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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. Responsabilidade dos donos e cuidados a prestar aos equídeos 

Relatório: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

votação única VN + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Mercúrio***I 

Relatório: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 103 comissão VN + 663, 8, 28 

Declaração  104 comissão  +  

Declaração 105 comissão  +  

Projeto de ato legislativo * 

Conjunto do texto 103 comissão  ↓  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-58 

62-102 

comissão  ↓  

Artigo 10.º, § 1 103PC comissão  ↓  

106 EFDD VN ↓  

59 comissão  ↓  

Artigo 10.º, após o § 1 107 EFDD VN ↓  

103PC comissão  ↓  

60 comissão  ↓  

108 EFDD VN ↓  

103PC comissão  ↓  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

61 comissão  ↓  

votação: proposta da Comissão VN ↓  

 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: Alterações 106, 107, 108 
 

Diversos 

As alterações 109-111 foram anuladas. 

*Um grupo político ou um número de deputados que atinja, pelo menos, o limiar baixo, pode propor 

que se submeta a votação as alterações ao projeto de ato legislativo. O Parlamento submeterá esta 

eventual proposta a votação (artigo 59.º, n.ºs 3 e 4, do Regimento). 
 

 

 

3. Envolvimento dos acionistas a longo prazo e declaração sobre o governo das 

sociedades***I 

Relatório: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 32 comissão VN + 646, 39, 13 

 

 

Diversos: 

O relatório foi devolvido à comissão em 8 de julho de 2015 para negociações interinstitucionais. 
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4. Controlo da aquisição e da detenção de armas***I 

Relatório: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição da proposta da Comissão 

Proposta de rejeição 

da proposta da 

Comissão 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

VN - 123, 562, 14 

Acordo provisório 

Acordo provisório 107 comissão VN + 491, 178, 28 

Declaração conjunta 108 rev comissão  +  

Projeto de ato legislativo * 

Conjunto do texto 107 comissão  ↓  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

comissão  
↓ 

 

Artigo 2.º, § 2 41 comissão  
↓ 

 

107PC comissão VN 
↓ 

 

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

VN/VE - 

observações 

Artigo 4.º, § 1 141 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

Artigo 4.º, § 2 107PC comissão VN 
↓ 

 

43 comissão  
↓ 

 

130 EFDD VN 
↓ 

 

Artigo 4.º, § 2, após o 

§ 4 

142 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

107PC comissão VN 
↓ 

 

Artigo 5.º, § 1, 

introdução 

121 EFDD  
↓ 

 

107PC comissão VN 
↓ 

 

Artigo 5.º, § 2, § 1 107PC comissão VN 
↓ 

 

143 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

56 comissão  
↓ 

 

Artigo 5.º, § 3 107PC comissão VN 
↓ 

 

Artigo 5.º-B, título 107PC comissão VN 
↓ 

 

Artigo 6.º 136S EFDD VN 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107PC comissão VN 
↓ 

 

Artigo 6.º, § 3 107PC comissão  
↓ 

 

61 comissão  
↓ 

 

62 comissão  
↓ 

 

63 comissão  
↓ 

 

Artigo 6.º, após o § 3 144 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

145 + de 38 

deputados 

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

VN/VE - 

observações 

148 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

Artigo 7.º 149 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

107PC comissão VN 
↓ 

 

64-65 comissão  
↓ 

 

Artigo 10.º 107PC comissão VN 
↓ 

 

150 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

67 comissão  
↓ 

 

Artigo 10.º-B, § 2 153 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

38+MEPs 

 
↓ 

 

107PC comissão  
↓ 

 

Artigo 10-B, § 3 107PC comissão  
↓ 

 

154 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

Artigo10.º-C 75 comissão  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

+ de 38 

deputados 

 
↓ 

 

Artigo 12.º, § 2 156 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

107PC comissão VN 
↓ 

 

81 comissão  
↓ 

 

Artigo 13.º, § 4 84 comissão  
↓ 

 

157 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

107PC comissão VN 
↓ 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Artigo 13.º-A 131 EFDD  
↓ 

 

107PC comissão VN 
↓ 

 

86 comissão  
↓ 

 

Artigo 16.º-A 146 EFDD VN 
↓ 

 

88 comissão  
↓ 

 

Artigo 17.º 114 ALDE  
↓ 

 

107PC comissão VN 
↓ 

 

89 comissão  
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoria A 

133S EFDD VN 
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoria A, § 6 

107PC comissão VN 
↓ 

 

158 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

91= 

115= 

comissão 

ALDE 

 
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoria A, após o § 6 

92 comissão  
↓ 

 

159 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoria A, § 7 

107PC comissão  
↓ 

 

93+94 comissão  
↓ 

 

160 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoria A, § 8 

107PC comissão  
↓ 

 

95 comissão  
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoria B, § 7 

147S EFDD VN 
↓ 

 

107PC comissão VN 
↓ 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

161 + de 38 

deputados 

VN 
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoria C, § 5 

107PC comissão VN 
↓ 

 

162 + de 38 

deputados 

VN 
↓ 

 

99 comissão  
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoria C, § 6 

117S= 

163S= 

100S= 

ALDE 

+ de 38 

deputados 

comissão 

VN 
↓ 

 

107PC comissão VN 
↓ 

 

Anexo I, parte II, 

categoria D 

107PC comissão VN 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

Anexo I, parte III 107PC comissão VN 
↓ 

 

164 + de 38 

deputados 

VN 
↓ 

 

Considerando 4 9 comissão  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

Considerando 5 124S EFDD VN 
↓ 

 

10 comissão  
↓ 

 

Após o considerando 7 16 comissão  
↓ 

 

137 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

Considerando 8 125 EFDD  
↓ 

 

107PC comissão VN 
↓ 

 

18 comissão  
↓ 

 

Considerando 9 126S EFDD VN 
↓ 

 

107PC comissão VN 
↓ 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

138 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

139 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

Considerando 10 107PC comissão VN 
↓ 

 

127 EFDD VN 
↓ 

 

20 comissão  
↓ 

 

Considerando 12 107PC comissão  
↓ 

 

22 comissão  
↓ 

 

§ texto original VN 
↓ 

 

Após o considerando 

13 

140 + de 38 

deputados 

 
↓ 

 

Considerando 14 107PC comissão VN 
↓ 

 

128 EFDD VN 
↓ 

 

25 comissão  
↓ 

 

Considerando 17 110 EFDD  
↓ 

 

107PC comissão VN 
↓ 

 

votação: proposta da Comissão VN ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: Alterações 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: Alterações 94, 107, 109, 122, 160, 164 

+ de 38 

deputados 

Anexo I, parte II, categoria A, ponto 8 

 

Pedidos de votação em separado 

+ de 38 

deputados 

Alteração 107PC: artigo 5.º, n.º 3, artigo 6.º, n.º 3, Anexo I, parte II, categoria A, § 7   

Anexo I, parte II, categoria A, § 8 

ALDE: Alteração 107PC: considerando 14, artigo 5.º, § 3, artigo 5.º-B  

Proposta da Comissão: considerando 12 e artigo 6.º, § 3 (alteração 63) 
 

Diversos: 

As alterações 111, 112, 132, 134, 135 foram anuladas. 

*Um grupo político ou um número de deputados que atinja, pelo menos, o limiar baixo, pode propor 

que se submeta a votação as alterações ao projeto de ato legislativo. O Parlamento submeterá esta 

eventual proposta a votação (artigo 59.º, n.ºs 3 e 4, do Regimento). 
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5. Veículos em fim de vida, pilhas e acumuladores e respetivos resíduos e resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrónicos***I 

Relatório: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da proposta da 

Comissão 

34 ENF  -  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

comissão  +  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em separado 

11 comissão VP   

1 +  

2 +  

20 comissão VS +  

25 comissão VS +  

26 comissão VS/VE - 214, 479, 2 

33 comissão VS +  

votação: proposta da Comissão VN + 624, 67, 6 

 

Pedidos de votação em separado 

PPE: Alteração 26 

ENF: Alterações 20, 25, 33 
 

Pedidos de votação por partes 

ENF: 

Alteração 11 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "deverá garantir-se, a título prioritário, que as 

transferências de resíduos respeitam os princípios e requisitos da legislação 

ambiental da União, em especial o princípio da proximidade, da prioridade da 

valorização e da autossuficiência. A Comissão deverá examinar a oportunidade de 

criar um balcão único para os procedimentos administrativos relativos às 

transferências de resíduos, a fim de reduzir o ónus administrativo. Os Estados-

Membros deverão tomar as medidas necessárias para impedir as transferências 

ilegais de resíduos." 

2.ª parte Estes termos 
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6. Resíduos***I 

Relatório: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da proposta da 

Comissão 

243 ENF  -  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

comissão  +  

7 comissão VP   



P8_PV(2017)03-14(VOT)_PT.docx 13 PE 601.334 

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

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente - 

votação em separado 

1 +  

2 +  

14 comissão VP   

1 +  

2 +  

15 comissão VS +  

32 comissão VP   

1 +  

2 +  

35 comissão VS +  

38 comissão VS/VE - 294, 376, 25 

39 comissão VS +  

82 comissão VS +  

98 comissão VS +  

100 comissão VS -  

104 comissão VS +  

106 comissão VS -  

107 comissão VS +  

120 comissão VS +  

122 comissão VS +  

123 comissão VS +  

127 comissão VS +  

145 comissão VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

146 comissão VP   

1 +  

2 +  

163 comissão VS -  

166 comissão VS +  

169 comissão VP   

1/AN + 596, 91, 11 

2/VN + 351, 329, 13 

174 comissão VS +  

198 comissão VP   

1 +  

2 +  

212 comissão VS +  

213 comissão VP   

1 +  

2 +  

221 comissão VP   

1 +  

2 +  

231 comissão VS +  

Artigo 3.º, ponto 1-A 247 ENF  -  

Artigo 3.º, ponto 1-A, 

primeiro sub-§, alínea 

a) 

81PC comissão  +  

Artigo 3.º, ponto 1-A, 

primeiro sub-§, alínea 

b) 

81PC comissão VE + 353, 334, 10 

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

VN/VE - 

observações 

Artigo 3.º, ponto 1-A, 

após o segundo sub-§ 

81PC comissão  +  

Artigo 3.º, ponto 20, 

após a alínea d) 

235 Verts/ALE  -  

Artigo 8.º-A 252S ECR VN - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

comissão  +  

138 comissão  -  

Artigo 9.º, § 1, após o 

travessão 4 

239 EFDD VN - 121, 532, 46 

240 EFDD VN - 118, 547, 31 

Artigo 9.º, após o § 3 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Artigo 9.º-B 155 comissão VN + 599, 91, 8 

Artigo 11.º-B 248 ENF  -  

183-

185 

comissão  +  

Artigo 22.º, § 1, sub § 

2 

237 Verts/ALE  +  

200 comissão  ↓  

Artigo 22.º, após o § 2 238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

Artigo 38.º, § 1 249S ENF  -  

224 comissão  +  

Antes do anexo I 241 EFDD VN - 280, 398, 20 

234 comissão VS +  

Considerando 6 244 ENF  -  

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

VN/VE - 

observações 

Considerando 12 245S ENF  -  

36 comissão  +  

Considerando 14 42 comissão VE + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

Considerando 19 246S ENF  -  

votação: proposta da Comissão VN + 576, 95, 27 

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: Alterações 169, 251 

ENF: Alteração 155 

EFDD: Alterações 239, 240 e 241, artigo 8.º-A 

ECR, Verts/ALE: Alterações 169, 252 
 

Pedidos de votação em separado 

ENF: Alterações 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 231, 

234 

S&D: Alterações 100, 106, 163 

PPE: Alterações 38, 138 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

Alteração 221 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "d) Apresenta uma revisão completa da 

legislação da União em matéria de conceção ecológica para alargar o seu âmbito de 

aplicação a fim de abranger todos os principais grupos de produtos, nomeadamente 

os grupos de produtos não relacionados com o consumo de energia, para incluir 

progressivamente as características pertinentes de eficiência dos recursos nos 

requisitos obrigatórios para a conceção do produto, e para adaptar as disposições 

relativas à rotulagem ecológica.»;" 

2.ª parte Estes termos 

 

ENF: 

Alteração 14 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "resíduos comerciais e industriais" e "e resíduos 

alimentares" 

2.ª parte Estes termos 

 
Alteração 32 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "tendo por objetivo a sua dissociação do 

crescimento económico" 

2.ª parte Estes termos 
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Alteração 145 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "b) A dissociação entre produção de resíduos e 

crescimento económico;" e : "d) Um objetivo de redução dos resíduos alimentares na 

União de 30% até 2025 e de 50% até 2030, em comparação com os valores de base 

de 2014;" 

2.ª parte Estes termos 

 
Alteração 146 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "reduzir a produção total de resíduos 

alimentares" 

2.ª parte Estes termos 

 
Alteração 198 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "na fonte" 

2.ª parte Estes termos 

 
Alteração 213 

1.ª parte "A Agência Europeia do Ambiente deve publicar, de dois em dois anos, um relatório 

que contenha uma revisão dos progressos alcançados relativamente ao cumprimento 

e à aplicação dos programas de prevenção de resíduos e dos progressos realizados no 

que toca aos objetivos dos programas de prevenção de resíduos para cada Estado-

Membro e para a União no seu conjunto," 

2.ª parte "nomeadamente no que se refere à dissociação entre produção de resíduos e 

crescimento económico e à transição para uma economia circular" 

 

Verts/ALE: 

Alteração 7 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "reforçar a difusão" 

2.ª parte Estes termos 

 

ECR, PPE: 

Alteração 169 

1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "70%" 

2.ª parte Este termo 
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7. Deposição de resíduos em aterros***I 

Relatório: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da proposta da 

Comissão 

47 ENF  -  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

comissão  +  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em separado 

29 comissão VN + 392, 287, 17 

41 comissão VS +  

Artigo 1.º, antes do § 1 22 comissão  -  

52 rev PPE  +  

Artigo 5.º, após o § 6 50 GUE/NGL VE - 108, 585, 4 

Artigo 5.º-A 49S ENF  -  

35 comissão  +  

36 comissão  +  

Após o considerando 1 51 PPE  +  

4 comissão  ↓  

Considerando 9 48S ENF  -  

16 comissão  +  

votação: proposta da Comissão VN + 583, 95, 18 

 

Pedidos de votação nominal 

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  Alteração 29 

ENF:                              Alteração 47 
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Pedidos de votação em separado 

ENF: Alteração 41 
 

 

8. Embalagens e resíduos de embalagens***I 

Relatório: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da proposta da 

Comissão 

86 ENF  -  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

comissão  +  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em separado 

3 comissão VP   

1 +  

2 +  

21 comissão VS +  

27 comissão VS -  

39 comissão VP   

1 +  

2 +  

40 comissão VP   

1 +  

2 +  

50 comissão VP   

1/AN + 599, 45, 54 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

2/VN + 358, 304, 31 

51 comissão VP   

1/AN + 597, 48, 55 

2/VN + 360, 309, 25 

52 comissão VP   

1/AN + 632, 41, 26 

2/VN + 361, 304, 28 

53 comissão VP   

1/AN + 621, 51, 25 

2/VN + 359, 300, 28 

57 comissão VP   

1 +  

2 +  

68 comissão VP   

1 +  

2 -  

Artigo 4.º, § 1, após o 

sub-§ 2 

85 Verts/ALE VN - 333, 343, 23 

Artigo 6-B 88S ENF  -  

65-66 comissão  +  

Após o considerando 5 89 PPE  +  

19 comissão  ↓  

Considerando 13 87S ENF  -  

votação: proposta da Comissão VN + 582, 88, 28 
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Pedidos de votação nominal 

ECR: Alterações 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: Alterações 85 

ENF: Alteração 86 

PPE: Alterações 50, 51 (2.ª parte), 52, 53 (2.ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

S&D: Alteração 27 

ENF: Alteração 21 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR, PPE: 

Alteração 50 

1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "70%" 

2.ª parte Este termo 

 
Alteração 51 

1.ª parte Introdução 

2.ª parte alíneas i) a vi) 

 
Alteração 52 

1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "80%" 

2.ª parte Este termo 

 
Alteração 53 

1.ª parte Introdução 

2.ª parte alíneas i) a iv) + supressão da alínea v) 

 

S&D: 

Alteração 68 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "ou qualquer combinação destes, a partir de 

produtos residuais dos resíduos" 

2.ª parte Estes termos 

 

Verts/ALE: 

Alteração 3 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "reforçando a difusão da energia renovável" 

2.ª parte Estes termos 

 

ENF: 

Alteração 39 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "resíduos industriais e comerciais" 

2.ª parte Estes termos 
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Alteração 40 

1.ª parte "«Os Estados-Membros devem tomar medidas para minimizar o impacto ambiental 

das embalagens e contribuir para a realização dos objetivos de prevenção de resíduos 

que são definidos no artigo 9.º, n.º -1, da Diretiva 2008/98/CE. Essas medidas devem 

incluir a responsabilidade alargada do produtor, tal como definido no artigo 8.º, n.º 1, 

terceiro parágrafo, e incentivos à utilização de embalagens reutilizáveis. 

Os Estados-Membros tomam medidas no sentido de permitir uma redução 

sustentada do consumo de embalagens não reutilizáveis e de embalagens 

desnecessárias. Tais medidas não podem comprometer a higiene nem a segurança 

alimentar. Além disso, os Estados-Membros poderão tomar outras medidas adotadas 

em consulta com os operadores económicos, os consumidores e as organizações 

ambientais e destinadas a reunir e aproveitar as múltiplas iniciativas dos Estados-

Membros em matéria de prevenção. Estas medidas devem respeitar os objetivos da 

presente diretiva, fixados no artigo 1.º, n.º 1. " 

2.ª parte "Os Estados-Membros utilizam instrumentos económicos adequados e outras 

medidas para proporcionar incentivos à aplicação da hierarquia de resíduos. Tais 

instrumentos e medidas podem incluir os indicados no anexo IV-A da Diretiva 

2008/98/CE." 

 
Alteração 57 

1.ª parte Conjunto do texto exceto a alínea b) 

2.ª parte alínea b) 
 

 

9. Igualdade entre mulheres e homens na UE em 2014-2015 

Relatório: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 4 § texto original VP   

1 +  

2/VN - 305, 368, 20 

§ 5 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 340, 331, 15 

§ 6 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 357, 313, 20 

§ 7 § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 15 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 324, 302, 69 

§ 18 § texto original VS/VE + 354, 318, 15 

§ 19 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 339, 305, 44 

§ 20 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 22 § texto original VP   

1/AN + 597, 40, 59 

2/VN + 426, 221, 35 

3/AN + 370, 286, 34 

§ 23 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 24 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 25 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

3 +  

§ 31 § texto original VP   

1/AN + 568, 60, 66 

2/VN + 530, 112, 40 

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 526, 127, 40 

§ 37 § texto original VS +  

§ 38 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 462, 154, 69 

§ 40 § texto original VS +  

§ 42 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 355, 309, 29 

3 +  

§ 46 1 S&D VN + 428, 221, 44 

§ texto original VP   

1/AN ↓  

2/VN ↓  

3/AN ↓  

4/AN ↓  

§ 47 2 ECR VN - 216, 408, 67 

§ texto original VS +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 48 § texto original VN + 454, 125, 100 

§ 50 § texto original VN + 471, 160, 57 

§ 60 § texto original VN + 356, 273, 54 

Considerando D § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original VS +  

Considerando AD § texto original VP   

1 +  

2/VE - 323, 328, 37 

Considerando AH § texto original VN + 388, 255, 51 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 369, 188, 133 

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: Considerando AH, § 46 (3.ª parte), alteração 1 

ECR: Alteração 2 

S&D: §§ 15 (2.ª parte), 22, 31, 33 (2.ª parte), 46, 48, 60, considerando AH 

Verts/ALE: §§ 4 (2.ª parte), 22 (3.ª parte), 31 (2.ª parte), 33 (2.ª parte), 38 (2.ª parte), 46, 48, 50, 

60, considerando AH 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: Considerandos T, AH, §§ 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

Considerando D 

1.ª parte "Considerando que, em 2015, a taxa de emprego das mulheres atingiu um máximo 

histórico de 64,5 %, ficando, no entanto, muito abaixo da dos homens, que se situou 

nos 75,6 %; considerando que, lamentavelmente, as mulheres têm quatro vezes mais 

probabilidades de se empregarem e manterem um trabalho a tempo parcial, muitas 

vezes indesejado, do que os homens;" 

2.ª parte "considerando que muitos jovens continuam na pobreza, apesar de trabalharem, 

especialmente em países como Grécia, Espanha, Croácia, Itália, Chipre, Portugal e 

Eslováquia;" 
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Considerando AD 

1.ª parte "Considerando que as condições em que vivem alguns grupos de mulheres 

frequentemente confrontadas com uma acumulação de riscos e dificuldades 

múltiplas e níveis elevados de discriminação se estão a agravar," 

2.ª parte "nomeadamente as condições em que vivem as mulheres com deficiência, as 

mulheres com dependentes a seu cargo, as mulheres idosas, as mulheres pertencentes 

a minorias, as mulheres migrantes, refugiadas e requerentes de asilo, as mulheres 

com pouca ou nenhuma formação, as mulheres vítimas de violência em razão de 

género, as mulheres pertencentes à comunidade LGBTI, etc.;" 

 
§ 4 

1.ª parte "Solicita à Comissão que avalie melhor o impacto dos cortes na despesa pública, que 

estão a ter efeitos negativos nos direitos das mulheres e na igualdade de género nos 

Estados-Membros, e que tome medidas para fazer face a esse impacto; " 

2.ª parte "lamenta profundamente o facto de as políticas de austeridade contribuírem para o 

drástico abrandamento da consecução da paridade entre homens e mulheres e para a 

consequente marginalização das mulheres na esfera social e laboral;" 

 
§ 5 

1.ª parte "Lamenta que a perspetiva de género não tenha sido integrada na Estratégia Europa 

2020 e solicita a integração de uma perspetiva de género global e mais forte, que se 

debruce sobre as causas estruturais da pobreza feminina," 

2.ª parte "nomeadamente no processo de formulação de recomendações específicas por país 

no contexto do Semestre Europeu, e a inclusão de orientações políticas específicas 

sobre a redução das desigualdades de género na análise anual do crescimento;" 

 
§ 6 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "especialmente entre as mulheres idosas, as 

mães solteiras, as mulheres vítimas de violência em razão de género, as mulheres 

com deficiência, as mulheres migrantes, as mulheres requerentes de asilo e 

refugiadas e as mulheres pertencentes a minorias" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 7 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "que inclua pessoas transgénero e transexuais" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 15 

1.ª parte "Solicita à Comissão, em estreita colaboração com os Estados-Membros, que 

apresente um pacote ambicioso de propostas legislativas e não legislativas em 

matéria de equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada, como parte do 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017, tendo em conta o anunciado pilar 

europeu dos direitos sociais" 

2.ª parte "e incluindo a revisão das diretivas relativas à maternidade e à licença parental , bem 

como as propostas de diretivas relativas à licença de paternidade e à licença para a 

prestação de cuidados, favorecendo a igualdade em matéria de regimes de licença 

para homens e mulheres de todas as categorias de trabalhadores;" 
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§ 19 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "incentiva Portugal, os Países Baixos, o 

Luxemburgo, a Finlândia, a Itália, Malta e a Estónia a atingir a outra meta, e insta a 

Polónia, a Croácia e a Roménia, onde ambas as metas continuam longe de ser 

alcançadas, a intensificarem os seus esforços em matéria de estruturas formais de 

acolhimento de crianças, a fim de contribuir para um maior equilíbrio entre vida 

privada e vida profissional dos trabalhadores;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 20 

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

2.ª parte "que a Comissão Europeia" 

3.ª parte "Europeia" 

 
§ 22 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e trabalho de igual valor" e "e a solicitarem às 

empresas que introduzam mecanismos internos de deteção de diferenças de 

remuneração" 

2.ª parte "e trabalho de igual valor" 

3.ª parte "e a solicitarem às empresas que introduzam mecanismos internos de deteção de 

diferenças de remuneração" 

 
§ 23 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "considera urgente desenvolver uma definição 

do princípio de «salário igual para trabalho igual» ou «trabalho de igual valor» à 

escala da UE" 

2.ª parte "considera urgente desenvolver uma definição do princípio de «salário igual para 

trabalho igual» ou «trabalho de igual valor» à escala da UE" 

 
§ 24 

1.ª parte "Condena o facto de a disparidade de género nas pensões de reforma ter aumentado 

em mais de metade dos Estados-Membros;" 

2.ª parte "incentiva o Chipre, a Alemanha e os Países Baixos a reduzirem a diferença entre as 

pensões de reforma de homens e mulheres, que é de quase 50 %; insta Malta, a 

Espanha, a Bélgica, a Irlanda, a Grécia, a Itália e a Áustria a colmatarem a 

disparidade de género nas pensões de reforma, uma vez que 11 % a 36 % das 

mulheres nesses países não têm acesso a uma pensão;" 

 
§ 25 

1.ª parte "Felicita o Governo da Suécia por ter alcançado a paridade na representação em 

termos de género, a Eslovénia e a França por terem alcançado a paridade virtual, e 

incentiva a Hungria, a Eslováquia e a Grécia, que formaram governos sem mulheres 

, a assegurarem que as mulheres estão suficientemente representadas em todos os 

níveis de tomada de decisão política e económica;" 

2.ª parte "solicita aos Estados-Membros que assegurem a paridade de género nos altos cargos 

dos seus governos, instituições e organismos públicos, bem como nas listas 

eleitorais, a fim de garantir uma representação paritária nos municípios, nos 

parlamentos regionais e nacionais, bem como no Parlamento Europeu;" 

3.ª parte "salienta que, segundo diversos estudos, uma ação legislativa adequada pode causar 

mudanças rápidas a nível do equilíbrio de género na esfera política; partilha da 

opinião da Comissão, segundo a qual, por forma a serem eficazes, as quotas devem 

ser acompanhadas de regras relativas à ordem das listas de candidatos e sanções 

adequadas em caso de incumprimento;" 
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§ 31 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "convida o Conselho a ativar a cláusula 

«passerelle» mediante a adoção de uma decisão unânime que adite a violência com 

base no género aos domínios de criminalidade enumerados no artigo 83.º, n.º 1, do 

TFUE" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 33 

1.ª parte "Saúda os progressos dos Estados-Membros no sentido da assinatura da Convenção 

de Istambul, o primeiro instrumento juridicamente vinculativo em matéria de 

prevenção e combate à violência contra as mulheres a nível internacional, e exorta os 

14 Estados-Membros que ainda não a ratificaram a fazê-lo sem demora; saúda a 

proposta da Comissão, de março de 2016, relativa à adesão da UE à Convenção de 

Istambul; insta o Conselho e a Comissão a acelerarem as negociações sobre a 

assinatura e a celebração da Convenção de Istambul e apoia amplamente e sem 

reservas a sua adesão; insta, ainda, a Comissão a incluir uma definição de violência 

baseada no género em conformidade com as disposições da Diretiva 2012/29/UE e a 

apresentar, o quanto antes, uma estratégia europeia destinada a prevenir e combater a 

violência de género," 

2.ª parte "que deve conter um ato juridicamente vinculativo;" 

 
§ 38 

1.ª parte "Insta a Comissão e os Estados-Membros a incluírem medidas de proteção das 

mulheres e das pessoas LGBTI contra o assédio no local trabalho;" 

2.ª parte "insta a Comissão a rever a atual Decisão-Quadro da UE relativa à luta contra certas 

formas e manifestações de racismo e xenofobia por via do direito penal , a fim de 

incluir o sexismo, o crime motivado por preconceitos e a incitação ao ódio com base 

na orientação sexual, na identidade de género e nas características sexuais;" 

 
§ 42 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "imediatamente" e "e o reconhecimento 

imediato da identidade de género durante o período em que decorre o processo de 

asilo, como medida de prevenção da violência" 

2.ª parte "imediatamente" 

3.ª parte "e o reconhecimento imediato da identidade de género durante o período em que 

decorre o processo de asilo, como medida de prevenção da violência" 

 
§ 46 

1.ª parte "Reitera a necessidade de as mulheres terem o controlo da sua saúde e dos seus 

direitos sexuais e reprodutivos;" 

2.ª parte "convida todos os Estados-Membros a garantirem o acesso facilitado das mulheres 

ao planeamento familiar voluntário e a uma gama completa de serviços de saúde 

reprodutiva e sexual, nomeadamente a contraceção" 

3.ª parte "e o aborto" 

4.ª parte "convida os Estados-Membros e a Comissão a promoverem ações de sensibilização 

pública com o objetivo de sensibilizar plenamente os homens e as mulheres para os 

seus direitos e as suas responsabilidades em matéria sexual e reprodutiva;" 
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10. Igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu 

fornecimento 

Relatório: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 10 § texto original VN + 470, 147, 69 

§ 23 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 34 § texto original VN + 381, 258, 46 

§ 38 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 39 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 343, 333, 17 

Citação 8 § texto original VP   

1/AN + 573, 73, 42 

2/VN + 392, 223, 68 

Citação 15 § texto original VN + 401, 252, 32 

Considerando I § texto original VS -  

Considerando J § texto original VS -  

Considerando L § texto original VN + 390, 259, 43 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 499, 104, 81 

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: Citações 8, 15, §§ 10, 34, considerando L 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: Citação 15, considerandos I, J, L, §§ 10, 34 
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Pedidos de votação por partes 

PPE: 

Citação 8 

1.ª parte "Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o 

Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de 

Istambul)," 

2.ª parte "e o seu artigo 3.º que define «género» como «os papéis, os comportamentos, as 

atividades e as atribuições socialmente construídos que uma sociedade considera 

apropriados para as mulheres e os homens»," 

 
§ 23 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "públicos, gratuitos e" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 38 

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

2.ª parte Este termo 

 
§ 39 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "incluindo sanções dissuasivas" 

2.ª parte Estes termos 
 

 

11. Fundos da UE para a igualdade de género 

Relatório: Clare Moody (A8-0033/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 13 § texto original VS +  

§ 17 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 20 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 282, 380, 25 

§ 35 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 453, 172, 56 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 52 § texto original VN - 327, 333, 22 

§ 55 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 480, 116, 87 

Após o § 55 2 + de 76 

deputados 

VN + 430, 179, 67 

§ 56 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 425, 176, 78 

3/AN + 407, 203, 59 

§ 62 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 356, 289, 40 

3/AN + 440, 170, 73 

§ 67 § texto original VN - 325, 328, 25 

§ 69 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 78 § texto original VP   

1/AN + 609, 50, 24 

2/VN + 352, 306, 16 

§ 79 § texto original VN - 310, 318, 56 

§ 80 1 relator VN + 332, 305, 51 

§ texto original VN ↓  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 437, 166, 80 

 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_PT.docx 32 PE 601.334 

Pedidos de votação nominal 

ECR: Alteração 1 

PPE: Alteração 2 

+ de 76 

deputados 

§§ 35 (2.ª parte), 55 (2.ª parte), 56 (2.ª parte), 79, 80 

Verts/ALE: Alteração 2, §§ 52, 67, 56 (3.ª parte), 62 (2.ª e 3.ª partes) 

S&D: §§ 67, 78, alteração 2 
 

Pedidos de votação em separado 

+ de 76 

deputados 

§§ 13, 52, 67, 79, 80, 

 

Pedidos de votação por partes 

+ de 76 deputados 

§ 20 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "o trabalho não remunerado é um elemento 

importante de eficiência económica e que" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 17 

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

2.ª parte Este termo 

 
§ 35 

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

2.ª parte Estes termos 

 
§ 55 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "designadamente o acesso a métodos 

contracetivos e a serviços de interrupção da gravidez" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 56 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "relacionados com a saúde e os direitos sexuais 

e reprodutivos" e "como as mulheres vítimas de violência, nomeadamente a 

violência sexual, os menores não acompanhados e outros grupos de risco, incluindo 

as pessoas LGBTI" 

2.ª parte "relacionados com a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos" 

3.ª parte "como as mulheres vítimas de violência, nomeadamente a violência sexual, os 

menores não acompanhados e outros grupos de risco, incluindo as pessoas LGBTI" 

 
§ 62 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "migrantes" e "bem como as pessoas LGBTI" 

2.ª parte "migrantes" 

3.ª parte "bem como as pessoas LGBTI" 

 
§ 69 

1.ª parte "Considera que o financiamento da UE no valor de 6,17 mil milhões de euros 

atribuído no atual QFP para atingir os objetivos do Compromisso Estratégico para a 

Igualdade de Género representa um primeiro passo," 

2.ª parte "e requer que este montante seja aumentado no próximo QFP;" 
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§ 78 

1.ª parte "Reitera a sua preocupação face à notória falta de equilíbrio de género entre os 

membros do Tribunal de Contas Europeu, a instituição da UE que apresenta a maior 

disparidade: 28 homens e apenas três mulheres (menos duas do que no início de 

2016);" 

2.ª parte "solicita ao Conselho que, doravante e até que seja alcançado um equilíbrio 

aceitável, proponha dois candidatos ao Parlamento, uma mulher e um homem, para 

cada nova nomeação;" 
 

 

12. Implicações dos grandes volumes de dados nos direitos fundamentais 

Relatório: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 3 § texto original VS +  

§ 4 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 13 § texto original VS +  

§ 14 § texto original VS +  

§ 16 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 364, 253, 63 

3 +  

§ 20 § texto original VS +  

§ 27 § texto original VS +  

§ 28 § texto original VS +  

§ 31 § texto original VP   

1 +  

2 +  

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

VN/VE - 

observações 

Considerando K § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando O § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 561, 71, 49 

 

Pedidos de votação em separado 

+ de 76 

deputados 

§§ 3, 13, 14, 20, 27, 28 

 

Pedidos de votação por partes 

+ de 76 deputados 

Considerando K 

1.ª parte "Considerando que o setor dos grandes volumes de dados está a crescer a um ritmo 

de 40 % ao ano, ou seja sete vezes mais rapidamente do que o mercado de TI; que a 

concentração de grandes conjuntos de dados produzidos pelas novas tecnologias 

oferece informações cruciais para grandes sociedades, o que implica mudanças sem 

precedentes no equilíbrio de poderes entre cidadãos, governos e intervenientes 

privados;" 

2.ª parte "que a concentração do poder nas mãos das sociedades poderia consolidar os 

monopólios e as práticas abusivas e ter um efeito nocivo nos direitos dos 

consumidores e na concorrência leal no mercado;" 

3.ª parte "que cumpre reforçar o controlo das concentrações de grandes volumes de dados 

pelo prisma dos interesses das pessoas individuais e da proteção dos direitos 

fundamentais;" 

 
Considerando O 

1.ª parte "Considerando que a análise dos dados e os algoritmos têm um impacto cada vez 

maior na informação disponibilizada aos cidadãos" 

2.ª parte "que essas técnicas, quando usadas indevidamente, podem pôr em perigo os direitos 

fundamentais à informação, bem como a liberdade dos meios de comunicação social 

e o pluralismo; que a radiodifusão de serviço público nos Estados-Membros se 

encontra diretamente associada às necessidades de natureza democrática, social e 

cultural de cada sociedade, bem como à necessidade de preservar o pluralismo nos 

meios de comunicação social, tal como afirmado no Protocolo relativo ao serviço 

público de radiodifusão nos Estados-Membros, anexo ao Tratado de Amesterdão 

(11997D/PRO/09);" 
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§ 4 

1.ª parte "Salienta que a falta de conhecimento e compreensão dos cidadãos relativamente à 

natureza dos grandes volumes de dados possibilita a utilização não prevista das 

informações pessoais;" 

2.ª parte "assinala que a educação e a sensibilização sobre os direitos fundamentais são 

fundamentais na UE;" 

3.ª parte "insta as instituições da UE e os Estados-Membros a investirem na literacia digital e 

na sensibilização dos cidadãos, incluindo as crianças, para os direitos digitais, a 

privacidade e a proteção de dados; sublinha que tal formação deve incidir na 

compreensão dos princípios e da lógica do modo como funcionam os algoritmos e os 

processos decisórios automatizados, e como interpretá-los de forma significativa; 

salienta, além disso, a necessidade de educar com vista a promover o conhecimento 

sobre onde e como são recolhidos os fluxos de dados (recolha de material na 

Internet, combinação de fluxos de dados com dados das redes sociais e de 

dispositivos conectados, e respetiva concentração num novo fluxo);" 

 
§ 16 

1.ª parte "Considera que a utilização da criptografia de ponta a ponta deverá igualmente ser 

incentivada" 

2.ª parte "e, se necessário, mandatada" 

3.ª parte "em conformidade com o princípio da proteção de dados desde a conceção; 

recomenda que, para este efeito, todos os futuros quadros legislativos proíbam 

especificamente os prestadores de serviços de criptografia, os serviços de 

comunicações e todas as outras organizações (a todos os níveis da cadeia de 

aprovisionamento) de autorizar ou facilitar as «funções-alçapão» («backdoors»);" 

 
§ 31 

1.ª parte "Alerta para o facto de que, tendo em conta o caráter intrusivo das decisões e 

medidas tomadas pelas autoridades responsáveis pela aplicação da lei - incluindo 

através do tratamento e da análise de dados - sobre a vida e os direitos dos cidadãos, 

é necessária extrema prudência para evitar a discriminação ilegal e evitar visar uma 

pessoa ou um grupo de pessoas definido por referência à raça, cor, ou origem étnica 

ou social, características genéticas, língua, religião ou crença, opiniões políticas ou 

outras, riqueza, nascimento, deficiência, idade, género, expressão de género, 

identidade de género, orientação sexual, estatuto de residente, saúde, pertença a uma 

minoria nacional" 

2.ª parte "que é muitas vezes alvo de definição de perfis étnicos ou de um policiamento 

reforçado, bem como pessoas que possam ser definidas por características 

específicas;" 

3.ª parte "apela a uma formação adequada para os coletores de dados da primeira linha e 

utilizadores de informações obtidas a partir da análise de dados;" 
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13. Normas mínimas de proteção dos coelhos de criação 

Relatório: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução 

de substituição 

1 PPE VN - 235, 388, 62 

§ 34, após o travessão 

2 

3 + de 76 

deputados 

VN + 356, 254, 71 

Considerando H 2 relator  +  

votação: resolução (conjunto do texto) 

comissão AGRI 

VN + 410, 205, 59 

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: Alterações 1, 3 

 


