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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
38+ deputados limiar baixo (pelo menos 38 deputados)
76+ deputados limiar médio (pelo menos 76 deputados)
151+ deputados limiar alto (pelo menos 51 deputados)
SEC votação por escrutínio secreto
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1. Estabelecimento, no âmbito do Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras, do 
instrumento de apoio financeiro aos equipamentos de controlo aduaneiro ***I

Relatório: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

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

votação única VN + 602, 47, 32

2. Celebração do Acordo relativo ao estatuto entre a UE e a Albânia no quadro das 
ações realizadas pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira na 
Albânia ***

Recomendação: Bodil Valero (A8-0463/2018)

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

votação: aprovação VN + 601, 68, 25

3. Protocolo do Acordo de Parceria e Cooperação entre a UE e o Quirguistão (adesão 
da Croácia) ***

Recomendação: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

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

votação: aprovação VN + 620, 48, 27

4. Acordo Global entre a UE e a República do Quirguistão

Relatório: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

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

aprovação sem votação (artigo 113.º, n.º 6, do Regimento)
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5. Condução autónoma nos transportes europeus

Relatório: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

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

votação única VN + 585, 85, 26

6. Utilização de veículos de aluguer sem condutor no transporte rodoviário de 
mercadorias ***I

Relatório: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

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

observações

Artigo 1, § 1, ponto 1, 
após a alínea b)

Diretiva 2006/1/CE, 
artigo 2.º, § 2, após a 

alínea b)

32=
33rev=

S&D
GUE/NGL

VN - 329, 355, 8

Artigo 1, § 1, ponto 2
Diretiva 2006/1/CE, 
artigo 3.º, após o § 1

28=
34=

S&D
GUE/NGL

VN + 349, 343, 6

Artigo 1, § 1, após o 
ponto 3

Diretiva 2006/1/CE, 
após o artigo 5.º

29=
35=

S&D
GUE/NGL

VN - 341, 352, 3

Artigo 1, § 1, após o 
ponto 3

Diretiva 2006/1/CE, 
após o artigo 5.º

30=
36=

S&D
GUE/NGL

VN - 325, 370, 3

Após o artigo 1.º do 
Regulamento (CE) nº 

1071/2009
Artigo 6.º, § 1, 

parágrafo 3, alínea b), 
após a subalínea v)

31rev2
=

37rev2
=

S&D
GUE/NGL

VN - 312, 376, 9

votação: proposta da Comissão VN + 340, 316, 38

Pedidos de votação nominal
S&D: alterações 28, 29, 30, 31, 32

Diversos
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A alteração 27 foi declarada não admissível.

7. Suspensão temporária de preferências em certos acordos celebrados entre a UE e 
determinados países terceiros ***I

Relatório: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 40 comissão VN + 544, 58, 94

Declaração conjunta 41 comissão +

8. Estabelecimento do programa «Alfândega» para a cooperação no domínio 
aduaneiro ***I

Relatório: Maria Grapini (A8-0464/2018)

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

observações

Alterações da 
comissão competente - 

votação em bloco

1-61 comissão +

votação: proposta da Comissão VN + 596, 44, 57

9. Alteração dos Estatutos do Banco Europeu de Investimento *

Relatório: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

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

votação: Projeto de 
decisão do Conselho

VN + 591, 43, 59
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10. Integração da perspetiva de género no Parlamento Europeu

Relatório: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

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

observações

VP

1 +

§ 6 § texto original

2/VN + 573, 84, 36

VP

1 +

§ 13 § texto original

2/VE - 311, 371, 7

VP

1 +

§ 17 § texto original

2/VE + 361, 303, 31

VP

1 +

§ 20 § texto original

2/VE + 385, 266, 37

§ 21 § texto original VS/VE + 360, 288, 39

VP

1 +

2/VN + 362, 303, 14

§ 24 § texto original

3/VE + 414, 231, 43

VP

1 +

§ 27 § texto original

2/VE + 373, 309, 12

VP

1 +

§ 28 § texto original

2/VE + 363, 317, 10
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

VP

1/VN + 568, 83, 37

§ 33 § texto original

2/VN + 347, 289, 50

§ 34 § texto original VN + 441, 210, 37

§ 35 § texto original VN + 329, 322, 40

§ 36 § texto original VN + 405, 224, 60

§ 39 § texto original VN + 433, 176, 68

VP

1 +

§ 41 § texto original

2/VE + 366, 312, 16

§ 45 § texto original VS/VE + 369, 303, 18

VP

1 +

§ 50 § texto original

2/VE + 430, 204, 53

2 ALDE +Considerando J

§ texto original VS ↓

Considerando S § texto original VN + 568, 71, 48

Considerando U § texto original VS +

VP

1 +

Considerando V § texto original

2 -

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 492, 126, 75

Pedidos de votação nominal
S&D: Considerando S; §§ 6 (2ª parte), 24 (2ª parte), 34, 35, 36
EFDD: §§ 33, 34, 35, 39

Pedidos de votação em separado
ALDE: Considerando J
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PPE: Considerando U; §§ 21, 34, 35, 36, 39, 45

Pedidos de votação por partes
S&D:
§ 6
1.ª parte "Saúda os modelos de referência femininos e masculinos em matéria de igualdade de 

género, bem como as iniciativas, quer na administração do Parlamento, quer a nível 
político, que contribuem para a igualdade entre homens e mulheres e a igualdade de 
oportunidades"

2.ª parte "incita ao reforço da promoção de diferentes modelos de referência para superar todo 
o tipo de estereótipos de género"

PPE:
Considerando V
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "masculina"
2.ª parte estes termos

§ 13
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "nomeadamente o movimento global Ni Una 

Menos"
2.ª parte estes termos

§ 17
1.ª parte "Regozija-se com o facto de a maioria das comissões parlamentares ter adotado 

planos de ação para a integração da perspetiva de género no seu trabalho, tendo 
muitas delas já apresentado os respetivos planos à rede para a integração da 
perspetiva de género; apela, por conseguinte, às demais comissões para que sigam o 
exemplo; regista, contudo, a heterogeneidade desses planos e a ausência de 
aplicação dos mesmos; reclama a adoção de um plano comum de ação sobre o 
género do Parlamento Europeu que deve, no mínimo, conter disposições relativas à 
igual representação dos géneros em todo o trabalho e em todos os órgãos do 
Parlamento , à introdução de uma perspetiva de género em todas as áreas de 
atividade política e na sua estrutura orgânica e a utilização de linguagem neutra do 
ponto de vista do género em todos os documentos"

2.ª parte "solicita uma alteração em conformidade do Regimento"

§ 20
1.ª parte "Apela a uma cooperação mais estreita entre as comissões parlamentares com vista a 

inserir nos seus relatórios uma verdadeira dimensão de género e salienta a 
importância de todas as comissões parlamentares respeitarem as competências da 
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, aceitando as 
alterações tendentes à integração da perspetiva de género por esta apresentadas"

2.ª parte "e trabalhando conjuntamente para evitar conflitos de competências"

§ 27
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "obrigatória"
2.ª parte este termo

§ 28
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "em todos os domínios de intervenção"
2.ª parte estes termos

§ 33
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1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "por meio de listas fechadas ou outros 
métodos, tais como listas paritárias"

2.ª parte estes termos

§ 41
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "obrigatórias"
2.ª parte este termo

§ 50
1.ª parte "Elogia os progressos realizados no Secretariado-Geral do Parlamento Europeu, no 

que respeita à melhoria da igualdade entre homens e mulheres nos lugares de chefia, 
de grau intermédio e de grau superior, mas observa que, apesar do facto de a maioria 
dos funcionários do Parlamento serem mulheres, a sua representação em lugares de 
chefia, de grau intermédio e de grau superior, continua a ser muito reduzida; destaca 
que, no final de 2017, apenas 15,4 % dos diretores-gerais, 30,4 % dos diretores e 
36,2 % dos chefes de unidade no Secretariado-Geral do Parlamento Europeu eram 
mulheres"

2.ª parte "apela, por isso, a que, nos casos em que os candidatos apresentem perfis similares 
(nomeadamente em matéria de experiência, qualificações, etc.), seja dada 
preferência ao candidato do género sub-representado"

S&D, PPE:
§ 24
1.ª parte Conjunto do texto, exceto o seguinte: o termo "obrigatória" e a alínea "c) Reforço 

dos comités de luta contra o assédio mediante a sua fusão, para darem lugar a um 
comité único de composição variável em função do caso em apreço, e a inclusão de 
peritos, nomeadamente juristas e médicos, como membros permanentes"

2.ª parte "obrigatória"
3.ª parte "c)  Reforço dos comités de luta contra o assédio mediante a sua fusão, para darem 

lugar a um comité único de composição variável em função do caso em apreço, e a 
inclusão de peritos, nomeadamente juristas e médicos, como membros permanentes"

Diversos
A alteração 1 foi retirada.

11. Empresa Comum para o ITER e o desenvolvimento da energia de fusão

Relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

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

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 526, 126, 43

12. Avaliação da forma como o orçamento da UE é utilizado para a reforma do setor 
público

Relatório: Brian Hayes (A8-0378/2018)
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Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 
observações

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 549, 99, 49

13. Diretrizes da UE e mandato do Enviado Especial da UE para a promoção da 
liberdade de religião ou de convicção fora da UE

Relatório: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

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

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 576, 46, 73

14. Igualdade de género e políticas fiscais na UE

Relatório: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

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

observações

VP

1 +

§ 1 § texto original

2/VE - 283, 400, 9

§ 3 § texto original VS -

§ 6 2 + de 76 
deputados

VN - 322, 336, 36

§ 12 3 + de 76 
deputados

VN + 343, 311, 33

Após o § 12, subtítulo 
"Tributação das 

sociedades"

§ texto original VS/VE + 351, 322, 12

§ 13 § texto original VS -

§ 14 § texto original VS -

§ 17 § texto original VS -
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Após o § 17, subtítulo 
“Tributação do capital 

e da riqueza”

§ texto original VS/VE + 357, 321, 14

§ 20 4 + de 76 
deputados

VN + 337, 290, 60

§ 24 5 + de 76 
deputados

VN - 314, 341, 34

§ 25 6 + de 76 
deputados

VN - 318, 319, 50

§ 26 § texto original VS/VE + 414, 240, 29

§ 28 § texto original VS/VE - 282, 399, 6

§ 32 § texto original VN - 275, 370, 37

§ 36 § texto original VS -

§ 38 7 + de 76 
deputados

+

§ 41 8 + de 76 
deputados

VN - 303, 348, 39

§ 43 9 + de 76 
deputados

+

VP

1 +

Considerando J § texto original

2/VE + 345, 322, 19

Considerando K 1 + de 76 
deputados

VE - 301, 357, 28

Considerando Q § texto original VS/VE + 358, 284, 44

Considerando R § texto original VS -

Considerando S § texto original VS -

Considerando V § texto original VN - 330, 336, 23

Considerando X § texto original VN - 332, 334, 19

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 313, 276, 88
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Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: alterações 5, 6
PPE: alterações 2, 3, 4, 5, 6, 8
+ de 76 
deputados:

Considerandos V, X; § 32

Pedidos de votação em separado
+ de 76 
deputados:

Considerandos Q, R, S, V, X; §§ 3, 13, 14, 17, 26, 28, 32, 36; subtítulo "Tributação 
das sociedades", subtítulo  "Tributação do capital e da riqueza"

Pedidos de votação por partes
+ de 76 deputados:
Considerando J
1.ª parte "Considerando que o documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado 

«Compromisso estratégico para a igualdade de género (2016-2019)» identifica os 
principais domínios da igualdade entre homens e mulheres, inclusive as políticas 
fiscais"

2.ª parte "mas não contém disposições vinculativas, nem sequer um convite à apresentação de 
propostas para integrar a perspetiva de género a nível dos Estados-Membros"

§ 1
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "inclusive para que realizem auditorias em 

função do género às políticas orçamentais" e "ou que reforcem o modelo do homem 
enquanto sustento da família"

2.ª parte estes termos

Diversos

Gunnar Hökmark e Anders Sellström retiraram as suas assinaturas das alterações 1 a 9.


