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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 151 deputados)
SEC votação por escrutínio secreto
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1. Alterações ao Regimento do Parlamento

Relatório: Richard Corbett (A8-0462/2018) (maioria dos membros que compõem o Parlamento 
requerida para o texto do Regimento, maioria simples requerida para as interpretações e a proposta 
de decisão.)

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

observações

Alterações da 
comissão competente - 

votação em bloco

1-4
6-8
12

14-19
21-29

31
33-34
45-53
56-62
64-67

comissão +

VP

1/VN + 617, 27, 6

2/SEC + 380, 224, 26

20 comissão

3/SEC + 396, 220, 21

35 comissão VN + 454, 186, 6

36 comissão VN + 449, 193, 3

37 comissão VN + 473, 145, 31

38 comissão VN + 466, 172, 7

39 comissão VN + 453, 180, 4

41S comissão VN + 453, 185, 5

42 comissão VN + 469, 153, 23

43 comissão VN + 493, 143, 8

44 comissão VN + 487, 144, 16

54 comissão VN + 484, 148, 10

55 comissão VN + 510, 128, 10

VP

Alterações da 
comissão competente - 
votação em separado

63 comissão

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

observações

2 +

5S comissão VS +Artigo 11, § 3,
parágrafo 2

83 38+ deputados ↓

9 comissão VS +

10 comissão VN + 523, 103, 11

80 ENF VN ↓

11 comissão VS/VE + 509, 134, 3

68 S&D VE - 350, 266, 28

VP

1/VN + 622, 16, 8

Artigo 11, após o § 3

13 comissão

2/VN + 493, 111, 26

Após o artigo 11.º 75 PPE +

Artigo 32, § 1, 
interpretação e após 

parágrafo 1

86 + 
87S

S&D, ALDE, 
PPE

VN - 354, 267, 27

Artigo 32, § 5 88 S&D, ALDE, 
PPE

VN + 457, 179, 10

81 GUE/NGL VN - 142, 493, 4

73 EFDD VN - 119, 524, 5

30 comissão +

Artigo 130, § 3

32S comissão +

40 comissão VN + 472, 172, 6

74 EFDD VN ↓

Artigo 130-B, § 2

79 EFDD VN ↓

Artigo 180-A, §§ 2, 3 84S + 
85S

Verts/ALE VN - 340, 285, 18

Artigo 211, § 8 76 PPE +



P8_PV(2019)01-31(VOT)_PT.docx 4 PE 634.455

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

observações

Após o artigo 228 89rev S&D, ALDE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

VN + 391, 236, 18

votação: proposta de decisão VN + 496, 114, 33

Pedidos de votação nominal
EFDD: alterações 73, 74, 79, 84, 85, 86, 88
ECR: alterações 86, 87
GUE/NGL: alterações 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 81, 89
Verts/ALE: alterações 13, 20 (§§ 3, 4), 84, 85, 89
ENF: alterações 10, 80
PPE: alterações 20 (§§ 3, 4)

Pedidos de votação em separado
ECR: alterações 5, 9, 10, 11

Pedidos de votação por partes
GUE/NGL:
alteração 63
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "idêntica ou"
2.ª parte estes termos

PPE:
alteração 13
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "Os deputados não podem ser eleitos 

para funções no Parlamento ou nos seus órgãos, ser designados relatores ou 
participar em delegações oficiais ou em negociações interinstitucionais, caso não 
tenham assinado a declaração relativa ao referido Código de Conduta."

2.ª parte estes termos

ALDE, PPE:
alteração 20
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos n.ºS 3 e 4
2.ª parte n.º 3
3.ª parte n.º 4

Diversos
As alterações 71, 77, 78 e 82 foram declaradas não admissíveis.
As alterações 69, 70 e 72 foram retiradas.
As votações por escrutínio secreto foram pedidas pelo Grupo PPE



P8_PV(2019)01-31(VOT)_PT.docx 5 PE 634.455

2. Código Aduaneiro da União: inclusão do município de Campione d’Italia e das 
águas italianas do lago de Lugano no território aduaneiro da União ***I

Relatório: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 1 comissão VN + 520, 29, 48

3. Determinadas regras relativas aos pagamentos diretos e ao apoio ao 
desenvolvimento rural nos exercícios de 2019 e 2020 ***I

Relatório: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

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

votação única VN + 605, 36, 7

4. Adesão da República Dominicana à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos 
Civis do Rapto Internacional de Crianças *

Relatório: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

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

votação única VN + 616, 17, 14

5. Adesão do Equador e da Ucrânia à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos 
Civis do Rapto Internacional de Crianças *

Relatório: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

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

votação única VN + 613, 17, 15
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6. Adesão das Honduras à Convenção da Haia de 1980 sobre os Aspetos Civis do 
Rapto Internacional de Crianças *

Relatório: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

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

votação única VN + 617, 16, 15

7. Adesão da Bielorrússia e do Usbequistão à Convenção da Haia de 1980 sobre os 
Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças *

Relatório: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

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

votação única VN + 618, 15, 16

8. Associação dos países e territórios ultramarinos à União Europeia, incluindo as 
relações entre a União Europeia, a Gronelândia e a Dinamarca *

Relatório: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

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

votação única VN + 566, 40, 41

9. Relatório anual 2017 sobre a proteção dos interesses financeiros da União 
Europeia - luta contra a fraude

Relatório: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

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

votação única VN + 509, 88, 46
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10. Implementação e funcionamento do nome de domínio de topo .eu ***I

Relatório: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 46rev comissão VN + 568, 53, 25

11. Harmonização do Rendimento Nacional Bruto a preços de mercado (RNB) ***I

Relatório: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 2 comissão VN + 567, 45, 37

12. Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: Colzas geneticamente 
modificadas Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3

Proposta de resolução: B8-0073/2019

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

Proposta de resolução B8-0073/2019
(comissão ENVI)

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 414, 193, 36

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE, ENF:votação final
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13. Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: Milho geneticamente 
modificado 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

Proposta de resolução: B8-0074/2019

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

Proposta de resolução B8-0074/2019
(comissão ENVI)

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 385, 204, 55

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE, ENF:votação final

14. Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: Milho geneticamente 
modificado MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Proposta de resolução: B8-0075/2019

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

Proposta de resolução B8-0075/2019
(comissão ENVI)

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 391, 204, 47

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE, ENF:votação final

15. Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: Algodão geneticamente 
modificado GHB614 x LLCotton25 × MON 15985

Proposta de resolução: B8-0076/2019

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

Proposta de resolução B8-0076/2019
(comissão ENVI)

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 465, 122, 55

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE, ENF:votação final



P8_PV(2019)01-31(VOT)_PT.docx 9 PE 634.455

16. Situação na Venezuela

Propostas de resolução: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, 
B8-0087/2019

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

observações

Propostas de resolução comum RC-B8-0082/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE)

Após o § 4 § PPE + alteração oral

Após o § 5 3 ENF -

4 ENF -Após o § 6

5 ENF -

Considerando G 1 ENF -

Após o considerando 
G

2 ENF -

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 439, 104, 88

Propostas de resolução dos grupos políticos

B8-0082/2019 PPE ↓

B8-0083/2019 ECR ↓

B8-0084/2019 ALDE ↓

B8-0085/2019 S&D ↓

B8-0086/2019 GUE/NGL ↓

B8-0087/2019 Verts/ALE ↓

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL, PPE: votação final

Diversos
Esteban González Pons apresentou a seguinte alteração oral tendo em vista aditar um novo 
parágrafo após o n.º 4:
"Condena a detenção de vários jornalistas que cobriam a situação na Venezuela e apela à 
libertação imediata dos mesmos."

Elena Valenciano (Grupo S&D) é igualmente signatária da proposta de resolução comum RC-B8-
0082/2019.
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17. Relatório anual sobre a política da concorrência

Relatório: Michel Reimon (A8-0474/2018)

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

observações

VP

1/VN + 579, 26, 29

§ 2 § texto original

2/VN - 296, 308, 21

Após o § 2 3 PPE VN + 318, 303, 9

4 PPE VE + 482, 123, 19

VP

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 3

§ texto original

6 ↓

VP

1 +

§ 4 § texto original

2 -

5 PPE +

VP

1 ↓

2 ↓

§ 26

§ texto original

3 ↓

VP§ 28 § texto original

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

observações

2 +

§ 31 9 EFDD VN - 184, 403, 33

§ 32 6 GUE/NGL -

§ 38 7 GUE/NGL -

VP

1/VN + 559, 47, 21

§ 40 § texto original

2/VN + 339, 264, 15

VP

1 +

§ 41 § texto original

2 -

Após o § 49 8 GUE/NGL -

Após o § 64 1 EFDD VN - 223, 321, 79

VP

1 +

§ 76 § texto original

2 -

VP

1 +

§ 78 § texto original

2 -

VP

1 +

§ 82 § texto original

2 -

Considerando E 2 PPE VN - 288, 312, 22

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 468, 66, 66

Pedidos de votação nominal
EFDD: alterações 1, 9
Verts/ALE: alterações 2, 3, 9, §§ 2, 40
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Pedidos de votação por partes
PPE:
§ 2
1.ª parte "Acolhe favoravelmente, e incentiva, o diálogo estruturado com a Comissária 

responsável pela Concorrência e os esforços da Comissão no sentido de manter uma 
estreita cooperação com os membros da comissão competente do Parlamento e o seu 
grupo de trabalho sobre a Política de Concorrência; entende que o Relatório Anual 
da Comissão sobre a Política de Concorrência constitui um exercício indispensável 
de escrutínio democrático; recorda que, nos últimos anos, o Parlamento tem estado 
envolvido, através do processo legislativo ordinário, na definição do quadro para as 
regras de concorrência, por exemplo, na proposta de Diretiva REC+; assinala que o 
Parlamento deve ter poderes de codecisão que lhe permitam definir a política de 
concorrência e lamenta que a dimensão democrática deste domínio de intervenção da 
UE não tenha sido reforçada pelas alterações recentes dos Tratados;"

2.ª parte " solicita que os Tratados sejam alterados em conformidade;"

§ 4
1.ª parte "Observa que, em 2018, a Comissão apresentou uma proposta legislativa com vista à 

criação de um Produto Individual de Reforma Pan-Europeu (PEPP), que seria um 
fundo de pensões privado;"

2.ª parte "salienta que esta proposta legislativa se inspirou inicialmente no gigante dos 
serviços financeiros norte-americano BlackRock, o maior gestor de fundos de ativos 
no mundo que construiu cerca de dois terços do seu império de 6 milhares de 
milhões de dólares graças a fundos de pensões, e que foi apresentada pela Comissão 
na sequência de esforços significativos de lóbi por parte da BlackRock; considera 
também que é cada vez mais evidente que os grandes gestores de ativos, como a 
Black Rock, prejudicam a concorrência nos mercados reais e entre as empresas; 
solicita à Comissão que esteja particularmente atenta aos riscos de exploração 
abusiva de uma posição dominante no mercado dos produtos privados de reforma;"

§ 28
1.ª parte "Toma nota da decisão da Comissária da Concorrência, Margrethe Vestager, sobre a 

investigação relativa aos auxílio estatais concedidos ao McDonald’s, que afirma que 
a não tributação de determinados lucros do McDonald’s no Luxemburgo não 
constitui um auxílio estatal ilegal; entende que a atual legislação da UE é inadequada 
para combater de forma eficaz a dupla não tributação"

2.ª parte "e para pôr termo ao nivelamento por baixo dos níveis de tributação das sociedades;"

§ 40
1.ª parte "Sublinha a grande concentração existente na cadeia de abastecimento alimentar, 

visto que algumas empresas formam um oligopólio do mercado mundial de 
sementes e pesticidas, em detrimento dos consumidores, dos agricultores, do 
ambiente e da biodiversidade;"

2.ª parte "destaca que uma tal estrutura tornará os agricultores ainda mais dependentes, de um 
ponto de vista tecnológico e económico, de algumas plataformas integradas de 
balcão único a nível mundial, resultará numa diversidade limitada de sementes, 
desviará a inovação da adoção de um modelo de produção que respeite o ambiente e 
a biodiversidade e, em última análise, gerará menos inovação e produtos finais de 
qualidade inferior, devido a uma menor concorrência; apela à Comissão para que, 
tendo em conta a diminuição dos rendimentos agrícolas, em especial dos pequenos 
agricultores, oriente a sua intervenção de forma a permitir um rendimento digno aos 
produtores agrícolas, em especial aos que têm pequenas e médias explorações;"

§ 41
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1.ª parte "Considera essencial que a Comissão exerça um controlo mais exaustivo na 
utilização de patentes na agricultura;"

2.ª parte "assinala que o abuso das patentes impõe exigências produtivas aos agricultores que 
limitam as respetivas opções de mercado, empobrece a diversidade biológica das 
culturas e distorce a concorrência, além de limitar a inovação; releva que as medidas 
recomendadas promovem o crescimento de um modelo agroindustrial que incentiva 
a evolução para uma agricultura biológica e ecologicamente sustentável;"

§ 76
1.ª parte "Destaca que o acesso ao mercado interno da UE deve estar condicionado ao 

cumprimento das normas sanitárias, fitossanitárias e ambientais; solicita à Comissão 
que promova a equivalência de medidas e controlos entre os países terceiros e a 
União Europeia em matéria de normas ambientais e de segurança alimentar, de 
modo a garantir uma concorrência leal; assinala que as mais rigorosas normas 
ambientais e de bem-estar dos animais podem implicar custos mais elevados, pelo 
que normas menos rigorosas podem resultar em práticas anticoncorrenciais;"

2.ª parte "recomenda que a Comissão explore formas de alargar o âmbito da política da 
concorrência para prevenir essas práticas de dumping no mercado único e nas 
importações para o mercado único;"

§ 78
1.ª parte "Destaca que o conceito de «preço justo» não deve ser considerado como o preço 

mais baixo possível para o consumidor, mas antes como um preço razoável que 
permita uma remuneração justa de todas as partes que integram a cadeia de 
abastecimento alimentar; salienta que os interesses dos consumidores não se limitam 
apenas a preços baixos, mas incluem o bem-estar dos animais, a sustentabilidade 
ambiental, o desenvolvimento rural e iniciativas tendentes a reduzir a utilização de 
antibióticos e a combater a resistência a estes últimos, etc.;"

2.ª parte "encoraja as autoridades da concorrência dos Estados-Membros a terem em conta a 
exigência dos consumidores de uma produção alimentar sustentável, o que implica 
que se tome em consideração o valor de «bens públicos» na fixação dos preços dos 
produtos alimentares; neste contexto, solicita que a política de concorrência da UE 
tenha em conta aspetos mais importantes do que o menor denominador comum, ou 
seja, «alimentos económicos»; considera que os custos de produção devem ser 
plenamente tidos em conta na concertação dos preços aquando da celebração de 
contratos entre retalhistas/transformadores e produtores, com a intenção de assegurar 
preços que cubram, pelo menos, os custos;"

§ 82
1.ª parte "Recorda que foi efetuada uma significativa reestruturação horizontal e vertical, que 

conduziu a uma maior consolidação nos já concentrados setores das sementes, 
produtos agroquímicos, fertilizantes, genética animal e da maquinaria agrícola, bem 
como no setor da transformação e da venda a retalho; insta a Comissão a assegurar, 
neste contexto e no seguimento da aquisição da Monsanto pelo grupo Bayer, que, 
em conjunto, controlam cerca de 24 % do mercado mundial dos pesticidas e 29 % do 
mercado mundial de sementes, que os interesses dos agricultores da UE, dos 
cidadãos e do ambiente sejam protegidos,"
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2.ª parte "através de uma avaliação global e holística do impacto, a nível das explorações 
agrícolas, das fusões e aquisições de fornecedores de fatores de produção agrícolas, 
incluindo produtores de produtos fitofarmacêuticos, de modo a que os agricultores 
possam ter acesso a produtos inovadores de melhor qualidade, com menos impacto 
ambiental e a preços competitivos; salienta que essas fusões e aquisições podem 
potencialmente prejudicar a concorrência no domínio do acesso dos agricultores a 
produtos essenciais; é de opinião que as normas de comercialização para sementes e 
material de propagação vegetal para utilização menor devem ser aligeiradas e 
tornadas mais flexíveis;"

S&D:
§ 3
1.ª parte " Solicita à Comissão que analise cuidadosamente " e "o potencial"
2.ª parte "impacto" e "negativo"
3.ª parte "da proposta de fusão Siemens / Alstom para a competitividade do mercado 

ferroviário europeu e os seus"
4.ª parte "adversos"
5ª parte "efeitos" e "para os utilizadores ferroviários"
6ª parte "que seriam confrontados com preços mais elevados, menos escolha e níveis mais 

baixos de serviço, qualidade e inovação; observa que a fusão proposta irá 
provavelmente prejudicar os mercados do material circulante de alta velocidade, dos 
comboios de linha principal e do metropolitano, bem como toda a infraestrutura 
ferroviária, criando uma posição dominante a nível da sinalização na UE e, mais 
especificamente, em Estados-Membros como a Bélgica, a Dinamarca, os Países 
Baixos, a Roménia, a Espanha e o Reino Unido;"

§ 26
1.ª parte "Observa que o Presidente da Comissão se comprometeu a apresentar propostas para 

favorecer a cooperação fiscal entre os Estados-Membros, estabelecendo uma 
obrigação de resposta a pedidos de grupo em matéria fiscal, de modo a que um 
Estado-Membro possa fornecer a outros todas as informações necessárias para 
proceder à acusação dos suspeitos de evasão fiscal transfronteiras, assim como a 
apresentar propostas em matéria de reformas fiscais"

2.ª parte "com base no artigo 116.º do TFUE"
3.ª parte "que prevê um processo de codecisão entre o Conselho e o Parlamento, com vista a 

eliminar a distorção das condições de concorrência no mercado interno;"


