eliminar progressivamente os fornos de baixa temperatura utilizados 

na combustão de combustíveis sólidos e de resíduos orgânicos, que, durante o 

processo de combustão, libertam para a atmosfera várias substâncias nocivas" 

2.ª parte "entende que os Estados-Membros devem, sempre que possível, encorajar a 

eliminação progressiva de lareiras a lenha antigas e ineficientes em zonas urbanas 

com uma grande densidade de construção e facilitar a sua substituição por 

alternativas modernas mais eficientes e respeitadoras do ambiente e da saúde, em 

conjugação com campanhas de sensibilização sobre os potenciais riscos para a saúde 

e as melhores práticas no tocante à queima de lenha" 

 
EFDD: 

§ 28 

1.ª parte "e do aquecimento urbano" 

2.ª parte Estes termos 
 

 

16. Reforço da competitividade das PME 

Relatório: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 618, 15, 59 

 

 

 

17. Estratégia da UE para a região alpina 

Relatório: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 7 § texto original VN + 564, 114, 26 

§ 18 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 521, 155, 27 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 31 § texto original  + modificado 

oralmente 

Após o § 36 1 + de 76  

deputados 

VN - 143, 548, 13 

2 + de 76  

deputados 

VN - 146, 519, 36 

3 + de 76  

deputados 

VN - 190, 504, 6 

Após o § 43 4 + de 76  

deputados 

VN - 189, 489, 27 

§ 47 § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 521, 78, 107 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: alterações 1, 2, 3, 4 

EFDD: §§ 7, 18 (2ª parte), 20, alterações 1, 2, 3, 4 
 

Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE: 

§ 47 

1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "em especial 

2.ª parte este termo 

 
EFDD: 

§ 18 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "neste contexto, exorta os países participantes a 

criarem incentivos para o desenvolvimento de parcerias público privadas" 

2.ª parte Estes termos 
 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_PT.doc 15 PE 588.681 

Diversos 

Mercedes Bresso apresentou a seguinte alteração oral ao § 31: 

“31. Apoia a diversificação da oferta turística através do desenvolvimento de novas oportunidades em 

matéria de turismo adaptadas às necessidades regionais e tirando partido dos recursos regionais, como 

por exemplo itinerários e parques temáticos turísticos, turismo gastronómico e enológico, turismo 

cultural, da saúde e educacional, bem como turismo desportivo, no intuito de prolongar a época 

turística, aliviar a pressão sobre as infraestruturas e criar emprego ao longo do ano no setor do turismo, 

bem como agroturismo para atrair turistas para as atividades do meio rural e relacionadas com a vida 

selvagem em hotéis situados fora das zonas centrais, assim como melhorar a competitividade e a 

sustentabilidade dos destinos turísticos; apoia a promoção de novas atividades turísticas que 

respondam melhor às alterações climáticas e à proteção ambiental; sublinha também a necessidade de 

apoiar e melhorar a coordenação dos serviços de salvamento na montanha” 
 

 

18. Fundo Fiduciário da UE para África: implicações para o desenvolvimento e a 

ajuda humanitária 

Relatório: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 2 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 3 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 4 § texto original  + modificado 

oralmente 

§ 5 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 7 § texto original VS +  

§ 11 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 12 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 13 § texto original  + modificado 

oralmente 

§ 14 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 15 § texto original  + modificado 

oralmente 

§ 17 § texto original VP   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 20 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE + 421, 244, 33 

§ 26 § texto original VS +  

§ 32 § texto original VP  modificado 

oralmente 

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 35 § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 511, 129, 61 

 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 32 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e ter como objetivo principal a análise e a 

resolução das verdadeiras causas do empobrecimento nos países de origem, 

nomeadamente a pilhagem e a exploração de recursos naturais e humanos por parte 

de empresas multinacionais, a apropriação ilegal de terras, o apoio dos Estados-

Membros da UE a governos autocráticos e corruptos, o comércio de armas e os 

efeitos perniciosos do pagamento da dívida externa" 

2.ª parte Estes termos 

 
GUE/NGL: 

§ 20 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "diretamente" e "mas que não existe qualquer 

exclusão explícita de operações de manutenção da paz que tenham objetivos de 

desenvolvimento; recorda, além disso, que os artigos 209.º e 212.º do TFUE não 

excluem explicitamente o financiamento do desenvolvimento de capacidades no 

domínio da segurança" 

2.ª parte "diretamente" 

3.ª parte "mas que não existe qualquer exclusão explícita de operações de manutenção da paz 

que tenham objetivos de desenvolvimento; recorda, além disso, que os artigos 209.º 

e 212.º do TFUE não excluem explicitamente o financiamento do desenvolvimento 

de capacidades no domínio da segurança" 

 
Verts/ALE: 

§ 2 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "considera que um fundo desta natureza deve 

constituir uma mais-valia para as fontes de financiamento existentes" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 3 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "Reconhece o valor acrescentado de se fazer 

confluir um elevado número de contribuições nacionais à escala da União, para além 

das avultadas contribuições provenientes dos instrumentos de financiamento externo 

e do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED);" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 11 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "recorda que o financiamento do FFUE deve ser 

implementado e avaliado com base nos critérios da APD e que todas as despesas não 

abrangidas por este requisito devem ser financiadas por diversas fontes agregadas no 

fundo fiduciário; salienta, neste contexto, a importância de reunir recursos 

provenientes de fontes e doadores múltiplos e diversos, e recorda que a alavancagem 

constitui uma das principais razões para a criação deste instrumento com fins tão 

diferentes e heterogéneos" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 12 

1.ª parte "Sublinha que a utilização do FED para financiar o FFUE para África pode ter um 

impacto nos países africanos beneficiários da ajuda que não estão cobertos pelo 

fundo fiduciário, em especial nos países menos avançados (PMA);" 

2.ª parte "adverte para o risco de desvio da ajuda para outros países em detrimento dos países 

mais pobres que têm menos acesso a outras fontes de financiamento" 

 
§ 14 

1.ª parte "Considera que o FFUE para África deve contribuir para o desenvolvimento dos 

países de origem e de trânsito dos migrantes, o reforço e a melhoria dos serviços 

públicos locais – nomeadamente os serviços sociais e os serviços nos domínios da 

saúde, educação, alimentação e cultura – o reforço e a melhoria da participação 

política e da governação, nomeadamente através de projetos radicados na 

comunidade; considera que o Fundo deve contribuir para o desenvolvimento do 

emprego em setores locais, respeitando, simultaneamente, os direitos humanos e o 

ambiente; considera, neste contexto, que, enquanto forem dadas todas as garantias de 

boa governação e eficiência, em conformidade com os princípios da eficácia da 

ajuda, as autoridades locais têm de ser consultadas na qualidade de parceiros de 

pleno direito e ser os principais responsáveis pelos serviços públicos prestados a 

nível local; considera que a sociedade civil, as organizações não-governamentais 

(ONG) e as organizações internacionais devem desempenhar um papel central no 

combate às causas profundas da migração e na melhoria dos serviços locais" 

2.ª parte "apela a que a definição dos projetos seja antecedida de processos de consulta 

abertos e participativos, como contributo fundamental para a avaliação das 

necessidades de desenvolvimento" 
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§ 17 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "em especial nos setores da educação, formação 

profissional, saúde e alimentação, segurança alimentar, água e saneamento, todos 

eles fundamentais para aumentar a inclusividade e a capacitação e reforçar o bem-

estar das populações locais, centrando-se nos jovens e permitindo, deste modo, 

responder às necessidades das comunidades vulneráveis, nomeadamente as minorias, 

devendo, ao mesmo tempo, ser capaz de fornecer melhores serviços, mais 

sustentáveis e equitativos, à população em geral" 

2.ª parte "em especial nos setores da educação, formação profissional, saúde e alimentação, 

segurança alimentar, água e saneamento, todos eles fundamentais para aumentar a 

inclusividade e a capacitação e reforçar o bem-estar das populações locais, 

centrando-se nos jovens" 

3.ª parte "devendo, ao mesmo tempo, ser capaz de fornecer melhores serviços, mais 

sustentáveis e equitativos, à população em geral" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 33 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "nomeadamente no que respeita à aplicação 

efetiva dos acordos em matéria de regresso e readmissão" e "que aumente a 

transparência do fundo e sublinha que a monitorização e a avaliação dos projetos e 

programas financiados serão essenciais" 

2.ª parte "nomeadamente no que respeita à aplicação efetiva dos acordos em matéria de 

regresso e readmissão" 

3.ª parte "que aumente a transparência do fundo e sublinha que a monitorização e a avaliação 

dos projetos e programas financiados serão essenciais" 

 
§ 35 

1.ª parte "Nota que o Fundo Fiduciário para África foi criado na sequência da Cimeira de 

Valeta dos Chefes de Estado ou de Governo africanos e europeus sobre as questões 

relacionadas com a migração; exorta a Comissão a fornecer ao Parlamento uma 

panorâmica das medidas concretas tomadas na sequência desta cimeira, 

nomeadamente no domínio do desenvolvimento, da luta contra os passadores e no 

que diz respeito à assinatura de acordos de regresso, readmissão e reintegração" 

2.ª parte "convida o Conselho a atribuir à Comissão os mandatos necessários para a 

celebração de acordos desta natureza com os países abrangidos pelo FFUE" 
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PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

1.ª parte "Observa que os fundos fiduciários são parte de uma resposta ad hoc, que comprova 

que o orçamento da União e o Quadro Financeiro Plurianual não têm os recursos e a 

flexibilidade necessárias a uma abordagem rápida e abrangente de crises graves; 

lamenta que este facto redunde numa situação em que a autoridade orçamental é 

contornada e em que a unidade do orçamento é posta em causa; constata que, com a 

criação deste instrumento ad hoc, se reconhece o sub-dimensionamento do Quadro 

Financeiro Plurianual para 2014-2020; observa que 85 % do orçamento da União 

assenta nas contribuições dos Estados-Membros; considera que a criação deste 

Fundo Fiduciário equivale, de facto, a uma revisão dos limites máximos do atual 

Quadro Financeiro Plurianual, através de um aumento das contribuições dos 

Estados-Membros" 

2.ª parte "salienta, por conseguinte, que a criação de instrumentos de financiamento fora do 

orçamento da UE deve continuar a constituir uma exceção, uma vez que contorna a 

autoridade orçamental e mina a unidade orçamental; lamenta o facto de o 

Parlamento Europeu não estar representado no Conselho Estratégico, apesar de uma 

parte substancial dos fundos ser proveniente do orçamento da União; solicita que a 

autoridade orçamental seja convidada a participar no Conselho Estratégico" 

3.ª parte "uma vez que contorna a autoridade orçamental e mina a unidade orçamental" 
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PPE, ECR: 

§ 24 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "da sua saúde sexual e reprodutiva e direitos 

conexos" 

2.ª parte "da sua saúde sexual e reprodutiva" 

3.ª parte "e direitos conexos" 

 

Diversos 

Ignazio Corrao apresentou as seguintes alterações orais: 

§ 4 

“4. Realça a volatilidade dos contributos voluntários e insta os Estados-Membros a honrarem os 

compromissos assumidos e a ajustarem rápida e efetivamente os seus contributos à contribuição da 

União, a fim de permitir que o fundo fiduciário desenvolva todo o seu potencial, em vez de apenas 

disponibilizarem o mínimo necessário para a obtenção de direitos de voto no Conselho Estratégico;” 

 

§ 13 

“13. Lamenta profundamente o facto de, não obstante a importância da ajuda pública ao 

desenvolvimento para os países menos avançados, os já baixos níveis de ajuda ao desenvolvimento a 

esses países terem diminuído pelo segundo ano consecutivo em 2014, assim como o facto de a 

proporção dos auxílios atribuídos a estes países ter atingido o nível mais baixo dos últimos dez anos; 

insta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem que a ajuda não seja 

desviada dos países mais pobres para cobrir o custo das crises atuais;” 

 

§ 15 

“15. Recorda que as autoridades locais e regionais, as organizações da sociedade civil e as ONG são 

parceiros naturais para uma política de desenvolvimento eficaz e que é fundamental manter um 

diálogo permanente com as autoridades nacionais e as comunidades locais para definir prioridades e 

estratégias comuns e adotar uma abordagem factual na implementação do fundo, em especial nos 

Estados que não deem provas suficientes em matéria de boa governação e transparência; apela ao 

respeito dos princípios da subsidiariedade e da apropriação também neste domínio de ação; salienta 

que os órgãos de poder local, a sociedade civil local, as ONG e as organizações internacionais devem 

estar profundamente envolvidos nas fases de planeamento, implementação e avaliação do FFUE; insta 

a Comissão a clarificar e a formalizar os procedimentos de consulta destas partes interessadas, de 

modo a assegurar a sua participação efetiva nos debates realizados nos comités operacionais, na 

presença de critérios de elegibilidade claros e transparentes;” 

 

§ 32 

“32. Recorda que as políticas de migração da UE deveriam incidir sobretudo nas causas profundas da 

migração; salienta que as políticas de migração da UE deveriam contribuir para a instauração da paz e 

da estabilidade e promover o desenvolvimento económico, em conformidade com os objetivos 3, 4 e 

5, com a meta 7 do objetivo 10, e com o objetivo 16 dos ODS da Agenda 2030, trabalhando mais 

estreitamente com os países terceiros para melhorar a cooperação em matéria de incentivos ao regresso 

e à reintegração nos países de origem dos migrantes, nomeadamente os migrantes altamente 

qualificados, por via da readmissão e do regresso voluntários, de forma a aumentar as suas 

oportunidades;” 

19. Criação de condições no mercado de trabalho favoráveis ao equilíbrio entre a 

vida pessoal e a vida profissional 

Relatório: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 3 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 353, 320, 22 

§ 6 § texto original VS +  

§ 7 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 412, 239, 47 

§ 8 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 411, 200, 84 

3/VN + 408, 196, 86 

§ 10 § texto original VP   

1/VN + 656, 29, 6 

2/VN + 366, 274, 44 

§ 15 § texto original VP   

1 +  

2 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 18 § texto original VN + 545, 100, 52 

§ 20 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 21 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 23 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 24 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 26 § texto original VS/VE - 285, 334, 80 

§ 28 § texto original VP   

1/VN + 637, 33, 28 

2/VN + 396, 297, 5 

3/VN + 545, 122, 26 

§ 29 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 31 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

3/VN + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/VN + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § texto original VP   

1/VN + 625, 54, 23 

2/VN + 519, 84, 87 

3/VN + 426, 205, 59 

4/VN + 637, 16, 34 

§ 37 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 353, 314, 32 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 40 § texto original VS -  

§ 41 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 305, 332, 60 

§ 42 § texto original VS +  

§ 46 § texto original VP   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

§ 47 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 49 § texto original VP   

1/VN + 565, 123, 12 

2 +  

3/VN + 598, 82, 16 

§ 50 § texto original VS +  

§ 51 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 52 § texto original VN + 631, 53, 11 

§ 54 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

3/VE - 335, 343, 18 

§ 55 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 56 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 59 § texto original VN + 416, 224, 56 

§ 60 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 61 § texto original VS +  

§ 63 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 65 § texto original VS -  

§ 66 § texto original VN + 592, 21, 79 

§ 67 § texto original VS -  

Considerando A § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando C § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

3/VN + 415, 207, 72 

Considerando D § texto original VN + 591, 9, 90 

Considerando E § texto original VP   

1/VN + 619, 62, 13 

2/VN - 296, 380, 8 

Considerando G § texto original VS +  

Considerando H § texto original VS -  

Considerando I § texto original VP   

1 +  

2 -  

Considerando K § texto original VP   

1 +  

2 -  

3 -  

Considerando M § texto original VS/VE + 350, 337, 6 

Considerando Q § texto original VP   

1 +  

2/VE - 331, 346, 16 

Considerando S § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original VS +  

Considerando V § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

3 +  

Considerando AB § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando AF § texto original VN + 337, 269, 87 

Considerando AG § texto original VP   

1/VN + 622, 17, 54 

2/VN + 433, 182, 74 

Considerando AI § texto original VS/VE + 338, 323, 28 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 443, 123, 100 

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: considerando D, §§ 10, 28, 59 

GUE/NGL: considerandos E, AF, AG, §§ 31 (3ª parte e 6ª parte), 35, 37 (2ª parte), 49 (1ª parte e 

3ª partes), 52, 66 

EFDD: considerando C (3ª parte), §§ 7 (2ª parte), 8 (2ª parte e 3ª partes), 18, 59 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: considerando C, T, AF, §§ 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: considerandos M, AF, §§ 7, 26, 59, 67 

ALDE: considerandos G, H, M, Ai, §§ 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: §§ 6, 40, 50 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 47 

1.ª parte "Assinala que a conciliação entre vida pessoal e vida profissional deve assentar nos 

direitos dos trabalhadores e na segurança no mercado de trabalho, bem como no 

direito ao repouso, sem restrições que resultem de maiores exigências de mobilidade 

e flexibilidade" 

2.ª parte "salienta que, se não se aplicar previamente uma abordagem clara de integração da 

perspetiva de género, um aumento da flexibilidade pode resultar no reforço da 

discriminação de que as mulheres são atualmente alvo no mercado de trabalho, sob a 

forma de salários mais baixos, de contratos de trabalho atípicos e de uma 

responsabilidade desproporcionada por tarefas domésticas não remuneradas" 

 
PPE: 

Considerando E 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "embora não seja suficientemente ambicioso" 

2.ª parte Estes termos 
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Considerando Q 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "(contratos «zero horas», a termo, temporários, 

a tempo parcial, entre outros)" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 56 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a Comissão e" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 60 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a Comissão e" 

2.ª parte Estes termos 

 
ALDE: 

Considerando A 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "considerando que as políticas favoráveis às 

famílias são importantes para estimular tendências demográficas positivas" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando I 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "uma nova forma de organização do trabalho, 

assente em" e «eficazes" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando S 

1.ª parte "Considerando que, entre as diferentes categorias profissionais, as mulheres que 

trabalham por conta própria e as empresárias têm grande dificuldade em alcançar um 

equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional" 

2.ª parte "considerando que, amiúde, as mulheres que desejam criar uma empresa enfrentam 

dificuldades no acesso ao crédito devido à relutância dos intermediários financeiros 

em conceder-lhes empréstimos, por considerarem que as mulheres estão mais 

expostas ao risco e têm menor probabilidade de expandir as empresas" 

 
Considerando AB 

1.ª parte "Considerando que a Europa é o continente com o maior número de cidadãos idosos 

e com um processo de envelhecimento que continuará nas próximas décadas; 

considerando que muitos Estados-Membros não têm estruturas suficientes de 

cuidados a longo prazo para dar resposta ao aumento das necessidades de cuidados e 

à estagnação ou à redução do indicador de anos de vida saudável" 

2.ª parte "considerando que a maior parte dos postos de trabalho criados no domínio dos 

cuidados formais ao domicílio para familiares idosos é mal remunerada e requer 

poucas qualificações" 

 
§ 20 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: “a igualdade” e “no tocante aos direitos 

individuais e” 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 21 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: “e a preços razoáveis” e “de elevada qualidade” 

2.ª parte Estes termos 
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§ 24 

1.ª parte "Insta os Estados-Membros a adotarem políticas pró-ativas e a realizarem 

investimentos adequados que sejam orientados e concebidos para apoiar as mulheres 

e os homens que ingressem no mercado de trabalho, regressem à vida profissional ou 

se mantenham e progridam no mercado de trabalho após períodos de licença por 

motivos familiares ou para prestação de cuidados, garantindo-lhes um emprego 

sustentável e de qualidade, em conformidade com o artigo 27.º da Carta Social 

Europeia; destaca, em particular, a necessidade de garantir a reintegração no mesmo 

cargo ou numa função equivalente ou semelhante e a proteção contra o 

despedimento e contra o tratamento menos favorável na sequência de uma gravidez 

ou de um pedido e da utilização de licença por motivos familiares, bem como a 

necessidade de prever um período de proteção após a retoma da atividade 

profissional para que o trabalhador se readapte" 

2.ª parte "reitera que é necessário garantir a possibilidade de alterar o horário de trabalho e/ou 

as rotinas aquando da retoma de funções (incluindo a necessidade de o empregador 

justificar uma recusa), bem como os períodos dedicados à formação" 

 
GUE/NGL: 

considerando V 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "ou parcialmente", "não transferíveis" e 

"devidamente" 

2.ª parte "ou parcialmente" 

3.ª parte "não transferíveis" e "devidamente" 

 
§ 37 

1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "ponderarem" 

2.ª parte Este termo 

 
§ 41 

1.ª parte "Insta os Estados-Membros a utilizarem as políticas financeiras como poderosa 

alavanca para melhorar a conciliação entre vida profissional e vida pessoal e para 

promover o emprego das mulheres;" 

2.ª parte "introduzindo de um crédito de imposto para a prestação de cuidados a crianças, a 

idosos ou a outras pessoas dependentes, com base em benefícios e incentivos fiscais" 

 
§ 51 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "em especial no emergente ambiente digital que 

caracteriza «trabalho inteligente»" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 55 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "por um lado", "por outro" e "a 

produtividade/rentabilidade das empresas" 

2.ª parte Estes termos 

 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_PT.doc 31 PE 588.681 

EFDD: 

§ 7 

1.ª parte "Insta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem políticas e medidas pertinentes 

que tenham em conta a crescente diversidade das relações familiares" 

2.ª parte "incluindo as uniões civis e os sistemas de responsabilidade parental e dos avós, bem 

como a diversidade da sociedade em geral, nomeadamente para garantir que uma 

criança não seja objeto de discriminação em virtude do estado civil dos seus pais ou 

da composição da sua família; solicita aos Estados-Membros que apliquem o 

reconhecimento mútuo de documentos oficiais, a fim de garantir a livre circulação 

sem discriminação" 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 10 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "como uma Garantia para as Crianças" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 33 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "da individualização do direito ao sistema de 

licenças e" 

2.ª parte "da individualização do" 

3.ª parte "direito ao sistema de licenças e" 

 
§ 34 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "uma diretiva relativa à licença de paternidade, 

com um período mínimo obrigatório de duas semanas inteiramente remuneradas", 

"uma diretiva relativa à licença dos prestadores de cuidados, que complete a 

prestação de cuidados profissionais, permita que os trabalhadores prestem 

assistência a pessoas dependentes e proporcione ao prestador de cuidados uma 

remuneração e uma proteção social adequadas, permitindo que os trabalhadores 

beneficiem de flexibilidade e criando incentivos suficientes para que os homens 

utilizem a licença dos prestadores de cuidados;" e "normas mínimas aplicáveis em 

todos os Estados-Membros com vista a colmatar as necessidades específicas dos pais 

adotivos e das crianças adotadas e a estabelecer direitos iguais aos dos pais 

biológicos" 

2.ª parte "uma diretiva relativa à licença de paternidade, com um período mínimo obrigatório 

de duas semanas inteiramente remuneradas" 

3.ª parte "uma diretiva relativa à licença dos prestadores de cuidados, que complete a 

prestação de cuidados profissionais, permita que os trabalhadores prestem 

assistência a pessoas dependentes e proporcione ao prestador de cuidados uma 

remuneração e uma proteção social adequadas, permitindo que os trabalhadores 

beneficiem de flexibilidade e criando incentivos suficientes para que os homens 

utilizem a licença dos prestadores de cuidados" 

4.ª parte "permitindo que os trabalhadores beneficiem de flexibilidade" 

5ª parte "normas mínimas aplicáveis em todos os Estados-Membros com vista a colmatar as 

necessidades específicas dos pais adotivos e das crianças adotadas e a estabelecer 

direitos iguais aos dos pais biológicos" 
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§ 46 

1.ª parte "Destaca o elevado número de trabalhadores pobres em toda a Europa e os casos de 

pessoas que têm de trabalhar mais e durante mais tempo, inclusivamente 

combinando vários empregos, para alcançarem um salário de subsistência" 

2.ª parte "salienta o quão importante é garantir que o equilíbrio entre vida pessoal e vida 

profissional não seja instituído através da criação de condições de trabalho precárias 

e do aumento dos contratos de trabalho atípicos; observa que as mulheres estão 

sobrerrepresentadas em matéria de contratos de trabalho atípicos, o que causa 

insegurança social e económica; regista as disparidades salariais persistentes em 

todos os Estados-Membros entre a remuneração ilíquida e líquida, que se deve não 

apenas às diferenças de características entre os intervenientes em causa, mas também 

às diferentes condições de mercado" 

3.ª parte "salienta que os salários devem basear-se no desempenho profissional e no custo de 

vida local, e não exclusivamente em padrões quantitativos" 

4.ª parte "insta os Estados-Membros e os parceiros sociais a estabelecerem um quadro 

político em matéria de salários que preveja medidas eficazes para combater a 

discriminação salarial e garantir salários adequados para todos os trabalhadores, 

nomeadamente introduzindo salários mínimos a nível nacional, que garantam uma 

vida digna, em conformidade com as práticas nacionais; solicita aos 

Estados-Membros que apoiem a negociação coletiva enquanto fator de relevo na 

definição das políticas salariais" 

 
PPE, ALDE: 

§ 3 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e os subsequentes cortes orçamentais" e "a 

desenvolverem políticas e incentivos positivos que apoiem a renovação 

demográfica" 

2.ª parte "e os subsequentes cortes orçamentais" 

3.ª parte "a desenvolverem políticas e incentivos positivos que apoiem a renovação 

demográfica" 

 
§ 28 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e pede à Comissão que apresente uma proposta 

ambiciosa que estabeleça um elevado nível de normas, em estreita cooperação com 

os parceiros sociais e em consulta com a sociedade civil, a fim de garantir um 

melhor equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional", "bem como das mães 

solteiras" e "e lactantes" 

2.ª parte "e pede à Comissão que apresente uma proposta ambiciosa que estabeleça um 

elevado nível de normas, em estreita cooperação com os parceiros sociais e em 

consulta com a sociedade civil, a fim de garantir um melhor equilíbrio entre vida 

pessoal e vida profissional" 

3.ª parte "bem como das mães solteiras" e "e lactantes" 
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Considerando K 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "Considerando que as atuais políticas sociais e 

de emprego, em conjunto com as medidas de austeridade impostas, entravam o 

crescimento e o desenvolvimento na Europa; considerando que estas políticas 

impedem que se alcance o objetivo de uma taxa de emprego das mulheres de 75 % 

(atualmente situada nos 63,5 %), estabelecido na Estratégia Europa 2020);" e "a 

Estratégia Europa 2020 se revela um texto desatualizado" 

2.ª parte "Considerando que as atuais políticas sociais e de emprego, em conjunto com as 

medidas de austeridade impostas, entravam o crescimento e o desenvolvimento na 

Europa; considerando que estas políticas impedem que se alcance o objetivo de uma 

taxa de emprego das mulheres de 75 % (atualmente situada nos 63,5 %), 

estabelecido na Estratégia Europa 2020;" 

3.ª parte "a Estratégia Europa 2020 se revela um texto desatualizado" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "legislativas e não legislativas", "insta a 

Comissão a apresentar, sem prejuízo do princípio da subsidiariedade, uma proposta 

relativa a um tal pacote no âmbito do Programa de Trabalho da Comissão para 2017, 

no contexto do anunciado Pilar Europeu dos Direitos Sociais, caso os parceiros 

sociais não consigam chegar a um acordo", "realça que as propostas legislativas 

deverão ter como base jurídica a igualdade entre homens e mulheres" e "no sentido 

de estabelecer um pilar dos direitos sociais" 

2.ª parte "legislativas e não legislativas" 

3.ª parte "insta a Comissão a apresentar, sem prejuízo do princípio da subsidiariedade, uma 

proposta relativa a um tal pacote no âmbito do Programa de Trabalho da Comissão 

para 2017, no contexto do anunciado Pilar Europeu dos Direitos Sociais, caso os 

parceiros sociais não consigam chegar a um acordo" e "no sentido de estabelecer um 

pilar dos direitos sociais" 

4.ª parte "realça que as propostas legislativas deverão ter como base jurídica a igualdade entre 

homens e mulheres" 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

1.ª parte Exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem e aplicarem políticas e 

medidas de defesa das pessoas mais desfavorecidas" 

2.ª parte "ou atualmente excluídas da legislação e das políticas existentes" 

3.ª parte "nomeadamente os progenitores solteiros, os casais em situação extramatrimonial, os 

casais do mesmo sexo, os migrantes, os trabalhadores por conta própria ou os 

denominados «cônjuges colaboradores», bem como as famílias em que uma ou mais 

pessoas sejam portadoras de deficiência" 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "invertendo o ónus da prova" e "para realizarem 

investigações formais por iniciativa própria sobre questões em matéria de igualdade" 

2.ª parte "invertendo o ónus da prova" 

3.ª parte "para realizarem investigações formais por iniciativa própria sobre questões em 

matéria de igualdade" 
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considérant Ag 

1.ª parte "Considerando que são necessárias políticas específicas relativamente ao mercado de 

trabalho e à conciliação entre vida pessoal e vida profissional que tenham em conta 

os obstáculos multidimensionais enfrentados por mulheres em situação vulnerável 

no domínio do equilíbrio entre vida pessoal e profissional e da segurança no 

trabalho" 

2.ª parte "especialmente por mulheres com deficiência, mulheres jovens, mulheres migrantes 

e refugiadas, mulheres de minorias étnicas e mulheres LGBTI" 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e a dar-lhe seguimento no âmbito do Semestre 

Europeu" 

2.ª parte Estes termos 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

1.ª parte "Apela a uma maior coerência entre os diferentes tipos de licença ao nível da União 

e dos Estados-Membros, em cooperação com os parceiros sociais" 

2.ª parte "assinala que um melhor acesso aos diferentes tipos de licença permite às pessoas 

beneficiar de licenças em diferentes momentos da sua vida e aumenta a participação 

no mercado de trabalho, a eficiência e a satisfação no trabalho; assinala que, na 

ausência de disposições relativas a licenças, ou quando as disposições existentes 

sejam consideradas insuficientes, os parceiros sociais podem desempenhar um 

importante papel no estabelecimento de novas disposições ou na atualização das 

disposições vigentes relativas à licença de maternidade e paternidade e à licença 

parental" 

3.ª parte "insta a Comissão e os Estados-Membros a reavaliarem as políticas em matéria de 

licenças, com vista a integrar o papel dos avós profissionalmente ativos na prestação 

de cuidados aos seus netos" 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

1.ª parte "Solicita à Comissão que publique um relatório de execução relativo à Diretiva sobre 

a licença parental e pede à Comissão e aos parceiros sociais que ponderem 

apresentar uma extensão adequada da duração mínima da licença parental, com um 

nível suficiente de substituição de rendimento e proteção social, de quatro para seis 

semanas no mínimo, e um aumento do limite de idade das crianças até ao qual é 

possível utilizar a licença parental; realça que os pais devem poder escolher entre 

utilizar a licença de uma só vez ou em períodos separados; solicita aos Estados-

Membros e aos parceiros sociais que reavaliem os respetivos regimes de 

compensação financeira no quadro da licença parental, com vista a atingir um nível 

adequado e digno de substituição de rendimento que funcione como um incentivo e 

também encoraje os homens a utilizar a licença parental além do período mínimo 

garantido pela Diretiva" 

2.ª parte "reitera que a licença parental deve ser partilhada equitativamente pelos pais" exceto 

os termos "equitativamente" 

3.ª parte "equitativamente" 

4.ª parte "e que uma parte substancial do período de licença deve permanecer não 

transferível" exceto os termos "uma parte substancial" e "não" 

5ª parte "uma parte substancial" 

6ª parte "não" 

7ème partie "sublinha que ambos os progenitores devem beneficiar do mesmo tratamento em 

matéria de remuneração e de duração da licença" 

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

1.ª parte "Insta os Estados-Membros a criarem «créditos por prestação de cuidados» através 

de legislação em matéria de trabalho e de segurança social, tanto para as mulheres, 

como para os homens" exceto os termos "«créditos por prestação de cuidados»" e "e 

de trabalho" 

2.ª parte "«créditos por prestação de cuidados»" e "e de trabalho" 

3.ª parte "que tornem estes períodos equivalentes aos períodos de descontos para a pensão de 

reforma, com vista a proteger os trabalhadores que suspendem a sua atividade 

profissional para prestarem cuidados informais não remunerados a uma pessoa 

dependente ou a um familiar e a reconhecer o valor destes prestadores de cuidados 

para toda a sociedade" 

4.ª parte "encoraja os Estados-Membros a partilharem melhores práticas neste domínio" 
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§ 49 

1.ª parte "Salienta que, por um lado, a conciliação entre vida pessoal e vida profissional deve 

ter como base os direitos dos trabalhadores e a sua segurança no mercado de 

trabalho, bem como o direito ao repouso, sem restrições que resultem de maiores 

exigências em matéria de mobilidade e flexibilidade; destaca, por outro lado, a 

diversidade de situações pessoais e familiares de cada trabalhador e considera, 

portanto, que os trabalhadores devem poder beneficiar de regimes de trabalho 

flexíveis a fim de se adaptarem às circunstâncias específicas que enfrentam ao longo 

da sua vida" exceto os termos "a conciliação entre vida pessoal e vida profissional 

deve ter como base os direitos dos trabalhadores e a sua segurança no mercado de 

trabalho, bem como o direito ao repouso, sem restrições que resultem de maiores 

exigências em matéria de mobilidade e flexibilidade" 

2.ª parte "a conciliação entre vida pessoal e vida profissional deve ter como base os direitos 

dos trabalhadores e a sua segurança no mercado de trabalho, bem como o direito ao 

repouso, sem restrições que resultem de maiores exigências em matéria de 

mobilidade e flexibilidade" 

3.ª parte "entende que a flexibilidade centrada no trabalhador pode conduzir a taxas de 

emprego mais elevadas entre as mulheres; frisa que os trabalhadores e os 

empregadores têm uma responsabilidade conjunta de definir e validar os regimes 

mais adequados; apela à Comissão para que faça um levantamento sobre a situação 

nos Estados-Membros no tocante ao direito de solicitar regimes de trabalho 

flexíveis” 

 
§ 54 

1.ª parte "Assinala que os horários de trabalho excessivos e irregulares, os períodos de 

repouso insuficientes, a precariedade laboral e os objetivos profissionais 

desproporcionados são fatores importantes que contribuem para níveis mais 

elevados de stress, para a deterioração da saúde física e mental e para acidentes e 

doenças profissionais; observa que os horários de trabalho flexíveis e previsíveis têm 

um impacto positivo no equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional; insta os 

Estados-Membros e os parceiros sociais a protegerem os horários de trabalho e a 

garantirem um período de repouso semanal ao aplicarem toda a legislação 

pertinente; recorda que a Comissão tem a obrigação de acompanhar a aplicação da 

Diretiva relativa ao Tempo de Trabalho e de iniciar processos por incumprimento 

contra Estados-Membros que não a observem" exceto os termos "observa que os 

horários de trabalho flexíveis e previsíveis têm um impacto positivo no equilíbrio 

entre vida pessoal e vida profissional" 

2.ª parte "observa que os horários de trabalho flexíveis e previsíveis têm um impacto positivo 

no equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional" 

3.ª parte "recomenda, neste sentido, a que se acompanhem de perto os casos de aquisição e/ou 

venda das empresas, a fim de contrariar a tendência para a revisão em baixa das 

disposições contratuais relativas ao horário de trabalho e aos períodos de repouso" 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

1.ª parte "Destaca o elevado número de trabalhadores pobres em toda a Europa e os casos de 

pessoas que têm de trabalhar mais e durante mais tempo, inclusivamente 

combinando vários empregos, para alcançarem um salário de subsistência” 

2.ª parte "salienta o quão importante é garantir que o equilíbrio entre vida pessoal e vida 

profissional não seja instituído através da criação de condições de trabalho precárias 

e do aumento dos contratos de trabalho atípicos; observa que as mulheres estão 

sobrerrepresentadas em matéria de contratos de trabalho atípicos, o que causa 

insegurança social e económica; regista as disparidades salariais persistentes em 

todos os Estados-Membros entre a remuneração ilíquida e líquida, que se deve não 

apenas às diferenças de características entre os intervenientes em causa, mas também 

às diferentes condições de mercado" 

3.ª parte "salienta que os salários devem basear-se no desempenho profissional e no custo de 

vida local, e não exclusivamente em padrões quantitativos" 

4.ª parte "insta os Estados-Membros e os parceiros sociais a estabelecerem um quadro 

político em matéria de salários que preveja medidas eficazes para combater a 

discriminação salarial e garantir salários adequados para todos os trabalhadores, 

nomeadamente introduzindo salários mínimos a nível nacional, que garantam uma 

vida digna, em conformidade com as práticas nacionais; solicita aos Estados-

Membros que apoiem a negociação coletiva enquanto fator de relevo na definição 

das políticas salariais" 

 
ECR, ALDE: 

§ 63 

1.ª parte "Salienta que todas as formas de discriminação das mulheres – incluindo a 

segregação por género, as disparidades ao nível das remunerações e da pensão de 

reforma, os estereótipos de género e os elevados níveis de stress na gestão da vida 

profissional e da vida pessoal – se refletem na elevada taxa de inatividade física das 

mulheres e têm um impacto muito significativo na sua saúde física e mental" 

2.ª parte "destaca a importância de combater os estereótipos através da promoção e da defesa 

da igualdade de género em todas as fases da educação, logo a partir da escola 

primária" 

3.ª parte "insta os Estados-Membros e os parceiros sociais a realizarem e apoiarem 

campanhas de sensibilização e de informação, bem como programas que promovam 

a igualdade de género e combatam estereótipos" 

 
PPE, EFDD: 

Considerando C 

1.ª parte "Considerando que as noções tradicionais relativas aos papéis das mulheres e dos 

homens e à família nuclear são cada vez mais contestadas" 

2.ª parte "visto que o número de famílias monoparentais, de famílias baseadas em uniões do 

mesmo sexo e de mães adolescentes, entre outras, está a crescer na União" 

3.ª parte "considerando que o não reconhecimento desta diversidade constitui uma 

discriminação suplementar e afeta negativamente as pessoas que vivem na União, 

bem como as respetivas famílias" 

 


