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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. Crise política na Moldávia, na sequência da anulação dos resultados das eleições 

municipais em Chisinau 

Propostas de resolução: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, 
B8-0332/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0322/2018 

(PPE, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 343, 35, 160 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0322/2018  PPE  ↓  

B8-0326/2018  ECR  ↓  

B8-0328/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0329/2018  S&D  ↓  

B8-0330/2018  ALDE  ↓  

B8-0332/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: votação final (RC-B8-0322/2018) 
 

 

2. Somália 

Propostas de resolução: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, 
B8-0334/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0323/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura 

Ferrara, Fabio Massimo Castaldo) 

§ 10 § texto original  + modificado 

oralmente 

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

B8-0323/2018  ECR  ↓  

B8-0324/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0325/2018  S&D  ↓  

B8-0327/2018  ALDE  ↓  

B8-0331/2018  PPE  ↓  

B8-0334/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Diversos 

Michaela Šojdrová apresentou a seguinte alteração oral ao n.º 10: 

“10. Louva o trabalho da UNSOM, em todos os aspetos e, em especial, relativamente ao 

acompanhamento da situação em matéria de direitos humanos na Somália, bem como a decisão do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas de prorrogar o seu mandato até 31 de março de 2019; 

saúda os esforços da União Africana destinados a trazer alguma estabilidade à Somália e a 

organizar o processo de transição política; insta a UE a realizar um melhor acompanhamento e a 

contribuir para o reforço de capacidades a fim de garantir a responsabilização pelos abusos 

cometidos pela AMISOM, especialmente tendo em conta que a UE é responsável pela maioria do 

seu financiamento; exorta a AMISOM a cumprir plenamente o seu mandato a fim de proteger a 

população civil;” 
 

 

3. Burundi 

Propostas de resolução: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, 

B8-0339/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0333/2018 

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

§ 12 § texto original VS +  

Considerando M § texto original VS +  

Considerando N § texto original VS +  

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0333/2018  ECR  ↓  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

B8-0335/2018  S&D  ↓  

B8-0336/2018  EFDD  ↓  

B8-0337/2018  ALDE  ↓  

B8-0338/2018  PPE  ↓  

B8-0339/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Pedidos de votação em separado 

GUE/NGL: § 12, considerandos M, N 
 

 

4. Direitos de autor no mercado único digital ***I 

Relatório: Axel Voss (A8-0245/2018) 

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

observações 

Votação: Decisão de 

encetar negociações 

interinstitucionais 

VN - 278, 318, 31 

 

Pedidos de votação nominal Verts/ALE 

  
 

Votação solicitada nos termos do artigo 69.º-C do Regimento pelos Grupos Verts/ALE, EFDD e 

GUE/NGL, bem como pelos seguintes deputados: 

Telička, Fjellner, van Baalen, Torvalds, Selimovic, Nagtegaal, Huitema, Auštrevičius, Wikström, von 

Thun und Hohenstein, Toom, Gerbrandy, in‘t Veld, Schaake, van Miltenburg, Jakovčić, Kallas, Radoš, 

Federley, Charanzova, Hirsch, Mlinar, Adaktusson, Hökmark, van Bossuyt, Kariņš, Corazza Bildt, 

Childers, Loones, Demesmaeker, Stevens, Škripek, Žitňanská, Sulík, Dalton, Fotyga, Payne, Kohn, 

Stihler, Jaakonsaari, Sehnalová, Gebhardt, Köster, Westphal, Guteland, Ulvskog, Hedh, Wölken, 

Schuster, Kammerevert, Preuß, Krehl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Zemke, Weidenholzer, 

Liberadzki, Van Brempt, Regner, Graswander-Hainz, Freund, Kadenbach, Ujhelyi, Poche, Beňová, 

Poc, Jan Keller, Delvaux, Gomes, von Weizsäcker, Werner, Noichl, Detjen, Preuss, Atkinson, Zijlsta, 

de Graaff, Elissen, Żółtek, Pretzell, Carver, Batten, Coburn, Reid. 
 

 

5. Iniciativa de cidadania europeia ***I 

Relatório: György Schöpflin (A8-0226/2018) 
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Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

Votação: Decisão de 

encetar negociações 

interinstitucionais 

VN + 475, 154, 6 

 

Pedidos de votação nominal: GUE/NGL, EFDD, ENF 

  
 

Diversos 

Votação solicitada nos termos do artigo 69.º-C do Regimento pelos Grupos Verts/ALE, GUE/NGL, 

ENF e EFDD, bem como pelos seguintes deputados: 

Papadakis, Dalli, Mizzi, Cozzolino, Kyrkos, Cabezón Ruiz, Rozière, Androulakis. 
 

 

6. Lançamento do intercâmbio automatizado de dados de ADN na Croácia * 

Relatório: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 

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

observações 

Votação única VN + 547, 73, 17 

 

 

7. Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS) ***I 

Relatório: Kinga Gál (A8-0322/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 363 comissão VN + 494, 115, 30 

Declaração conjunta 364 comissão  +  

 

 

 

8. Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS): tarefas da 

Europol 

Relatório: Kinga Gál (A8-0323/2017) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 3 comissão VN + 489, 117, 28 

 

 

 

9. Disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União ***I 

Relatório: Ingeborg Gräßle e Richard Ashworth (A8-0211/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 653 comissão VN + 485, 41, 109 

Declaração da 

Comissão 

654 comissão  +  

Declaração conjunta 655 comissão  +  

 

 

 

10. Agência europeia para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande 

escala no espaço de liberdade, segurança e justiça ***I 

Relatório: Monica Macovei (A8-0404/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 108 comissão VN + 541, 71, 20 

 

 

 

11. Orçamento de 2019 - Mandato para o trílogo 

Relatório: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 1 34 GUE/NGL  -  

Após o § 1 35 GUE/NGL VN - 89, 506, 41 

§  VN + 369, 251, 14 

alteração oral 

§ 2 6 ENF  -  

§ 3 14 EFDD  -  

§ 4 15 EFDD  -  

Após o § 4 1 PPE VP   

1/VN + 458, 108, 67 

2/VN + 309, 181, 136 

3 S&D VE + 489, 122, 13 

§ 6 7 ENF  -  

16 EFDD  -  

§ texto original VS +  

Após o § 6 36 GUE/NGL  -  

§ 7 8S ENF  -  

33 GUE/NGL  -  

Após o § 9 37 GUE/NGL  -  

Após o § 10 17 EFDD VN - 268, 330, 28 

§ 16 5 S&D  +  

Após o § 21 38 GUE/NGL VN - 87, 474, 72 

§ 25 § texto original VS +  

Após o § 28 18 EFDD VN - 118, 485, 24 

Após o § 30 19 EFDD VN - 169, 411, 43 

39 GUE/NGL VE - 244, 383, 4 

Após o § 31 2 PPE VN + 454, 135, 33 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 32 40 GUE/NGL VN - 72, 521, 30 

41 GUE/NGL VN - 72, 520, 26 

42 GUE/NGL VN - 53, 542, 30 

43 GUE/NGL VN - 72, 525, 26 

Após o § 36 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL VN - 154, 437, 40 

Após o § 38 27 GUE/NGL VN - 99, 467, 58 

28 GUE/NGL  -  

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL VN - 144, 456, 27 

§ 50 4 S&D  +  

§ 52 9 ENF  -  

§ 56 20 EFDD VN - 145, 372, 104 

10 ENF VN - 125, 446, 42 

§ 57 11 ENF VN - 81, 514, 23 

21 EFDD  -  

Após o § 58 32 GUE/NGL VN - 242, 292, 89 

§ 60 12 ENF VN - 114, 495, 10 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 60 22 EFDD VE - 254, 368, 8 

23 EFDD VN - 207, 376, 44 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 62 13S ENF  -  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 399, 146, 87 

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: alteração 1 

EFDD: alterações 17, 18, 19, 20, 23 

GUE/NGL: alterações 2, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43 

ENF: alterações 10, 11, 12 

S&D: Alterações orais 
 

Pedidos de votação em separado 

GUE/NGL: §§ 6, 25 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL 

§ 60 

1.ª parte “Toma nota do aumento global das dotações inscritas no projeto de orçamento para 

2019 em favor das agências descentralizadas de 10,8 % (não tendo em conta as 

receitas afetadas) e +259 lugares; congratula-se com o facto de a maioria das 

agências aumentar o seu próprio orçamento, ao passo que a contribuição da UE 

diminui; observa, a este respeito, que o Parlamento analisa presentemente a 

possibilidade de alargar ulteriormente o financiamento das agências descentralizadas 

mediante o recurso a taxas; constata com satisfação que as agências «com novas 

tarefas» (ESMA, eu-LISA e Frontex) beneficiam de um aumento significativo das 

dotações e do quadro do pessoal; apela a um maior apoio financeiro às agências que 

lidam com os desafios da migração e da segurança; considera que a Europol e a 

Eurojust devem beneficiar de um maior reforço” 

2.ª parte “e que o EASO deve receber um financiamento adequado para a sua transformação 

em Agência Europeia para o Asilo;” 

 

ALDE: 

alteração 1 

1.ª parte “Congratula-se com o lançamento da iniciativa DiscoverEU, que consiste na 

distribuição de 15 000 bilhetes de Interrail a jovens europeus com 18 anos em 2018, 

bem como com a proposta da Comissão de assegurar 700 milhões de euros para o 

QFP 2021-2027, o que se coaduna com as ambições da UE de promover a 

mobilidade na aprendizagem, a cidadania ativa, a inclusão social e a solidariedade 

entre os jovens;” 

2.ª parte “lamenta que a Comissão não tenha proposto quaisquer dotações para 2019 e 2020; 

está determinado em dar continuidade à ação preparatória em 2019 e 2020;” 
 

Diversos 

O relator apresenta a seguinte alteração oral, no sentido de ser acrescentado um novo número após 

o n.º 1: 

“1-A.  Sublinha que a UE deve ser pioneira na aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU, através da sua integração em todas as políticas da UE;” 

 

O relator apresenta a seguinte alteração oral à alteração 2: 
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“40-A. Saúda o pedido do Conselho Europeu, de 28 de junho de 2018, de reforçar a Frontex 

através do aumento dos recursos e da melhoria do mandato; solicita mais informações sobre o 

número de pessoal que será enviado pelos Estados-Membros e o número de pessoal necessário 

pela própria agência; insta a Comissão a adaptar o seu projeto de orçamento em conformidade na 

carta retificativa do outono; saúda igualmente os 45,6 milhões de EUR concedidos para apoiar a 

Grécia e a Espanha na gestão dos fluxos de migrantes que chegam aos seus territórios; sublinha 

que um controlo eficaz de fronteiras deve ser acompanhado de uma assistência adequada dos 

migrantes à chegada;” 
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12. 73.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas 

Relatório: Eugen Freund (A8-0230/2018) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 1, alínea c) § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 1, alínea g) 1 EFDD VN - 98, 518, 7 

§ 1, alínea h) 2 EFDD VN - 57, 537, 17 

§ 1, alínea i) 3S EFDD VN - 72, 489, 56 

§ texto original VP   

1 +  

2/VN + 434, 158, 25 

§ 1, alínea j) 4S EFDD VN - 133, 470, 14 

§ 1, alínea n) 5S EFDD VN - 67, 531, 18 

§ 1, alínea q) § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 1, alínea s) § texto original VS +  

§ 1, alínea x) § texto original VP   

1/VE - 286, 289, 32 

2/VE + 289, 287, 32 

3/VN - 267, 304, 36 

§ 1, alínea z) 6S EFDD VN - 44, 546, 16 

§ 1, alínea a-A) § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 1, alínea a-S) 7 EFDD VN - 118, 469, 17 

§ 1, alínea a-AO) § texto original VP   

1 +  

2/VE + 355, 248, 5 

§ 1, alínea a-AP) § texto original VP   

1/VN + 432, 127, 46 

2/VN + 371, 174, 48 

3/VN + 552, 31, 14 

4/VN + 416, 132, 52 

5/VN + 368, 204, 33 

§ 1, alínea a-BM) 8 EFDD VN - 142, 460, 9 

§ texto original VN - 269, 324, 17 

Votação: recomendação (conjunto do texto) VN + 390, 103, 110 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: alterações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; § 1, alínea i) (2.ª parte) 

PPE: § 1, alínea x) (3.ª parte) § 1, alínea a-BM) 

S&D: § 1, alínea a-AP) 
 

Pedidos de votação em separado 

EFDD: § 1, alínea s) 

PPE: § 1, alínea a-BM) 
 

Pedidos de votação por partes 

EFDD: 

§ 1, alínea c) 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: " e a responsabilidade de proteger (R2P)" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 1, alínea i) 

1.ª parte “Que redobre os esforços para reformar o Conselho de Segurança das Nações 

Unidas em particular, limitando de forma significativa o direito de veto, ou 

regulando o recurso ao mesmo, nomeadamente nos casos em que existam provas de 

crimes de guerra e de crimes contra a humanidade, o que tem entravado o processo 

de decisão, e modificando a sua composição a fim de melhor refletir o mundo de 

hoje” 
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2.ª parte “inter alia, conferindo o estatuto de membro permanente à União Europeia;” 

 
 

§ 1, alínea q) 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: “que sublinhe que nos casos em que um Estado 

não seja capaz ou não esteja disposto a cumprir a sua responsabilidade de proteger, 

essa responsabilidade cabe à comunidade internacional, nomeadamente a todos os 

membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a 

participação de todas as outras grandes economias emergentes e países em 

desenvolvimento bem como a apresentação à justiça dos autores de violações do 

direito internacional;” e “que inste a UE a incentivar os países emergentes e em 

desenvolvimento a associarem-se à comunidade internacional quando esta atuar ao 

abrigo da sua R2P; 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 1, alínea a-A) 

1.ª parte “Que continue a apelar ao pleno respeito da soberania, das fronteiras reconhecidas 

internacionalmente e da integridade territorial da Geórgia, da Moldávia e da Ucrânia, 

tendo em conta as violações do direito internacional nestas regiões;” “que apoie e 

relance os esforços diplomáticos tendo em vista a resolução pacífica e sustentável 

dos conflitos em curso e dos conflitos latentes;” 

2.ª parte “que inste a comunidade internacional a aplicar integralmente a política de não 

reconhecimento da anexação ilegal da Crimeia;” 

 

PPE: 

§ 1, alínea x) 

1.ª parte “Que dê seguimento aos acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o 

Sara Ocidental” 

2.ª parte “e apoie os esforços das Nações Unidas com vista a assegurar uma solução justa e 

duradoura para o conflito no Sara Ocidental, com base no direito à autodeterminação 

do povo sarauí e em conformidade com as resoluções pertinentes das Nações 

Unidas;” 

3.ª parte “que diligencie para que a Missão das Nações Unidas para um Referendo no Sara 

Ocidental (MINURSO) seja dotada de um mandato em matéria de direitos humanos, 

em consonância com todas as outras missões de manutenção da paz das Nações 

Unidas;” 

 
§ 1, alínea a-AO) 

1.ª parte “Que intensifique os seus esforços no quadro da Aliança Internacional para o 

Comércio sem Tortura, criada pela UE em conjunto com parceiros regionais;” 

2.ª parte “que crie um fundo internacional para ajudar os países a desenvolverem e aplicarem 

legislação que proíba o comércio de mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para 

infligir tortura e aplicar a pena de morte;” que apoie a criação de um instrumento 

internacional para proibir o comércio de tais mercadorias, com base na experiência 

do Regulamento (CE) n.º 1236/2005 do Conselho relativo a esta questão;” 

 
§ 1, alínea a-AP) 

1.ª parte “Que garanta que as mulheres tenham acesso ao planeamento familiar e a todo o 

leque de direitos públicos e universais em matéria de saúde sexual e reprodutiva, 

incluindo a métodos de contraceção modernos” 

2.ª parte “e ao aborto legal e seguro;” 
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3.ª parte “que saliente que o acesso universal à saúde, em particular aos direitos em matéria 

de saúde sexual e reprodutiva e aos direitos conexos, constitui um direito humano 

fundamental " exceto os termos " em particular aos direitos em matéria de saúde 

sexual e reprodutiva e aos direitos conexos” 

4.ª parte “em particular aos direitos em matéria de saúde sexual e reprodutiva e aos direitos 

conexos” 

5ª parte “contrariando deste modo a «Global Gag Rule» que foi restabelecida pelo Governo 

dos Estados Unidos no início de 2017;” 
 

 

13. Crise migratória e situação humanitária na Venezuela e nas suas fronteiras 

Propostas de resolução: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, 
B8-0320/2018, B8-0321/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0315/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 455, 100, 29 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0315/2018  PPE  ↓  

B8-0316/2018  S&D  ↓  

B8-0317/2018  ECR  ↓  

B8-0318/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0319/2018  ALDE  ↓  

B8-0320/2018  EFDD  ↓  

B8-0321/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL, PPE: votação final (RC-B8-0315/2018) 
 

 

14. Orientações para os Estados-Membros evitarem a criminalização da ajuda 

humanitária 

Proposta de resolução: B8-0314/2018 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0314/2018  

(comissão LIBE) 

§ 2 § texto original VS +  

§ 3 5 ENF VN - 73, 488, 14 

§ 4 10 PPE VE + 255, 121, 199 

§ texto original VS ↓  

Após o § 4 9 PPE  -  

§ 5 6 ENF  -  

§ 6 7 ENF  -  

§ 7 § texto original VS +  

§§ 4, 10 § texto original VS +  

Considerando C 1 ENF  -  

Considerando D 2 ENF  -  

Considerando E 3 ENF  -  

Após o considerando 

E 

4 ENF  -  

Após o considerando F 8 PPE VE - 262, 289, 19 

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: alteração 5 
 

Pedidos de votação em separado 

ENF: §§ 2, 4, 7, travessões 4 - 10 
 

 

15. Adequação do nível de proteção assegurado pelo Escudo de Proteção da 

Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução: B8-0305/2018 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0305/2018  

(comissão LIBE) 

§ 1 § texto original VS/VE + 327, 219, 12 

§ 7 1 PPE  -  

§ 12 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 327, 221, 4 

§ 19 § texto original VS/VE + 329, 216, 9 

§ 22 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 321, 219, 11 

3 +  

§ 23 2 PPE VE - 237, 302, 17 

§ 24 § texto original VS/VE + 343, 205, 6 

§ 26 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 308, 233, 18 

§ 27 § texto original VS +  

§ 28 § texto original VS +  

§ 31 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 335, 209, 9 

§ 34 3 PPE  -  

§ 35 4 PPE  -  

Considerando O § texto original VS/VE + 320, 219, 12 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 303, 223, 29 
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Pedidos de votação nominal 

PPE: votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 1, 19, 24, 27, 28, considerando O 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 12 

1.ª parte “Insta as autoridades norte-americanas responsáveis pela aplicação do escudo de 

proteção da privacidade, tendo em conta as recentes revelações de utilização abusiva 

de dados pessoais por empresas certificadas ao abrigo do referido escudo, como a 

Facebook e a Cambridge Analytica, a reagir, sem demora, a tais revelações, no pleno 

respeito das garantias e dos compromissos assumidos para respeitar o atual acordo 

relativo ao escudo de proteção da privacidade e, se necessário, retirar essas empresas 

da lista do escudo de proteção da privacidade; insta igualmente as autoridades de 

proteção de dados da UE competentes investigarem em estas revelações e, se for 

caso disso, a suspenderem ou proibirem as transferências de dados ao abrigo do 

escudo de proteção da privacidade; “ 

2.ª parte “considera que as revelações mostram claramente que o mecanismo do escudo de 

proteção da privacidade não proporciona uma proteção adequada do direito à 

proteção dos dados pessoais;” 

 
§ 22 

1.ª parte “Lamenta que os EUA não tenham aproveitado a oportunidade da recente renovação 

da autorização da Secção 702 do FISA para incluir as salvaguardas previstas na 

PPD 28; “ 

2.ª parte “apela à apresentação de elementos de prova e a compromissos juridicamente 

vinculativos para garantir que a recolha de dados no âmbito da Secção 702 do FISA 

não seja indiscriminada e que o acesso não seja generalizado (recolha em larga 

escala), em contraste com a Carta dos Direitos Fundamentais da UE; “ 

3.ª parte “regista as explicações da Comissão no seu documento de trabalho, segundo as quais 

a vigilância ao abrigo da Secção 702 do FISA é sempre baseada em seletores e, por 

conseguinte, não permite a recolha em larga escala;” “une a sua voz, por 

conseguinte, aos apelos do grupo de trabalho do artigo 29.º a que a PCLOB 

apresente um relatório atualizado sobre a definição de «metas», a «escolha de 

seletores» e o processo concreto de aplicação dos seletores no contexto do programa 

UPSTREAM, para clarificar e avaliar se o acesso em larga escala a dados pessoais 

ocorre nesse quadro;” “deplora que os cidadãos da UE sejam excluídos da proteção 

suplementar prevista na renovação da autorização da Secção 702 do FISA;” 

“lamenta que a renovação da autorização da Secção 702 contenha várias alterações 

que são meramente processuais e não dão resposta às questões mais problemáticas, 

como também já constatado pelo grupo de trabalho do artigo 29.º;” “insta a 

Comissão a encarar com toda a seriedade a próxima análise da Secção 702 do FISA 

por parte do grupo de trabalho do artigo 29.º e a agir em conformidade;” 

 
§ 26 

1.ª parte “Manifesta a sua preocupação com as consequências do Decreto Presidencial 13768 

sobre o reforço da segurança pública no interior dos Estados Unidos no que respeita 

às vias de recurso administrativo e judicial disponíveis para as pessoas nos EUA, 

uma vez que as proteções do Privacy Act já não se aplicam aos cidadãos não 

americanos; regista a posição da Comissão de que a avaliação da adequação não se 

baseia nas proteções do Privacy Act e que, por conseguinte, este decreto presidencial 

não afeta o escudo de proteção da privacidade;” 
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2.ª parte “considera que o Decreto Presidencial 13768 demonstra, no entanto, a intenção do 

executivo dos EUA de inverter as garantias de proteção de dados previamente 

concedidas aos cidadãos da UE e de ignorar os compromissos assumidos com a UE 

durante a presidência de Barack Obama;” 

 

 
 

§ 31 

1.ª parte “Insta a Comissão a tomar todas as medidas necessárias para assegurar que o escudo 

de proteção da privacidade respeite plenamente o Regulamento (UE) 2016/679, que 

deve ser aplicado a partir de 25 de maio de 2018, e a Carta da UE” 

2.ª parte “de modo a que a adequação não suscite lacunas nem traga vantagens competitivas 

para as empresas dos EUA;” 
 

 

16. Efeitos negativos da Lei de Cumprimento Fiscal para Contas no Estrangeiro sobre 

os cidadãos da UE 

Proposta de resolução: B8-0306/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0306/2018  

(comissão PETI) 

§ 4 § texto original VS/VE + 294, 231, 6 

§ 5 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 276, 232, 15 

§ 8 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 305, 222, 7 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 470, 43, 26 

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: § 4 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 5 
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1.ª parte “Sublinha a importância de assegurar um nível adequado de proteção dos dados 

pessoais transferidos para os EUA ao abrigo da FATCA, em plena conformidade 

com a legislação em matéria de proteção de dados a nível nacional e da UE; exorta 

os Estados-Membros a reverem os respetivos acordos intergovernamentais e, se 

necessário, a alterá-los para os alinhar pelos direitos e princípios do Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados; apela à Comissão e ao Comité Europeu para a 

Proteção de Dados para que investiguem sem demora qualquer violação das normas 

da UE em matéria de proteção de dados pelos Estados-Membros cuja legislação 

autorize a transferência de dados pessoais para a administração fiscal dos EUA para 

efeitos da FATCA, 

2.ª parte “e instaurem procedimentos de infração contra os Estados-Membros que não 

apliquem adequadamente as normas de proteção de dados da UE;” 

 
§ 8 

1.ª parte “Lamenta a falta de reciprocidade inerente dos acordos intergovernamentais 

assinados pelos Estados-Membros, em especial no que se refere ao âmbito da 

informação a trocar, que é mais amplo no caso dos Estados-Membros do que dos 

Estados Unidos;” 

2.ª parte “exorta todos os Estados-Membros a suspenderem coletivamente a aplicação dos 

seus acordos intergovernamentais (ou a partilha de todas as informações exceto as 

que dizem respeito a contas detidas na UE por cidadãos dos EUA residentes nos 

EUA) até os EUA concordarem com uma abordagem multilateral de troca 

automática de informações, quer através da revogação da FATCA e da adoção da 

Norma Comum de Comunicação (NCC), quer da renegociação da FATCA a nível de 

toda a UE e com obrigações recíprocas de partilha idênticas em ambos os lados do 

Atlântico;” 
 

 

17. Estatuto para as empresas sociais e solidárias 

Relatório: Jiří Maštálka (A8-0231/2018) (maioria requerida dos membros que compõem o 
Parlamento) 

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

observações 

Votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN + 398, 78, 44 

 


