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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. Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica UE-Líbano: participação do 

Líbano na Parceria para a Investigação e a Inovação na Região Mediterrânica 

(PRIMA) *** 

Recomendação: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017) 

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

observações 

Votação: aprovação VN + 628, 27, 22 

 

 

 

2. Acordo de Parceria UE-Maurícia: possibilidades de pesca e contribuição 

financeira *** 

Recomendação: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

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

observações 

Votação: aprovação VN + 618, 49, 15 

 

 

 

3. Acordo UE-Noruega relativo à concessão de preferências comerciais suplementares 

para produtos agrícolas *** 

Recomendação: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

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

observações 

Votação: aprovação VN + 652, 10, 22 

 

 

 

4. Uma estratégia europeia para a promoção das proteaginosas 

Relatório: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 

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

observações 

Votação única VN + 542, 33, 109 
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5. Inclusão das emissões e remoções de gases com efeito de estufa resultantes das 

atividades relacionadas com o uso do solo, a alteração do uso do solo e as florestas 

no quadro relativo ao clima e à energia para 2030 ***I 

Relatório: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 66 comissão VN + 574, 79, 32 

 

 

6. Reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa a fim de 

cumprir os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris ***I 

Relatório: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 67 comissão VN + 343, 172, 170 

 

 

7. Estatuto e financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas 

europeias ***I 

Relatório: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 17 comissão VN + 561, 89, 36 

Projeto de ato legislativo 

Conjunto do texto 17PC comissão  ↓  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-6                

9-16 

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

VN/VE - 

observações 

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 1 

Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 

1141/2014 

Artigo 3 – n.º 1 – 

alínea b) – parágrafo 1 

19 EFDD VN ↓  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 2 

Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 

1141/2014 

Artigo 17 – n.º 4 

23S EFDD VN ↓  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 4 

Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 

1141/2014 

Artigo 19 – n.º 1 – 

parágrafo 1 – 

travessão 1 

20 EFDD VN ↓  

7 =  

17PC = 

comissão VN ↓  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 4 

Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 

1141/2014 

Artigo 19 – n.º 1 – 

parágrafo 1 – 

travessão 2 

21 EFDD VN ↓  

8 comissão VN ↓  

17PC comissão  ↓  

Artigo 1 – parágrafo 1 

– ponto 4 

Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 

1141/2014 

Artigo 19 – n.º 1 

§ texto original VN ↓  

Artigo 2, § 1 22 EFDD VN ↓  

17PC comissão  ↓  

Após o considerando 1 18 EFDD VN ↓  

Considerando 4 24 EFDD VN ↓  

§ texto original VN ↓  



P8_PV(2018)04-17(VOT)_PT.docx 5 PE 621.174 

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

VN/VE - 

observações 

Votação: proposta da Comissão VN ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: alterações 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

GUE/NGL: alterações 7, 8, 23; considerando 4; artigo 1, § 1, n.º 4 
 

Diversos 

Errata à alteração 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL 
 

 

8. Desempenho energético dos edifícios ***I 

Relatório: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 

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 

87 EFDD VN - 42, 604, 35 

Acordo provisório 

Acordo provisório 88 comissão VN + 546, 35, 96 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: alteração 87 
 

 

9. Aplicação do 7.° Programa de Ação Ambiental 

Relatório: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 7 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 363, 299, 16 

§ 12 § texto original VP   
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

1 +  

2/VE + 421, 255, 4 

§ 13 § texto original VS +  

Após o § 17 3 PPE  -  

§ 20 § texto original VS +  

§ 23 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 27 4 PPE VE - 294, 376, 9 

Após o § 32 5 PPE  -  

§ 38 2 ECR  -  

§ texto original VS/VE + 377, 303, 2 

Após o § 38 6 PPE  +  

§ 40 1 S&D  +  

§ 44 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 367, 303, 15 

§ 46 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 367, 316, 2 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 583, 35, 68 

 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 13, 20, 38 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 7 

1.ª parte "Lamenta que o sub-objetivo de obter um bom estado das massas de águas de 

superfície até 2020 não seja alcançado" 
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2.ª parte "devido à pressão exercida pela poluição, pelas intervenções na morfologia dos 

cursos de água e pela utilização excessiva decorrente da transferência de grandes 

volumes de água para fins hidroelétricos;" 

 
 

§ 12 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "assim como pela adoção do princípio da 

precaução na ausência de dados científicos suficientes;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 23 

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

2.ª parte Estes termos 

 
§ 44 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "estabelecendo zonas interditas à captação de 

água para fins hidroelétricos e garantindo a manutenção de fluxos ecológicos ao 

longo dos rios;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 46 

1.ª parte "Exorta os Estados-Membros e a Comissão a aumentarem a adoção de soluções para 

os desafios ambientais, especialmente nos casos em que existem soluções técnicas, 

mas que ainda não estão totalmente implementadas" 

2.ª parte "como é o caso da redução do amoníaco na agricultura;" 
 

 

10. Igualdade de género no setor dos meios de comunicação social na UE 

Relatório: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 6 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 13 1 + de 76 

deputados 

VP   

1 +  

2/VE + 355, 322, 1 

§ 22 § texto original VS +  

§ 23 3 + de 76 

deputados 

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

VN/VE - 

observações 

§ 26 4 + de 76 

deputados 

 +  

§27 2 + de 76 

deputados 

VE - 318, 352, 6 

Após o § 32 5 + de 76 

deputados 

VE - 301, 346, 30 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 523, 97, 56 

 

Pedidos de votação em separado 

+ de 76 deputados:  § 22 
 

Pedidos de votação por partes 

+ de 76 deputados: 

Alteração 1 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "obrigações de" e “através de medidas 

vinculativas” 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 6 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "incluindo quotas," 

2.ª parte Estes termos 
 

11. Capacitação das mulheres e raparigas através do setor digital 

Proposta de resolução: B8-0183/2018 

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

observações 

Proposta de resolução 

B8-0183/2018 (comissão FEMM) 

Votação: resolução 

(conjunto do texto) 

 +  

 

12. Execução do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, do Instrumento 

de Ajuda Humanitária e do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Relatório: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 32 § texto original VS +  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 523, 73, 78 

 

Pedidos de votação em separado 

PPE: § 32 

13. Melhorar a sustentabilidade da dívida dos países em desenvolvimento 

Relatório: Charles Goerens (A8-0129/2018) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 24 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 340, 282, 46 

§ 27 § texto original VP   

1/VN + 638, 16, 21 

2/VN + 362, 300, 11 

§ 29 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 32 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 328, 324, 16 

§ 36 1 + de 76 

deputados 

VE + 416, 227, 29 

Considerando Y § texto original VS +  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 384, 253, 27 

 

Pedidos de votação nominal 

ALDE: § 27 
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Pedidos de votação em separado 

+ de 76 deputados: Considerando Y 
 

Pedidos de votação por partes 

+ de 76 deputados: 

§ 24 

1.ª parte "Insta os Estados-Membros e outros Estados credores relevantes a aumentar o 

financiamento destinado a investimentos no domínio dos ODS e a manter a sua 

promessa de longa data de afetar 0,7 % do seu RNB à ajuda pública ao 

desenvolvimento; apela aos Estados credores para que concedam financiamento na 

forma de subvenções, em vez de empréstimos, sempre que os relatórios de avaliação 

indicarem que a deterioração das finanças públicas compromete, a longo prazo, o 

cumprimento dos ODS;" 

2.ª parte "insta os Estados credores, além disso, a estabelecer novas fontes de financiamento 

inovadoras e diversificadas para alcançar os ODS, como um imposto sobre as 

transações em moeda estrangeira e um imposto sobre as transações financeiras, que 

podem contribuir para a sustentabilidade da dívida de cada país, sobretudo em 

tempos de crise financeira;" 

 
§ 27 

1.ª parte "Aprova e solicita à União Europeia que apoie os princípios estabelecidos pela 

Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento para uma 

política responsável em matéria de crédito, princípios que colocam em evidência, 

nomeadamente, a corresponsabilidade dos credores e dos devedores (princípios da 

CNUCED relativos à promoção da responsabilidade na concessão e contração de 

empréstimos), e a necessidade absoluta de controlo parlamentar nas operações de 

financiamento público;" 

2.ª parte "considera que os princípios da CNUCED relativos à promoção da responsabilidade 

na concessão e contração de empréstimos se devem tornar instrumentos 

juridicamente vinculativos e com força executiva;" 

 
§ 29 

1.ª parte "Salienta a necessidade de chegar a acordo sobre normas internacionais vinculativas 

para fazer face às dívidas «odiosas» e ilegítimas; considera, por conseguinte, que a 

reestruturação da dívida deve ser acompanhada por uma auditoria independente da 

dívida, de forma a distinguir as dívidas «odiosas» e ilegítimas dos outros tipos de 

empréstimos;" 

2.ª parte "salienta que os empréstimos ilegítimos e «odiosos» devem ser anulados;" 

 
§ 32 

1.ª parte "Salienta a necessidade de solucionar a crise da dívida de forma justa, célere e 

sustentável, através da criação de um mecanismo internacional de reestruturação da 

dívida, que tenha por base o roteiro da CNUCED para a restruturação das dívidas 

soberanas" 

2.ª parte "e a ideia da chamada Comissão «Stiglitz» de criar um Tribunal Internacional de 

Restruturação da Dívida;" 
 

 

14. Reforço da coesão económica, social e territorial na União Europeia 

Relatório: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução 

de substituição 

1 ENF VN - 81, 566, 13 

Votação: resolução da comissão REGI 

(conjunto do texto) 

VN + 506, 71, 45 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: alteração 1 

 


