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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. Adesão do Peru à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do Rapto 

Internacional de Crianças * 

Relatório: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação única VN + 641, 3, 17 

 

 

2. Adesão do Cazaquistão à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do 

Rapto Internacional de Crianças * 

Relatório: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação única VN + 642, 4, 17 

 

 

3. Adesão da República da Coreia à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos 

Civis do Rapto Internacional de Crianças * 

Relatório: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação única VN + 649, 4, 17 

 

 

4. Objetivos globais e compromissos da UE em matéria de nutrição e segurança 

alimentar no mundo 

Proposta de resolução: B8-1042/2016 

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 

Proposta de resolução B8-1042/2016 (Comissão DEVE) 

§ 1 2 Verts/ALE  +  

Após o § 1 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

§ 6 7 GUE/NGL  -  

Após o § 6 8 GUE/NGL VN + 374, 284, 15 

§ 12 § texto original VP   

1 -  

2 +  

§ 13 § texto original VP   

1 -  

2/VE + 334, 233, 102 

§ 17 § texto original VP   

1 +  

2 -  

Após o § 23 9 GUE/NGL VE + 342, 260, 73 

§ 27 10 GUE/NGL VN + 358, 287, 27 

§ texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

Após o § 30 11 GUE/NGL VP   

1/VN - 204, 434, 25 

2/VN + 416, 227, 26 

12 GUE/NGL VN + 361, 252, 57 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 32 13 GUE/NGL  -  

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 33 14 GUE/NGL  -  

Após o considerando 

C 

1 Verts/ALE VE + 382, 283, 10 

3 GUE/NGL  -  

Considerando G § texto original VP   

1 +  

2/VE + 350, 297, 29 

Considerando M 4 GUE/NGL VN - 292, 353, 29 

Considerando V § texto original VS/VE + 357, 300, 17 

Votação: resolução (conjunto do texto) VE + 450, 213, 13 

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: Alterações 4, 8, 10, 11, 12 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE, ECR: Considerando V 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL 

§ 32 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "bem como o papel essencial do setor 

privado na melhoria da segurança alimentar e no reforço das intervenções 

específicas no âmbito da nutrição" 

2.ª parte Estes termos 

 
PPE: 

§ 13 

1.ª parte "Lamenta que a política da UE em matéria de biocombustíveis esteja a incentivar a 

especulação em torno da terra arável, sobretudo da terra mais fértil, junto a portos e 

estradas;" 

2.ª parte "exorta a UE a suprimir os incentivos públicos à produção de biocombustíveis a 

partir de culturas, em conformidade com o princípio da Coerência das Políticas para 

o Desenvolvimento;" 
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§ 17 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "antes da segunda Cimeira de Alto 

Nível sobre Nutrição, que terá lugar no Brasil, em agosto de 2016," 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando G 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "na Cimeira da Nutrição para o 

Crescimento de 2013," 

2.ª parte Estes termos 

 
S&D: 

Alteração 11 

1.ª parte "Insta a UE e os seus Estados Membros a não apoiarem a privatização das sementes 

através das cláusulas para a proteção dos direitos de propriedade industrial 

constantes de parcerias económicas ou acordos comerciais com países em 

desenvolvimento;" 

2.ª parte "salienta a importância de cooperar com os agricultores para obter culturas 

abordáveis, adaptadas às condições locais e melhoradas, a fim de estabelecer uma 

capacidade de produção interna resiliente, adaptada às necessidades e que pertença 

aos produtores, autossustentável e não dependente de financiamento por doadores;" 

 
PPE, ECR: 

§ 12 

1.ª parte "Recorda a extrema importância para a soberania alimentar de garantir o acesso das 

pessoas à terra;" 

2.ª parte "realça que a apropriação de terras resultante da aquisição de terras em grande escala 

nos países em desenvolvimento representa uma nova ameaça à segurança alimentar 

e à nutrição; solicita à Comissão que tome medidas concretas para combater a 

apropriação de terras e que elabore um plano de ação para combater a apropriação de 

terras e assegurar uma aplicação efetiva das Diretrizes da FAO em matéria de posse 

de terras;" 

 
§ 27 

1.ª parte "Sublinha a necessidade de adequar todas as políticas da UE ao princípio da 

Coerência das Políticas para o Desenvolvimento; solicita, por conseguinte, que a 

política de comércio e desenvolvimento da UE respeite o espaço político e de 

política económica dos países em desenvolvimento, para que estes possam definir as 

políticas necessárias à promoção do desenvolvimento sustentável e da dignidade do 

seu povo," 

2.ª parte "incluindo a soberania alimentar;" 
 

 

5. Procuradoria Europeia e Eurojust 

Proposta de resolução: B8-1054/2016 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-1054/2016  

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

Votação: resolução (conjunto do 

texto) 

 +  

 

 

 

6. Necessidade de uma política de reindustrialização europeia à luz dos recentes casos 

Caterpillar e Alstom 

Propostas de resolução: B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, 

B8-1057/2016, B8-1058/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-1051/2016  

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

§ 1 § texto original VP   

1/VN + 636, 12, 28 

2/VN + 602, 40, 22 

Após o § 1 13 GUE/NGL VN - 314, 315, 44 

Após o § 2 14 GUE/NGL VN - 327, 343, 8 

15 GUE/NGL VN - 295, 348, 29 

§ 3 § texto original VP   

1/VN + 601, 64, 6 

2/VN + 514, 146, 16 

§ 5 § texto original VP   

1/VN + 647, 26, 7 

2/VN + 624, 38, 18 

3/VN + 592, 58, 26 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 5 22 ECR VP   

1/VN + 594, 62, 25 

2/VN + 380, 282, 10 

26 S&D, 

Verts/ALE 

VN + 349, 316, 14 

27 S&D, 

Verts/ALE 

VN - 157, 348, 174 

28 S&D, 

Verts/ALE 

VN - 317, 345, 18 

29 S&D, 

Verts/ALE 

VN + 313, 310, 53 

30 S&D, 

Verts/ALE 

VN + 386, 254, 35 

§ 6 § texto original VS +  

Após o § 6 7 EFDD VN - 183, 339, 156 

§ 7 § texto original VP   

1/VN + 595, 54, 29 

2/VN + 612, 40, 26 

§ 8 31 S&D, 

Verts/ALE 

VN + 358, 292, 29 

§ texto original VP   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

Após o § 9 23 ECR VE + 403, 220, 58 

§ 10 § texto original VP   

1/VN + 618, 49, 10 

2/VN + 513, 151, 15 

3/VN - 317, 350, 6 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 11 § texto original VP   

1/VN + 538, 58, 77 

2/VN + 515, 93, 70 

3/VN + 322, 282, 73 

4/VN + 507, 110, 62 

§ 12 24 ECR VN - 179, 495, 6 

§ texto original VN + 342, 289, 50 

§ 13 § texto original VP   

1/VN + 586, 64, 30 

2/VN + 341, 273, 56 

3/VN - 287, 348, 38 

§ 14 § texto original VP   

1/VN + 581, 59, 32 

2/VN + 358, 300, 21 

§ 15 § texto original VP   

1/VN + 608, 59, 11 

2/VN + 619, 38, 8 

3/VN + 324, 321, 34 

§ 17 § texto original VP   

1/VN + 599, 57, 22 

2/VN + 548, 119, 9 

§ 19 § texto original VN + 594, 68, 9 

§ 20 8 EFDD VN - 305, 353, 20 

32 S&D, 

Verts/ALE 

VN + 349, 318, 10 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 20 16 GUE/NGL VN - 279, 378, 22 

§ 21 § texto original VN + 611, 57, 9 

Após o § 21 18 GUE/NGL  -  

§ 22 1 PPE VN - 211, 458, 10 

§ texto original VP   

1/VN + 491, 164, 19 

2/VN + 332, 314, 24 

Após o § 2 19 GUE/NGL VN - 325, 329, 18 

Após o § 23 20 GUE/NGL VN - 304, 370, 3 

§ 24 § texto original VP   

1/VN + 639, 15, 18 

2/VN + 377, 282, 16 

3/VN + 561, 74, 32 

§ 25 9 EFDD VN + 345, 308, 24 

Após o § 25 33 S&D, 

Verts/ALE 

VN - 317, 327, 17 

34 S&D, 

Verts/ALE 

VN - 316, 344, 12 

§ 27 § texto original VP   

1/VN + 628, 27, 23 

2/VN + 345, 301, 26 

3/VN + 629, 23, 22 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 31 § texto original VN + 511, 99, 68 

Após o § 31 35 S&D, 

Verts/ALE 

VN + 329, 318, 32 

Após o § 32 36 S&D, 

Verts/ALE 

VN - 327, 346, 4 

37 S&D, 

Verts/ALE 

VN - 306, 349, 17 

§ 33 § texto original VN + 549, 117, 10 

Após o § 33 17 GUE/NGL  -  

25 ECR VP   

1/VE + 442, 199, 35 

2 +  

§ 34 § texto original VS +  

Após o § 34 38 S&D, 

Verts/ALE 

VN + 338, 292, 49 

§ 35 § texto original VS/VE + 387, 283, 7 

Após o travessão 2 2 EFDD VN - 133, 534, 9 

3 EFDD VN - 131, 537, 8 

4 EFDD VN - 135, 529, 10 

Após o travessão 3 21 ECR VE + 336, 313, 27 

Após o travessão 7 10 GUE/NGL  -  

Considerando C § texto original VP   

1/VN + 560, 65, 52 

2/VN + 327, 254, 91 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o considerando 

C 

11 GUE/NGL  -  

Considerando E § texto original VS -  

Considerando F § texto original VS -  

Considerando J § texto original VP   

1/VN + 662, 14, 3 

2/VN + 618, 15, 20 

Considerando L § texto original VN + 543, 128, 7 

Considerando M § texto original VN + 615, 51, 11 

Considerando N § texto original VN + 400, 201, 79 

Considerando P § texto original VP   

1/VN + 641, 6, 27 

2/VN + 477, 165, 32 

Considerando Q § texto original VP   

1/VN + 632, 26, 6 

2/VN + 630, 30, 16 

3/VN + 643, 7, 19 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o considerando 

R 

5 EFDD VN + 337, 305, 31 

Após o considerando S 12 GUE/NGL  -  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 472, 103, 99 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-1051/2016  PPE  ↓  

B8-1052/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1053/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1055/2016  ECR  ↓  

B8-1056/2016  S&D  ↓  

B8-1057/2016  EFDD  ↓  

B8-1058/2016  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: Alterações 13, 14, 15, 16, 19, 20, § 3 

ECR: Alterações 24, considerando I, §§ 15 (2ª parte), 22 (2ª parte), votação final 

EFDD: Alterações 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

S&D: Alterações 22, 26-38, §§ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 

31, 33, considerandos C, J, L, M, N, P, Q 

Verts/ALE: Alterações 1, 26-38, § 27 (2ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 11, 31, 33, considerando N 

GUE/NGL: §§ 6, 12 

PPE: §§ 12, 22, 35, considerandos E, F 

ALDE: §§ 3, 8, 12, 19, 21, 27, 31, 33, 34, considerandos C, E, M, P, Q 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 17 

1.ª parte "Considerando que os fundos da UE oferecem uma grande oportunidade para 

financiar o investimento sustentável em infraestruturas energéticas e de transporte 

público e a utilização inteligente das tecnologias da informação e comunicação;" 

2.ª parte "solicita uma melhoria na aplicação dos vários critérios, em particular dos critérios 

de emprego, ambientais e sociais, para a utilização dos fundos da UE e de todos os 

instrumentos financeiros geridos pelo BEI;" 
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§ 22 

1.ª parte "Considera que é necessário evitar a evasão fiscal, inclusivamente através da 

transferência de ativos corpóreos, ativos incorpóreos ou serviços entre empresas a 

preços inadequados (preço de transferência)," 

2.ª parte "e que a evasão fiscal se deve igualmente à falta de coordenação europeia em 

matéria fiscal e comercial; apela a uma maior cooperação e convergência entre os 

Estados-Membros em matéria fiscal, social e orçamental;" 

 
Considerando J 

1.ª parte "Considerando que a indústria europeia, como a da Alstom e da Caterpillar, tem um 

elevado valor acrescentado e reconhecida competência; que, atualmente, esta 

indústria central e estratégica para a UE enfrenta a fortíssima concorrência" 

2.ª parte "mundial de países que exportam produtos de baixo custo para o mercado europeu, 

praticando uma política de expansão rápida e agressiva em todos os continentes, 

muitas vezes com o apoio político e financeiro dos seus governos;" 

 
GUE/NGL: 

§ 7 

1.ª parte "Recorda a necessidade de se alcançar rapidamente um acordo sobre a revisão dos 

regulamentos atinentes aos instrumentos de defesa comercial, a fim de os reforçar de 

forma significativa, melhorando a sua capacidade de resposta e a sua eficácia;" 

2.ª parte "solicita à Comissão que tenha em conta o impacto social e económico que o 

reconhecimento do estatuto de economia de mercado de economias estatizadas ou 

outro tipo de economias não abertas poderia ter na competitividade das indústrias da 

UE;" 

 
§ 8 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "da Estratégia Europa 2020;" 

2.ª parte Estes termos 

 
Verts/ALE: 

alteração 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "e dos custos de conformidade para as 

empresas e a revogação de legislação supérflua," 

2.ª parte Estes termos 

 
Alteração 25 

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

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando P 

1.ª parte "Considerando que o comércio de máquinas de construção na UE foi alvo, nos 

últimos anos, de fortes perturbações relacionadas com a redução do investimento 

público e privado," 

2.ª parte "mas também com o aumento dos custos de produção causados pelo aumento dos 

preços das matérias-primas;" 
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PPE: 

§ 13 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: Conjunto do texto exceto os termos: 

"ou em que mais de 50 % do valor seja realizado fora da UE; recorda a necessidade 

de se alcançar rapidamente um acordo sobre os instrumentos internacionais em 

matéria de contratos públicos;" 

2.ª parte "ou em que mais de 50 % do valor seja realizado fora da UE;" 

3.ª parte "recorda a necessidade de se alcançar rapidamente um acordo sobre os instrumentos 

internacionais em matéria de contratos públicos;" 

 
§ 14 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "e a rotulagem ecológica" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando Q 

1.ª parte "Considerando que o comércio equitativo dos produtos industriais deve respeitar os 

direitos dos trabalhadores e as normas ambientais;" 

2.ª parte "que o investimento nas energias renováveis e na eficiência energética é um 

importante motor do investimento em produtos industriais suscetíveis de criar 

círculos virtuosos;" 

3.ª parte "que a inovação e o investimento em I&D, no emprego e na renovação de 

competências são essenciais para o crescimento sustentável;" 

 
Considerando C 

1.ª parte "Considerando que a redução dos custos de produção entre 2013 e 2015 permitiu 

tornar os produtos da unidade mais atraentes do que os produtos provenientes de 

fora da UE; que, no entanto, a Caterpillar decidiu encerrar a unidade" 

2.ª parte "para transferir a produção para outras fábricas com normas de proteção social e 

ambiental menos exigentes do que as aplicáveis à indústria europeia;" 

 
ALDE: 

§ 1 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "para as economias e comunidades 

locais" e "e as economias locais e ajudar as regiões" 

2.ª parte Estes termos 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 3 

1.ª parte "Recorda que a Europa é uma economia social de mercado que tem por objetivo 

alcançar uma economia sustentável e um crescimento inclusivo; lamenta a 

inexistência de uma verdadeira política industrial da União, que também proteja os 

trabalhadores da UE; exorta, por conseguinte, a Comissão a criar uma verdadeira 

estratégia industrial europeia a longo prazo, a fim de se alcançar o objetivo que 

consiste em fazer com que 20 % do produto interno bruto provenha da indústria," 

2.ª parte "tal como prevê a Estratégia Europa 2020;" 
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ECR, PPE: 

§ 5 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "na eficiência energética e na 

economia circular" e "sublinha, neste contexto, os efeitos negativos da diminuição 

do investimento público e privado e da redução do consumo interno; considera que o 

investimento público e privado e o consumo interno devem ser incentivados para 

que possam ser estímulos ao crescimento;" 

2.ª parte 2.ª parte  

"na eficiência energética e na economia circular" 

3.ª parte "sublinha, neste contexto, os efeitos negativos da diminuição do investimento 

público e privado e da redução do consumo interno; considera que o investimento 

público e privado e o consumo interno devem ser incentivados para que possam ser 

estímulos ao crescimento;" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 10 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "um quadro económico europeu 

competitivo e aberto ao exterior para atrair e manter o investimento privado, manter" 

2.ª parte "um quadro económico europeu competitivo e aberto ao exterior para atrair e manter 

o investimento privado, manter" exceto o termo: “económico” 

3.ª parte “económico” 

 
GUE/NGL, ALDE, PPE: 

§ 11 

1.ª parte "Observa igualmente que as regras em matéria de auxílios estatais devem ser melhor 

adaptadas para gerar inovação e sustentabilidade," 

2.ª parte "e permitir a realização dos objetivos de promoção de um alto nível de emprego e de 

fomento das políticas sociais" exceto os termos: "de promoção" 

3.ª parte "de promoção" 

4.ª parte "em conformidade com o artigo 9.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia;" 

 
ECR, GUE/NGL, PPE: 

§ 15 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: Conjunto do texto exceto os termos: 

"em conjunto com os Estados-Membros, uma estratégia da União para uma política 

industrial coerente e global, com vista à reindustrialização da Europa, e com base, 

nomeadamente, na digitalização (em particular na integração de tecnologias 

inteligentes e da robótica em cadeias de valor industriais), na sustentabilidade, na 

eficiência energética e nos recurso adequados; apela, para esse efeito, a uma maior 

cooperação e convergência entre os Estados-Membros em matéria fiscal, social e 

orçamental, de molde a facilitar a emergência de projetos industriais comuns;" 

2.ª parte "em conjunto com os Estados-Membros, uma estratégia da União para uma política 

industrial coerente e global, com vista à reindustrialização da Europa, e com base, 

nomeadamente, na digitalização (em particular" 

3.ª parte "para esse efeito, a uma maior cooperação e convergência entre os Estados-Membros 

em matéria fiscal, social e orçamental, de molde a facilitar a emergência de projetos 

industriais comuns;" 
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GUE/NGL, PPE: 

§ 24 

1.ª parte "Salienta a necessidade imperiosa de desenvolver competências técnicas, em 

especial no setor da indústria transformadora; salienta a necessidade de promover a 

importância de uma mão de obra técnica qualificada; considera que, para maximizar 

o potencial de criação líquida de emprego da economia verde, é fundamental 

proporcionar à mão de obra existente as oportunidades certas para adquirir as novas 

competências necessárias para a economia circular; recorda que uma mão de obra 

qualificada é importante para a viabilidade da produção;" exceto o termo: "verde” 

2.ª parte "verde” 

3.ª parte "salienta a importância de promover melhores sinergias entre os sistemas de 

educação, as universidades e o mercado de trabalho, nomeadamente em termos de 

exposição ao mercado de trabalho e de cooperação com as empresas na criação de 

polos de inovação;" 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 27 

1.ª parte "Considera que todos os processos de reestruturação devem ser explicados e 

justificados às partes interessadas, se for caso disso, nomeadamente no que se refere 

à escolha das medidas previstas em relação aos objetivos e possíveis alternativas;" 

exceto os termos: "se for caso disso" 

2.ª parte “se for caso disso" 

3.ª parte "apela a um diálogo local que inclua todas as partes interessadas para o debate das 

melhores ações possíveis em caso de reestruturação;" 
 

Diversos 

A alteração 6 foi anulada. 

 


