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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 votação 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. Nomeação de um membro da Comissão Europeia 

(Votação por escrutínio secreto (artigo 180.º-A, n.º 1, do Regimento)) 

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

observações 

Votação: nomeação  + 517, 77, 89 

 

 

2. Acordo-Quadro entre a União Europeia e o Kosovo que estabelece os princípios 

gerais da participação do Kosovo nos programas da União *** 

Recomendação: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017) 

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

observações 

Votação: aprovação VN + 535, 99, 62 

 

 

 

3. Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura 

EGF/2017/001 ES/Castilla y León Extração Mineira 

Relatório: Monika Vana (A8-0248/2017) (maioria dos membros que compõem o Parlamento 
requerida e 3/5 dos sufrágios expressos) 

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

observações 

Votação única VN + 602, 86, 9 

 

 

4. Normas europeias para o século XXI 

Relatório: Marlene Mizzi (A8-0213/2017) 

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

observações 

Votação única VN + 629, 34, 33 
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5. Rumo a um quadro pan-europeu relativo a obrigações cobertas 

Relatório: Bernd Lucke (A8-0235/2017) 

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

observações 

Votação única VN + 543, 99, 56 

 

 

6. O papel do turismo ligado à pesca na diversificação das atividades de pesca 

Relatório: Renata Briano (A8-0221/2017) 

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

observações 

Votação única VN + 599, 33, 67 

 

 

7. Prazos de prescrição para acidentes de viação 

Relatório: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (maioria dos membros que compõem o Parlamento 
requerida) 

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

observações 

Votação única VN + 558, 69, 73 

 

 

8. Normas mínimas comuns para os processos civis 

Relatório: Emil Radev (A8-0210/2017) (maioria dos membros que compõem o Parlamento requerida) 

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

observações 

Votação única VN + 545, 79, 71 
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9. Assistência macrofinanceira à República da Moldávia ***I 

Relatório: Sorin Moisă (A8-0185/2017) 

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 

8 EFDD VN - 96, 583, 20 

Acordo provisório 

Acordo provisório 6 comissão VN + 575, 76, 46 

Declaração conjunta 7 comissão  +  

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: alteração 8 
 

 

 
 

 

10. Divulgação de informações relativas ao imposto sobre o rendimento por 

determinadas empresas e sucursais ***I 

Relatório: Hugues Bayet e Evelyn Regner (A8-0227/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

da proposta da 

Comissão 

68 EFDD VN - 43, 625, 30 

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-7 

9-15 

17 

19 

21-25 

27 

29-31 

33-44 

47-48 

50-58 

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

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente - 

votação em separado 

8 comissão VP   

1 +  

2/VE - 326, 367, 3 

20 comissão VP   

1 +  

2/VE + 389, 300, 6 

Artigo 48º-B, § 1, sub-

§ 1 

60 EFDD VN - 313, 381, 2 

75 GUE/NGL  -  

26 comissão  +  

Artigo 48º-B, § 3, sub-

§ 1 

61rev EFDD VN - 313, 382, 1 

76 GUE/NGL  -  

28 comissão  +  

Artigo 48º-B, § 5, 

alínea a) 

62 EFDD VN - 313, 380, 3 

77 GUE/NGL  -  

32 comissão  +  

Artigo 48º-B, § 2 63 EFDD  -  

64 EFDD  -  

65 EFDD VN + 374, 320, 2 

Artigo 48º-B, § 3, após 

o sub-§ 3 

83 S&D VE + 353, 331, 14 

45 comissão  ↓  

Artigo 48º-B, § 3, após 

o sub-§ 3 

84 S&D VN - 284, 392, 21 

85 S&D VN - 330, 356, 10 

69rev PPE VP   

1/VE + 372, 211, 113 

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

VN/VE - 

observações 

46 comissão VP   

1 ↓  

2 ↓  

Artigo 48º-B, § 3, após 

o sub-§ 3 

86 S&D VN - 332, 353, 11 

70rev PPE VE + 346, 211, 133 

49 comissão  ↓  

Artigo 48º-B, § 3, após 

o sub-§ 3 

81 GUE/NGL  -  

Considerando 1 71 GUE/NGL  -  

Considerando 6 16 comissão  +  

72 GUE/NGL  ↓  

Considerando 9 18 comissão  +  

73 GUE/NGL  ↓  

59 EFDD VN ↓  

Após o considerando 9 82 S&D VE + 355, 334, 7 

Votação: proposta da Comissão VN + 534, 98, 62 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: alterações 59, 60, 61, 62, 65, 68 

S&D: alterações 84, 85, 86 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

alteração 8 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "A iniciativa BEPS ficou aquém da promessa 

que os ministros das Finanças do G20 lançaram em São Petersburgo, em setembro 

de 2013, quando declararam que «os lucros devem ser tributados onde são exercidas 

as atividades económicas que geram os lucros e onde é criado o valor»19-A. O facto 

de o processo BEPS não ter conseguido cumprir os seus objetivos originais sublinha 

a importância de intensificar a comunicação de informações a nível do país por parte 

de todas as multinacionais." 

2.ª parte Estes termos 

 
alteração 20 
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1.ª parte "Os casos de infrações por parte de empresas e sucursais à comunicação de 

informações relativas ao imposto sobre o rendimento, dando origem a sanções por 

parte dos Estados-Membros, de acordo com a Diretiva 2013/34/UE, devem ser 

comunicados num registo público gerido pela Comissão." 

2.ª parte "Essas sanções podem incluir, nomeadamente, coimas administrativas ou a exclusão 

de concursos públicos e da concessão de fundos provenientes dos fundos estruturais 

da União." 

 

S&D: 

alteração 46 

1.ª parte "Os Estados-Membros sujeitam tais omissões à autorização prévia de uma 

autoridade competente a nível nacional. Todos os anos, as empresas solicitam uma 

nova autorização à autoridade competente, que tomará uma decisão com base numa 

nova avaliação da situação." 

2.ª parte "Caso as informações omitidas deixem de cumprir os requisitos estabelecidos no 

parágrafo 3-A, devem ser imediatamente tornadas públicas." 

 
alteração 69 

1.ª parte "Os Estados-Membros devem sujeitar tais omissões à autorização prévia de uma 

autoridade competente a nível nacional. Todos os anos, as empresas devem solicitar 

uma nova autorização à autoridade competente, que tomará uma decisão com base 

numa nova avaliação da situação." 

2.ª parte "Caso as informações omitidas deixem de cumprir os requisitos estabelecidos no 

parágrafo 3-A, devem ser imediatamente tornadas públicas. A partir do final do 

período de confidencialidade, a empresa deve também divulgar retroativamente, sob 

a forma de média aritmética, as informações exigidas nos termos do presente artigo 

relativamente aos anos anteriores abrangidos pelo período de confidencialidade." 
 

Diversos 

As alterações 66, 67, 74, 78, 79 e 80 foram retiradas. 
 

 

11. Introdução de medidas comerciais autónomas temporárias para a Ucrânia ***I 

Relatório: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição 

Proposta de rejeição 24 ENF VN - 79, 585, 23 

Acordo provisório 

Acordo provisório 22 comissão VN + 566, 96, 28 

Declaração da 

Comissão 

23 comissão  +  

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: alteração 24 
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12. Projeto de orçamento retificativo n.º 2 ao orçamento geral de 2017 relativo à 

inscrição do excedente do exercício de 2016 

Relatório: Jens Geier (A8-0229/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 8 1 S&D VE + 553, 107, 31 

§ 9 § texto original VN + 648, 13, 33 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 556, 79, 61 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: § 9 
 

 

13. Produtos com uma duração de vida mais longa: vantagens para os consumidores e 

as empresas 

Relatório: Pascal Durand (A8-0214/2017) 

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

observações 

Votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN + 662, 32, 2 

 

 

 

14. Luta contra as violações dos direitos humanos no contexto dos crimes de guerra e 

dos crimes contra a humanidade, incluindo o genocídio 

Relatório: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017) 

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

observações 

Votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN + 541, 32, 119 

 

 

 

15. Empresas de segurança privada 



P8_PV(2017)07-04(VOT)_PT.docx 9 PE 608.223 

Relatório: Hilde Vautmans (A8-0191/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 4 § texto original  + modificado 

oralmente 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 530, 147, 19 

 

Diversos 

O relator propôs a seguinte alteração oral ao § 4: 

"4. Realça que não devem ser externalizadas às ESP as atividades que impliquem o recurso à força 

e/ou à participação ativa nas hostilidades, exceto para fins de autodefesa, e não deverá em caso 

algum ser permitido que as ESP participem em interrogatórios ou os conduzam; sublinha que, 

no domínio da política de segurança e defesa da UE, a prioridade deve ser o reforço das forças 

armadas nacionais, relativamente às quais as EPS podem apenas constituir um complemento, sem 

qualquer autoridade nas decisões estratégicas; destaca que a participação de empresas de 

segurança privada e das empresas militares privadas em operações militares tem de ser justificada, 

com objetivos claramente definidos, verificáveis e assentes em indicadores concretos, com um 

orçamento pormenorizado, ter uma data de início e de fim específica e norteada por um rigoroso 

código de ética; salienta que o trabalho das forças armadas e de segurança no estrangeiro é 

fundamental para a manutenção da paz e a prevenção de conflitos, bem como para a reconstrução 

social e a posterior reconciliação nacional;” 
 

 

16. Condições de trabalho e emprego precário 

Relatório: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução 

de substituição 

2 ENF VN - 65, 622, 4 

§ 5 § texto original VS/VE - 335, 344, 11 

§ 6 1 + de 76 

deputados 

 -  

§ texto original VS/VE + 375, 298, 21 

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 408, 277, 5 

§ 10 § texto original VS/VE - 306, 375, 8 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 24 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 351, 316, 24 

§ 27 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 276, 405, 7 

§ 31 § texto original VP   

1/VN + 518, 153, 23 

2/VN + 446, 213, 28 

§ 34 § texto original VP   

1/VN + 547, 78, 65 

2/VN + 386, 273, 32 

§ 45 § texto original VP   

1/VN + 652, 19, 19 

2/VN + 474, 165, 52 

§ 46 § texto original VS -  

§ 58 § texto original VS +  

Votação: resolução (conjunto do texto) (comissão 

EMPL) 

VN + 504, 111, 59 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: alteração 2 

S&D: §§ 31, 34, 45 
 

Pedidos de votação em separado 

Deputados: §§ 5, 6, 10, 46, 58 
 

Pedidos de votação por partes 

Deputados: 

§ 9 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "equilíbrio entre flexibilidade e segurança" et 

"redução dos encargos administrativos para os empregadores" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 24 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "e não ser em caso algum alvo de abuso e 

serem utilizadas como mecanismos de controlo das migrações" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 27 

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

2.ª parte Estes termos 

 
§ 31 

1.ª parte "Exorta a Comissão a avançar com a revisão específica da diretiva relativa ao 

destacamento de trabalhadores e à revisão da diretiva relativa ao trabalho 

temporário, para assegurar direitos sociais fundamentais a todos os trabalhadores" 

2.ª parte "designadamente a igualdade de remuneração para trabalho igual no mesmo lugar;" 

 
§ 34 

1.ª parte "Observa que, tendo em conta o número de trabalhadores, especialmente os jovens, 

que atualmente abandonam os seus países de origem rumo a outros Estados-

Membros à procura de oportunidades de emprego, existe uma necessidade urgente 

de desenvolver medidas adequadas para garantir que nenhum trabalhador fique sem 

proteção social ou sem proteção dos seus direitos laborais; exorta, a esse respeito, a 

Comissão e os Estados-Membros a melhorarem ainda mais a mobilidade dos 

trabalhadores na UE, defendendo simultaneamente o princípio da igualdade de 

tratamento, salvaguardando os salários e as normas sociais, e garantindo a plena 

portabilidade dos direitos sociais;" 

2.ª parte "insta os Estados-Membros a criarem políticas sociais e de emprego que promovam 

a igualdade de direitos e de salários no mesmo local de trabalho;" 

 
§ 45 

1.ª parte "Exorta a Comissão e os Estados-Membros a combaterem o trabalho não declarado, 

o falso trabalho por conta própria e todas as práticas de trabalho ilegal que 

prejudicam os direitos dos trabalhadores e os sistemas de segurança social;" 

2.ª parte "reitera a sua opinião de que a prevenção dos contratos «zero horas» deve ser 

igualmente tida em conta em todas as futuras políticas de emprego;" 

 


