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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. Pedido de levantamento da imunidade de Jørn Dohrmann

Relatório: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

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

votação: proposta de 
decisão

+

2. Ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores

Relatório: alteração 1 (A8-0447/2018)

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

votação única VN + 579, 33, 43

3. Protocolo do Acordo Euro-Mediterrânico UE-Israel (adesão da Croácia) ***

Recomendação: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

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

votação: Processo de 
aprovação

VN + 565, 44, 46

4. Acordo Global UE-Usbequistão

Relatório: David McAllister (A8-0149/2019)

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

aprovação sem votação

5. Abolição das mudanças de hora sazonais ***I

Relatório: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
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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

33=
34=

EFDD
38+ deputados

VE - 228, 399, 24

Projeto de ato legislativo

Alterações da 
comissão competente - 

votação em bloco

1-32 comissão +

votação: proposta da Comissão VN + 410, 192, 51

6. Regras comuns para o mercado interno da eletricidade ***I 

Relatório: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 200 comissão VN + 551, 72, 37

Declarações da 
Comissão

201 comissão +

7. Mercado interno da eletricidade ***I

Relatório: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 187 comissão VN + 544, 76, 40
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Declarações da 
Comissão

188 comissão +

8. Agência da União Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia ***I

Relatório: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 91 comissão VN + 558, 75, 31

9. Preparação para riscos no setor da eletricidade ***I

Relatório: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 63 comissão VN + 569, 61, 34

10. Rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética e a outros parâmetros 
essenciais ***I

Relatório: Michał Boni (A8-0086/2019)
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Alterações da 
comissão competente - 

votação em bloco

1-10
12

14-20
23-28

30
32-35
37-38

40
42

44-45
47-48
50-52
54-57

comissão +

11 comissão VS -

36 comissão VS -

39 comissão VN + 346, 313, 3

VP

1 +

41 comissão

2/VE - 302, 354, 3

Alterações da 
comissão competente - 
votação em separado

53 comissão +

Artigo 3.º, § 1, n.º 7 62 S&D, 
Verts/ALE

VN - 316, 345, 1

21 comissão VN + 371, 258, 33Artigo 4.º, § 2

63 S&D, 
Verts/ALE

↓

22S comissão VN + 385, 274, 4Artigo 4.º, § 3

64 S&D, 
Verts/ALE

↓

VP

1 +

Artigo 5.º 58 PPE

2 +

Artigo 6.º, § 2 29S comissão +
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

65 S&D, 
Verts/ALE

↓

31 comissão VE + 372, 274, 16Artigo 6.º, § 7

66 S&D, 
Verts/ALE

↓

Artigo 11.º, após o § 3 67 S&D, 
Verts/ALE

VN - 291, 362, 8

VP

1/VN - 316, 345, 3

2/VN - 305, 353, 4

Após o artigo 11.º 68 S&D, 
Verts/ALE

3/VN - 317, 335, 8

Artigo 12.º, n.º 1, parte 
introdutória

69 S&D, 
Verts/ALE

-

Artigo 12.º, n.º 1, 
alínea c)

70 S&D, 
Verts/ALE

-

Após o artigo 15.º
Regulamento (CE) nº 

661/2009
Artigo 5.º, § 2, alínea 

o)

71 S&D, 
Verts/ALE

VN - 311, 352, 2

72 S&D, 
Verts/ALE

-Artigo 17.º, § 2

43 comissão VE + 365, 287, 9

74 S&D, 
Verts/ALE

-Anexo I, parte A, 
quadro

46 comissão +

75 S&D, 
Verts/ALE

VN - 294, 353, 18Anexo I, parte B, 
ponto 2, quadro

49 comissão +

Anexo IV, ponto 1, 
após a alínea g)

73 S&D, 
Verts/ALE

VN - 313, 333, 17
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Considerando 21 59 S&D, 
Verts/ALE

-

60 S&D, 
Verts/ALE

VN - 302, 341, 21

VP

1 +

13 comissão

2 -

Após o considerando 
30

61 S&D, 
Verts/ALE

VN ↓

votação: proposta da Comissão VN + 369, 273, 23

Pedidos de votação nominal
S&D: alterações 61, 62, 67, 68, 73
Verts/ALE: alterações 21, 22, 39, 60, 71, 75

Pedidos de votação em separado
PPE: alterações 11, 36
Verts/ALE: alterações 21, 22, 29, 31, 53

Pedidos de votação por partes
PPE:
alteração 13
1.ª parte "Uma vez disponível um método de ensaio adequado, os dados relativos à 

quilometragem e à abrasão dos pneus serão uma ferramenta útil para informar os 
consumidores sobre a durabilidade, o tempo de vida útil e a libertação não 
intencional de microplásticos dos pneus adquiridos. As informações sobre a 
quilometragem também permitem que os consumidores façam uma escolha 
informada dos pneus com uma vida útil mais longa, o que contribui para a proteção 
do ambiente e, ao mesmo tempo, permite estimar os custos de funcionamento dos 
pneus durante um período mais longo. Por conseguinte, os dados relativos à 
quilometragem e à abrasão dos pneus devem ser incluídos no rótulo sempre que 
existam métodos de ensaio reprodutíveis, pertinentes e válidos para a aplicação do 
presente regulamento. Deve ser dada continuidade à investigação e ao 
desenvolvimento de novas tecnologias neste domínio."

2.ª parte "A indicação da quilometragem e da abrasão do pneu constituiria uma alteração 
fundamental do rótulo, devendo, por conseguinte, ser feita na próxima revisão do 
presente regulamento."

Verts/ALE:
alteração 41
1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "deve avaliar os requisitos para a 

introdução de novas classes de pneus, um novo formato de rótulo ou novos 
parâmetros de pneus, em particular no que respeita à quilometragem e à abrasão, 
desde que estejam disponíveis métodos de ensaio adequados, e"
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2.ª parte Estes termos

alteração 58
1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "com exceção dos parâmetros 

técnicos medidos do modelo." (nos §§ 1 e 2)
2.ª parte estes termos

alteração 68
1.ª parte "1. A Comissão adota, até 1 de junho de 2023, atos delegados nos termos do artigo 

12.º, a fim de completar o presente regulamento com a introdução de parâmetros e 
de requisitos de informação relativos à abrasão dos pneus."

2.ª parte "2. A Comissão adota, até 1 de janeiro de 2025, atos delegados nos termos do artigo 
12.º, a fim de completar o presente regulamento com a introdução de parâmetros e 
de requisitos de informação relativos à quilometragem dos pneus."

3.ª parte "3. A Comissão solicita às organizações de normalização o desenvolvimento de 
métodos de ensaio harmonizados para medir a abrasão e a quilometragem dos pneus, 
bem como a análise da compreensão destes parâmetros por parte dos consumidores."

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

Relatório: Axel Voss (A8-0245/2018)

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

266 EFDD VN - 181, 443, 32

Acordo provisório

Acordo provisório 271 comissão VN + 348, 274, 36

Declaração da 
Comissão

272 comissão +

Projeto de ato legislativo

Conjunto do texto 271PC
1

comissão ↓

267S=
270S=

EFDD
38+ deputados

VN ↓Artigo 11.º

271PC
2

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

observações

257S=
265S=
268S=
269S=

GUE/NGL
38+ deputados

EFDD
38+ deputados

VN ↓

271PC
3

comissão ↓

Artigo 13.º

260 GUE/NGL VN ↓

Após o artigo 17.º 261 GUE/NGL VN ↓

Após o considerando 2 253 GUE/NGL ↓

254 GUE/NGL ↓Após o considerando 3

255 GUE/NGL ↓

Considerando 24 271PC
4

comissão ↓

256 GUE/NGL ↓Considerando 35

271PC
5

comissão ↓

262S 38+ deputados ↓Considerando 37

271PC
6

comissão ↓

263S 38+ deputados ↓Considerando 38

258 GUE/NGL ↓

Considerando 39 264S 38+ deputados ↓

Após o considerando 
45

259 GUE/NGL ↓

votação: proposta da Comissão VN ↓

Pedidos de votação nominal
EFDD: alterações 266, 267, 268
GUE/NGL: alterações 260, 261

Pedidos de votação em separado
GUE/NGL: considerando 35 da alteração 271
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12. Contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais ***I

Relatório: Evelyne Gebhardt e Axel Voss (A8-0375/2017)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 126 comissão VN + 598, 34, 26

13. Contratos de vendas de bens ***I

Relatório: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 123 comissão VN + 629, 29, 6

14. Pesca na zona do acordo da CGPM (Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo) 
***I

Relatório: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 20 comissão VN + 588, 28, 43

Declarações da 
Comissão

21 comissão +

15. Harmonização das obrigações de comunicação de informações no âmbito da 
política ambiental ***I
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Relatório: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 51 comissão VN + 619, 19, 26

16. Regras especiais relativas ao comprimento máximo das cabinas ***I

Relatório: Karima Delli (A8-0042/2019)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 2 comissão VN + 635, 22, 5

17. Índices de referência hipocarbónicos e índices de referência de impacto carbónico 
positivo ***I

Relatório: Neena Gill (A8-0483/2018)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 2 comissão VN + 579, 40, 42

18. Disposições específicas relativas ao objetivo de Cooperação Territorial Europeia 
(Interreg) ***I

Relatório: Pascal Arimont (A8-0470/2018)
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Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 
observações

conclusão da primeira 
leitura

+

19. Direitos fundamentais dos afrodescendentes

Proposta de resolução: B8-0212/2019

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

observações

Proposta de resolução B8-0212/2019
(comissão LIBE)

§ 8 1 GUE/NGL VN - 106, 529, 22

§ 11 2 GUE/NGL -

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 535, 80, 44

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL: alteração 1: votação final

20. Relatório sobre os crimes financeiros e a elisão e evasão fiscais

Relatório: Jeppe Kofod e Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

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

observações

Após o § 1 56 GUE/NGL -

Após o § 3 1 EFDD VN - 121, 477, 60

Após o § 4 57 GUE/NGL -

§ 8 51S EFDD VN - 56, 603, 4

58 GUE/NGL VN - 163, 487, 7Após o § 8

59 GUE/NGL -

Após o § 12 60 GUE/NGL VN - 298, 353, 11
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

61 GUE/NGL VN - 267, 370, 23

85 S&D -Após o § 16

86 S&D +

Após o § 22 87 S&D +

Após o § 29 88 S&D VE - 305, 332, 22

VP

1/VN + 610, 42, 2

2/VN + 506, 140, 11

3/VN + 503, 133, 18

§ 35 § texto original

4/AN - 287, 341, 30

Após o § 35 62 GUE/NGL -

§ 36 89 S&D -

63 GUE/NGL -Após o § 36

64 GUE/NGL -

§ 39 5 PPE, S&D +

VP

1 +

§ 41 § texto original

2 +

Após o § 46 65 GUE/NGL -

VP

1/VN + 326, 307, 28

§ 52 § texto original

2/VN + 506, 122, 32

Após o § 55 24 Verts/ALE VN + 569, 76, 13

§ 60 § texto original VN + 489, 132, 34

§ 63 § texto original VN + 451, 199, 9
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

VP

1 +

2 +

§ 64 § texto original

3 +

VP

1 +

§ 65 § texto original

2 +

§ 67 § texto original VS +

VP

1 +

§ 68 § texto original

2 +

25 Verts/ALE VN - 150, 329, 183

6 PPE, S&D +

§ 69

§ texto original VN ↓

26 Verts/ALE VN - 251, 264, 140

7 PPE, S&D +

§ 71

§ texto original VN ↓

VP

1 +

§ 72 § texto original

2 +

§ 73 § texto original VN + 517, 63, 80

27 Verts/ALE VN - 287, 342, 28

VP

1 +

§ 75

§ texto original

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

observações

VP

1 +

§ 77 § texto original

2 +

§ 79 28 Verts/ALE, 
S&D

VN - 273, 371, 16

VP

1 +

Após o § 79 29 Verts/ALE, 
S&D

2/VN - 269, 335, 53

§ 80 § texto original VN + 491, 143, 26

8 ALDE, S&D +§ 81

§ texto original VS ↓

83 § texto original VS/VE + 346, 236, 74

§ 86 90 S&D VN - 256, 325, 77

VP

1 +

§ 106 § texto original

2 +

Após o § 106 66 GUE/NGL VN + 399, 249, 12

Após o § 113 91 S&D VE + 326, 259, 65

Após o § 114 2 EFDD VE + 334, 248, 72

67 GUE/NGL VE + 326, 318, 11Após o § 115

68 GUE/NGL VE - 170, 464, 14

30 Verts/ALE VN + 466, 163, 33

31 Verts/ALE VN + 450, 171, 36

Após o § 117

69 GUE/NGL -

Após o § 120 32 Verts/ALE VN + 371, 223, 62

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

observações

1/VN + 571, 84, 4

2/VN + 482, 160, 14

Após o § 199 33 Verts/ALE VN + 340, 309, 9

VP

1 +

§ 209 § texto original

2 +

9 ALDE, S&D +§ 211

34 Verts/ALE +

§ 214 § texto original VN + 352, 238, 70

§ 216 92 S&D +

§ 219 § texto original VS/VE - 198, 451, 5

10 ALDE, S&D +Após o § 223

97 ECR -

§ 235 93 S&D VE + 584, 45, 22

§ 244 35 Verts/ALE, 
S&D

VN + 354, 283, 20

§ 250 § texto original VS +

§ 258 36 Verts/ALE VN - 285, 361, 10

VP

1 +

§ 263 § texto original

2/VE + 363, 270, 23

§ 281 11 PPE, S&D +

70 GUE/NGL -

71 GUE/NGL -

Após o § 282

72 GUE/NGL -

Após o § 283 37 Verts/ALE -
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

73 GUE/NGL -

74 GUE/NGL -

Após o § 286 98 ECR -

§ 287 52S EFDD VN - 53, 585, 23

Após o § 288 38 Verts/ALE, 
S&D

-

75 GUE/NGL -Após o § 296

76 GUE/NGL VN - 213, 421, 25

§ 297 39 Verts/ALE -

§ 298 12 PPE, S&D +

VP

1 -

77 GUE/NGL

2/VE + 355, 226, 76

78 GUE/NGL -

Após o § 298

79 GUE/NGL VN + 330, 310, 18

Após o § 300 80 GUE/NGL -

Após o § 302 40 Verts/ALE -

§ 303 94 S&D VN + 317, 302, 30

21 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

22 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

Após o § 304

23 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

§ 306 13 ALDE, S&D +

Após o § 307 14 PPE, S&D +
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 310 95 S&D VE + 321, 260, 75

VP

1/VN + 539, 85, 28

96 S&D

2/VN + 408, 205, 37

15 PPE, S&D ↓

41 Verts/ALE ↓

VP

1/VN ↓

§ 312

§ texto original

2/VN ↓

42 Verts/ALE -§ 313

16 PPE, S&D +

§ 320 17 PPE, S&D +

Após o § 325 81 GUE/NGL VE - 265, 382, 7

VP

1 +

§ 326 § texto original

2 +

Após o § 328 43 Verts/ALE +

VP

1 +

§ 333 § texto original

2 +

Após o § 333 82 GUE/NGL VE - 285, 285, 82

§ 345 § texto original VN + 513, 109, 34

§ 347 § texto original VS +

§ 355 44 Verts/ALE VN - 308, 346, 2

Após o § 358 83 GUE/NGL -
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 359 § texto original VN + 351, 296, 10

Após o § 361 84 GUE/NGL -

§ 368 § texto original VN + 341, 291, 23

§ 370 45 Verts/ALE VE + 472, 165, 19

Após o § 377 46 Verts/ALE +

§ 380 47 Verts/ALE +

§ 387 48 Verts/ALE VN - 291, 354, 14

§ 400 53S EFDD VN - 313, 334, 9

§ 401 § texto original VN - 278, 360, 16

§ 404 54S EFDD VN - 64, 524, 67

§ 405 55S EFDD VN - 53, 536, 68

49 Verts/ALE -§ 407

§ texto original VN + 456, 191, 11

Após o § 407 18 GUE/NGL VN - 144, 493, 20

§ 408 § texto original VN + 406, 232, 16

§ 409 § texto original VN + 476, 166, 12

§ 410 50 Verts/ALE, 
S&D

VN + 319, 317, 23

Citação 23 3 ALDE, S&D +

Após a citação 25 4 PPE, S&D +

19 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+Após a citação 30

20 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 505, 63, 87

Pedidos de votação nominal
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ECR: §§ 35, 60, 407, 408 e 409
EFDD: alterações 1, 51, 52, 53, 54, 55
PPE: alterações 51, 52, 54, 55, 90, 123, 312
Verts/ALE: alterações 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 44, 48, 50
S&D: §§ 63, 69, 71, 73, 80, 214, 359, 368, 401, 408; alterações 28, 29 (2.ª parte), 35, 50, 

51, 53, 94, 96 (1.ª e 2.ª partes)
GUE/NGL: §§ 52, 345, 408; alterações 18, 58, 60, 61, 66, 76, 79

Pedidos de votação em separado
ECR: §§ 60, 407, 408, 409
ALDE: §§ 67, 69, 71, 73, 80, 81, 359
PPE: §§ 63, 83, 214, 219, 359, 368, 401, 408
GUE/NGL: §§ 250, 347

Pedidos de votação por partes
ALDE:
§ 41
1.ª parte "Salienta que alguns países adotaram recentemente medidas unilaterais contra as 

práticas fiscais prejudiciais (como, por exemplo, as disposições do Reino Unido 
relativas ao imposto sobre os lucros desviados e as disposições resultantes da 
reforma fiscal dos EUA sobre rendimentos pouco tributados a nível mundial), a fim 
de garantir que seja aplicado ao rendimento estrangeiro das empresas multinacionais 
uma taxa efetiva mínima de imposto no país de residência da empresa-mãe; insta a 
uma avaliação contínua destas medidas pela UE; observa que, contrariamente a estas 
medidas unilaterais, a UE promove, em regra, soluções multilaterais e consensuais 
com vista a uma repartição equitativa dos direitos fiscais; salienta, que a UE dá, por 
exemplo, prioridade a uma solução global para a tributação do setor digital,"

2.ª parte "e que, no entanto, apresentou uma proposta de imposto da UE sobre os serviços 
digitais (DST), em virtude da lentidão com que têm avançado os debates a nível 
mundial;"

§ 64
1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "criando condições de concorrência 

desiguais e colocando as empresas tradicionais em desvantagem;" e "observa que, na 
UE, os modelos de empresas digitais estão sujeitos a uma carga fiscal média efetiva 
inferior à dos modelos empresariais tradicionais;"

2.ª parte "criando condições de concorrência desiguais e colocando as empresas tradicionais 
em desvantagem;"

3.ª parte "observa que, na UE, os modelos de empresas digitais estão sujeitos a uma carga 
fiscal média efetiva inferior à dos modelos empresariais tradicionais;"

§ 65
1.ª parte "Salienta, neste contexto, a passagem gradual da produção tangível para os ativos 

incorpóreos nas cadeias de valor das empresas multinacionais, tal como demonstram 
as taxas, nos últimos cinco anos, as taxas de crescimento relativas, tanto dos direitos 
de autor como das receitas dos pagamento de licença (quase 5 % ao ano) em 
comparação com as do comércio de bens e do investimento direto estrangeiro 
(inferior a 1 % ao ano);"

2.ª parte "lamenta o facto de, em alguns Estados-Membros, as empresas digitais quase não 
pagarem impostos, apesar da sua presença digital significativa nesses mesmos 
Estados-Membros e de aí obterem rendimentos elevados;"

§ 68
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1.ª parte "Toma nota do papel de liderança desempenhado pela Comissão e por alguns 
Estados-Membros no debate mundial sobre a tributação da economia digital; 
incentiva os Estados-Membros a prosseguirem o seu trabalho pró-ativo a nível da 
OCDE e das Nações Unidas, nomeadamente através do processo introduzido pelo 
Quadro Inclusivo sobre BEPS na sua nota estratégica;"

2.ª parte "recorda, contudo, que a UE não deve esperar por uma solução mundial e deve agir 
de imediato;"

§ 72
1.ª parte "Compreende que a chamada «solução provisória» não é ideal;"
2.ª parte "considera que contribuirá para acelerar a procura de uma melhor solução a nível 

mundial e, até certo ponto, criar condições de concorrência equitativas nos mercados 
locais; apela aos Estados-Membros para que debatam, adotem e ponham em prática 
o mais rapidamente possível a solução de longo prazo em matéria de tributação da 
economia digital (sociedades com uma presença digital significativa) para que a UE 
se afirme enquanto precursor a nível mundial; salienta que a solução a longo prazo 
proposta pela Comissão deve servir de base para futuros trabalhos a nível 
internacional;"

§ 75
1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: " traduzindo-se numa tributação 

efetiva mínima"
2.ª parte Estes termos

§ 77
1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "observa que as empresas dos setores 

tradicionais pagam, em média, uma taxa de imposto sobre as sociedades efetiva de 
23 %, enquanto, no setor digital, esta taxa ascende a 9,5 %"

2.ª parte Estes termos

PPE:
§ 52
1.ª parte "Solicita que, no âmbito do Semestre Europeu, se aplique a estes novos indicadores 

fiscais a mesma classificação que aos indicadores relacionados com o controlo das 
despesas;"

2.ª parte "salienta que convém conferir ao Semestre Europeu uma dimensão fiscal, uma vez 
que tal permitirá abordar determinadas práticas fiscais prejudiciais que até agora não 
haviam sido abordadas através da Diretiva Antielisão Fiscal e de outros 
regulamentos europeus existentes;"

§ 123
1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "que" e "só em parte se explica pelo 

exercício de atividades económicas reais nesses Estados-Membros"
2.ª parte "que" e "só em parte se explica pelo exercício de atividades económicas reais nesses 

Estados-Membros"

§ 263
1.ª parte "Sublinha o problema do branqueamento de capitais através de investimentos 

imobiliários efetuados nas cidades europeias através de empresas fictícias 
estrangeiras; recorda que a Comissão deve avaliar a necessidade e a 
proporcionalidade de harmonizar a informação dos registos prediais, bem como a 
necessidade da interconexão desses registos; solicita à Comissão que acompanhe o 
relatório de uma proposta legislativa, se for caso disso;"
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2.ª parte "entende que os Estados-Membros devem prever que as informações sobre os 
beneficiários finais de bens imobiliários sejam de acesso público;"

§ 312
1.ª parte "Recorda que a Comissão criticou sete Estados-Membros (Bélgica, Chipre, Hungria, 

Irlanda, Luxemburgo, Malta e Países Baixos), devido a lacunas nos seus sistemas 
fiscais que facilitam o planeamento fiscal agressivo, argumentando que minam a 
integridade do mercado único europeu;"

2.ª parte "considera que pode também ser considerado que estas jurisdições facilitam o 
planeamento fiscal agressivo a nível mundial;"

S&D:
alteração 77
1.ª parte "Regista o recente aditamento, pelo Conselho, de 10 jurisdições (Aruba, Barbados, 

Belize, Bermudas, Domínica, Fiji, Ilhas Marshall, Omã, Emirados Árabes Unidos e 
Vanuatu) às cinco jurisdições já incluídas na lista como não cooperantes para efeitos 
fiscais (Samoa Americana, Guam, Samoa, Trindade e Tobago e Ilhas Virgens 
Americanas);"

2.ª parte "regista o aditamento de mais duas jurisdições à lista cinzenta (Austrália e Costa 
Rica);"

alteração 29
1.ª parte "Considera que a coordenação global da matéria coletável em resultado do projeto 

da OCDE/BEPS deve ser acompanhada de uma melhor coordenação das taxas de 
tributação, num esforço para conseguir uma maior eficiência;"

2.ª parte "insta os Estados-Membros a trabalharem com a Comissão, para determinar um 
nível justo de tributação mínima efetiva a nível da UE e a promoverem essa norma a 
nível mundial; considera que este nível de tributação não deve ser inferior a 18 % 
dos lucros líquidos das empresas;"

alteração 96
1.ª parte "Recorda que a Comissão criticou sete Estados-Membros151 (Bélgica, Chipre, 

Hungria, Irlanda, Luxemburgo, Malta e Países Baixos), devido a lacunas nos seus 
sistemas fiscais que facilitam o planeamento fiscal agressivo, argumentando que 
minam a integridade do mercado único europeu; considera que pode também ser 
considerado que estas jurisdições facilitam o planeamento fiscal agressivo a nível 
mundial; destaca o reconhecimento pela Comissão de que alguns dos Estados-
Membros acima referidos tomaram medidas para melhorar os seus sistemas fiscais, 
num esforço para acatar as críticas da Comissão;

2.ª parte "observa que um estudo recente1-B  identificou cinco Estados Membros da UE 
como paraísos fiscais: Chipre, Irlanda, o Luxemburgo, Malta e os Países Baixos; 
salienta que, entre os critérios e a metodologia utilizados para selecionar esses 
Estados Membros, figuraram uma avaliação exaustiva das suas práticas fiscais 
prejudiciais, medidas que facilitam o planeamento fiscal agressivo e a distorção dos 
fluxos económicos com base nos dados do Eurostat, que incluem uma combinação 
de elevado investimento direto estrangeiro, interno e externo, royalties, juros e 
fluxos de dividendos; insta a Comissão a considerar, pelo menos estes cinco 
Estados-Membros, como paraísos fiscais atualmente existentes na UE até que sejam 
implementadas reformas fiscais substanciais;"

GUE/NGL:
§ 106



P8_PV(2019)03-26(VOT)_PT.docx 23 PE 637.170

1.ª parte "Recorda que a comunicação pública de informações discriminadas por país 
constitui uma das medidas fundamentais para proporcionar uma maior transparência 
em matéria de informações fiscais das empresas; salienta que a proposta de uma 
comunicação pública de informações discriminadas por país por determinadas 
empresas e setores foi apresentada aos colegisladores logo após o escândalo dos 
«Panama Papers», em 12 de abril de 2016, e que o Parlamento adotou a sua posição 
sobre esta matéria em 4 de julho de 2017 ; recorda que este último apelou a um 
alargamento do âmbito de aplicação da comunicação de informações"

2.ª parte "e à proteção das informações comercialmente sensíveis, tendo em devida conta a 
competitividade das empresas da UE;"

§ 209
1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "inspiradas na Lei de Magnitsky dos 

EUA"
2.ª parte Estes termos

§ 326
1.ª parte "Considera primordial apoiar os países em desenvolvimento no combate à evasão 

fiscal e ao planeamento fiscal agressivo, bem como à corrupção e ao sigilo que 
facilitam os fluxos financeiros ilícitos, a fim de reforçar a coerência das políticas 
para o desenvolvimento na União Europeia e de melhorar as capacidades dos países 
em desenvolvimento no domínio fiscal e para mobilizar os seus recursos próprios 
para o desenvolvimento económico sustentável;"

2.ª parte "salienta a necessidade de aumentar o peso da assistência financeira e técnica à 
administração fiscal dos países em desenvolvimento, a fim de criar quadros legais de 
tributação estáveis e modernos;"

§ 333
1.ª parte "Recorda que a ajuda pública ao desenvolvimento orientada para a redução da 

pobreza deve incidir mais na criação de um quadro regulamentar adaptado, bem 
como no reforço das administrações fiscais e das instituições responsáveis pela luta 
contra os fluxos financeiros ilícitos;"

2.ª parte "solicita igualmente que esta ajuda seja prestada sob a forma de capacidade técnica 
em matéria de gestão de recursos, informação financeira e regulamentação 
anticorrupção; solicita que a referida ajuda também favoreça a cooperação regional 
em matéria de luta contra a fraude fiscal, a evasão fiscal, o planeamento fiscal 
agressivo e o branqueamento de capitais; salienta que esta ajuda deve incluir o apoio 
à sociedade civil e aos meios de comunicação social nos países em desenvolvimento, 
a fim de assegurar o escrutínio público das políticas fiscais internas;"

ECR, S&D, GUE/NGL:
§ 35
1.ª parte "Insiste em que os impostos devem ser pagos nos países onde é efetivamente 

exercida a atividade económica real e substantiva e onde o valor é criado ou, no caso 
da tributação indireta, onde o consumo tem lugar;"

2.ª parte "salienta que tal pode ser alcançado através da adoção, na UE, da matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as sociedades (MCCCIS), com uma 
distribuição adequada e equitativa,"

3.ª parte "que inclua, nomeadamente, todos os ativos corpóreos"
4.ª parte "e incorpóreos"

21. Acordo-Quadro Institucional UE-Suíça
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Relatório: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

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

observações

§ 1, após a alínea g) 1 EFDD VN - 190, 443, 15

3 Verts/ALE VN - 264, 352, 30

VP

1 +

§ 1, alínea m)

§ texto original

2/VE + 330, 303, 16

Considerando K 2 S&D +

votação: recomendação (conjunto do texto) VN + 393, 132, 81

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: alteração 3
EFDD: alteração 1

Pedidos de votação por partes
S&D, Verts/ALE:
§ 1, alínea m)
1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "lamenta as «medidas de 

acompanhamento» unilaterais e desproporcionadas da Suíça, que estão em vigor 
desde 2004; convida a Suíça, que considera importantes as «medidas de 
acompanhamento», a procurar uma solução que seja totalmente compatível com os 
instrumentos pertinentes da UE;"

2.ª parte Estes termos

22. Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução

Relatório: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) VN + 349, 158, 3

Proposta de resolução

Após o § 20 4 EFDD -
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Após o § 24 14 S&D VE + 303, 204, 17

§ 34 1 PPE +

Após o § 34 15 S&D +

§ 39 2 Verts/ALE VN + 290, 227, 27

§ 83 § texto original VS +

§ 85 § texto original VS +

VP

1 +

§ 120 § texto original

2 -

VP

1/VE - 258, 320, 7

§ 143 5 EFDD

2 ↓

§ 165 6 EFDD -

Após a sub-rubrica 31 27 S&D VE + 343, 242, 14

22 S&D +

23 S&D +

24 S&D +

25 S&D VE + 286, 241, 80

Após o § 180

26 S&D +

§ 182 3 Verts/ALE VN + 404, 161, 47

§ 183 12 GUE/NGL VE - 151, 399, 70

Após o § 182 7 EFDD VN - 100, 371, 144

§ 184 9 ENF VN - 94, 418, 107

Após o § 184 28 GUE/NGL VN + 313, 246, 67

Após o § 194 10 ALDE VE - 268, 320, 41
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

VP

1/VE + 421, 203, 2

11 ALDE

2 -

Após o § 196 8 EFDD +

§ 201 16 S&D +

§ 228 17 S&D VE + 364, 262, 6

§ 230 18 S&D +

§ 231 19 S&D +

§ 243 13 GUE/NGL -

§ 256 20 S&D +

Após o § 256 21 S&D +

Após o § 258 29 S&D VN + 348, 225, 58

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 449, 152, 26

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: alterações 2, 3
EFDD: votação sobre a decisão; alteração 7 (resolução)
ENF: alterações 9, 28
S&D: alteração 29

Pedidos de votação em separado
S&D: §§ 83, 85, 228, 232

Pedidos de votação por partes
S&D:
alteração 5
1.ª parte "Realça que a DG CLIMA e a DG BUDG controlam o objetivo de 20 % relativo à 

integração da luta contra as alterações climáticas no quadro financeiro plurianual e 
que a DG CLIMA apoia outras DG na integração do clima nas suas atividades; 
lamenta que, em 2017, apenas 19,3 % do orçamento da União tenham sido gastos 
em medidas relacionadas com as alterações climáticas e que, segundo estimativas, a 
média para o período de 2014-2020 seja apenas de 18,8 %; verifica com 
preocupação que as despesas não respeitaram o critério que consiste em afetar 20 % 
às ações no domínio do clima e solicita que a Comissão se comprometa firmemente 
a apoiar as ações em prol do ambiente e do clima,"

2.ª parte "em particular no setor agrícola;"

alteração 11
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1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "ser realizadas por uma entidade 
independente"

2.ª parte Estes termos

§ 120
1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão do termo: "prontamente"
2.ª parte Este termo

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a) do Regimento).
A votação sobre a decisão de quitação abrange a Comissão e as agências de execução (artigo 14.º, 
n.º 3, do Regulamento (CE) n° 58/2003 e artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n° 1653/2004).

23. Quitação 2017: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação 
à Comissão relativa ao exercício de 2017

Relatório: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

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

observações

Proposta de resolução

§ 38 1S PPE, S&D VE + 400, 215, 19

§ 39 2S PPE, S&D +

§ 40 3S ALDE, S&D +

§ 42 4S PPE, S&D VE + 319, 294, 14

§ 43 5S PPE, S&D VE - 296, 315, 17

§ 44 6S PPE, S&D VE + 349, 275, 4

§ 54 7S PPE, S&D +

§ 57 8S PPE -

§ 58 9S PPE -

§ 59 10S PPE -

§ 60 11S PPE, S&D VE + 330, 294, 10

§ 61 12S ALDE, S&D VE + 327, 289, 11

§ 62 13S PPE, S&D +

§ 65 14S PPE, S&D +



P8_PV(2019)03-26(VOT)_PT.docx 28 PE 637.170

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

observações

§ 67 15S PPE, S&D +

§ 68 16S ALDE, S&D +

§ 69 17S PPE -

§ 70 18S PPE, S&D VE + 337, 280, 21

§ 71 19S PPE, S&D +

§ 72 20S PPE, S&D +

§ 200 21S PPE, S&D +

§ 201 22S PPE VE + 338, 268, 33

§ 202 23S PPE, S&D +

§ 203 24S PPE, S&D +

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 503, 103, 37

24. Quitação 2017: Orçamento geral da UE - 8.°, 9.°, 10.° e 11.° FED

Relatório: Marco Valli (A8-0107/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) +

Proposta de resolução

§ 31 1S EFDD -

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 504, 119, 14

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

25. Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu
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Relatório: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) VN + 485, 139, 8

Proposta de resolução

VP

1/VN - 216, 409, 14

§ 1 14 EFDD

2/VN - 185, 433, 10

Após o § 3 15 EFDD VN - 141, 460, 31

§ 29 1 Verts/ALE VN + 371, 262, 5

2 Verts/ALE -

VP

1 +

§ 36

§ texto original

2/VE + 322, 297, 17

§ 38 34 ENF VN - 113, 451, 64

Após o § 38 23 GUE/NGL VN - 296, 318, 20

VP

1/VN + 416, 192, 31

16 EFDD

2/VN + 411, 205, 15

§ 39

§ texto original VN ↓

§ 40 § texto original VN + 486, 116, 29

§ 41 § texto original VN + 497, 111, 22

§ 42 § texto original VN + 503, 112, 21

§ 43 § texto original VN + 497, 110, 22

§ 44 § texto original VN + 409, 169, 50

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

observações

§ 54 35 ENF VN - 107, 478, 55

VP

1/VN + 412, 190, 36

Após o § 54 24 GUE/NGL

2/VN - 170, 408, 42

Após o § 55 36 ENF VN - 139, 477, 18

§ 56 § texto original VS +

§ 62 37 ENF VN - 73, 527, 37

Após o § 66 32 S&D VN + 595, 13, 23

Após o § 71 17 EFDD -

§ 72 3 Verts/ALE +

§ 78 46 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 375, 210, 46

VP

1 +

§ 80 § texto original

2 -

Após o § 80 25 GUE/NGL VN - 167, 441, 27

§ 85 § texto original VS -

§ 86 § texto original VS -

§ 87 § texto original VS -

§ 88 § texto original VS/VE + 388, 249, 3

VP

1 +

§ 91 § texto original

2/VE - 308, 320, 5

Após o § 92 18 EFDD -

§ 98 33 Verts/ALE, 
S&D

VN + 393, 221, 22
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 99 44 S&D VN - 260, 284, 87

Após o § 100 38 ENF -

Após o § 106 4 Verts/ALE VN - 301, 306, 30

§ 107, parte 
introdutória

31 ALDE VE + 313, 291, 28

VP

1 +

2/VE + 347, 270, 15

3 +

§ 107 § texto original

4 +

5 Verts/ALE VN + 374, 246, 16

VP

1/VN + 332, 256, 41

2/VN + 327, 251, 42

6 Verts/ALE

3/AN + 322, 244, 59

7 Verts/ALE VN + 428, 191, 16

8 Verts/ALE VN - 250, 346, 33

Após o § 107

26 GUE/NGL VN + 339, 260, 29

19 EFDD VN - 239, 360, 32

VP

1/VN + 510, 64, 54

§ 109

§ texto original

2/VN + 363, 186, 83

Após o § 109 20 EFDD VN - 99, 458, 76

§ 110 § texto original VS +

§ 112 § texto original VS/VE + 454, 165, 15

§ 113 § texto original VS/VE + 396, 205, 30
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 115 § texto original VS +

§ 116 § texto original VS +

§ 117 § texto original VS +

10 Verts/ALE -

11 Verts/ALE -

12 Verts/ALE VE + 436, 186, 17

Após o § 133

13 Verts/ALE VE - 284, 326, 22

39 ENF VN - 138, 452, 42Após o § 144

30rev S&D VN + 414, 192, 23

Após o § 145 21 EFDD VN - 157, 436, 42

§ 147 27 GUE/NGL VN ↓

Após o § 149, 
subtítulo

28 GUE/NGL VE - 237, 349, 53

22 EFDD -Após o § 149

29 GUE/NGL VN + 297, 260, 78

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 464, 144, 33

Pedidos de votação nominal
ENF: alterações 24, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39
EFDD: votação sobre a decisão; alterações 14, 15, 16, 19, 20, 21
Verts/ALE: alterações 1, 4, 5, 6, 7, 8
GUE/NGL: alterações 23, 24, 25, 26, 27, 29, 46
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 109
S&D: alterações 30, 32, 33, 44, 46

Pedidos de votação em separado
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 56, 85, 86, 87, 88
S&D: §§ 110, 112, 113, 115, 116, travessão 117

Pedidos de votação por partes
Verts/ALE:
alteração 6
1.ª parte "– o controlo pelo serviço de auditoria interna do Parlamento Europeu de uma 

amostra de 5 % das despesas com o subsídio para despesas gerais; os resultados 
finais e as constatações deverão fazer parte do relatório anual de auditoria interna 
publicado pelo Parlamento Europeu;"
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2.ª parte "– a necessidade de ser publicado pelos deputados, com uma periodicidade anual, 
um mapa geral das suas despesas por categoria (custos de comunicação, rendas de 
escritórios, material de escritório, etc.);"

3.ª parte "– o recurso a um auditor independente responsável pelo controlo anual das contas e 
pela publicação de um relatório de auditoria;"

alteração 14
1.ª parte "Lamenta o facto de as dotações finais do Parlamento para 2017 terem totalizado 1 

909 590 000 EUR, ou 19,25 %, da categoria V do Quadro Financeiro Plurianual9, 
reservados para as despesas administrativas globais das instituições da União em 
2017, o que corresponde a um aumento de, pelo menos, 3,9 % em relação ao 
orçamento de 2016 (1 838 613 983 EUR); observa que o orçamento do Parlamento 
aumentou, de forma constante, ao longo do atual legislatura, atingindo um total de, 
pelo menos, 1 999 144 000 EUR no exercício de 2019;"

2.ª parte "insta, por conseguinte, o Parlamento a fixar como principal objetivo para o seu 
orçamento uma redução, tanto quanto possível, dos seus próprios custos, a fim de 
obter poupanças significativas, enviando, assim uma mensagem de solidariedade aos 
cidadãos da UE;"

alteração 16
1.ª parte "Continua a lamentar profundamente que, até à data – não obstante os reiterados 

apelos do Parlamento no sentido de uma sede única ser estabelecida e do facto de os 
cidadãos da União não compreenderem por que razão o Parlamento deve repartir as 
suas atividades por dois lugares –, o Conselho Europeu ainda não tenha lançado um 
debate sobre a forma de ir ao encontro dos pedidos formulados pelo Parlamento a 
este respeito; recorda a análise efetuada pelo Tribunal em 2014, segundo a qual as 
poupanças anuais ascenderiam a 114 milhões de EUR, caso o Parlamento Europeu 
centralizasse as suas atividades; recorda a Resolução do Parlamento, de 201310, em 
que os custos da dispersão geográfica do Parlamento são estimados num valor que se 
situaria entre 156 e 204 milhões de euros por ano; lamenta o facto de os custos 
ocasionados pela dispersão geográfica do Parlamento poderem ascender, numa única 
legislatura, a mil milhões de euros e manifesta a sua oposição aos projetos 
imobiliários plurianuais que visam aumentar o espaço de escritório disponibilizado 
aos deputados tanto em Estrasburgo como em Bruxelas; solicita, por conseguinte, a 
rápida adoção de medidas práticas tendo em vista uma sede única do Parlamento,"

2.ª parte "para pôr termo ao desperdício ulterior de fundos públicos;"

PPE:
§ 36
1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "com agrado"
2.ª parte Estes termos

§ 91
1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "observa que o edifício deverá ser 

concluído com um atraso de, pelo menos, seis anos e a custos que ultrapassam em 
115 milhões de euros o orçamento;"

2.ª parte Estes termos

§ 109
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1.ª parte "Reafirma que, numa nota à Mesa de 8 de março de 2018, o Secretário-Geral do 
Parlamento admitiu que o fundo de pensões ligado ao regime voluntário de pensões 
dos deputados «esgotará o seu capital muito antes do fim das obrigações em matéria 
de pensões e, eventualmente, já em 2024»; solicita, por conseguinte, ao Secretário-
Geral e à Mesa que estabeleçam urgentemente, no pleno respeito do Estatuto dos 
Deputados, um plano claro para que o Parlamento assuma as suas obrigações e 
responsabilidades no tocante ao regime voluntário de pensão dos seus deputados,"

2.ª parte "imediatamente após as eleições de 2019;"

S&D:
alteração 24
1.ª parte "Lamenta que não se tenham disponibilizado os documentos relativos ao processo de 

concurso da Casa da História Europeia em janeiro de 2019; manifesta a sua profunda 
preocupação com os requisitos para o novo concurso; convida o Secretário-Geral a 
informar a Comissão do Controlo Orçamental sobre o resultado do concurso; 
salienta que, independentemente do resultado do concurso, importa melhorar o 
tratamento do pessoal que acolhe os visitantes, nomeadamente no que respeita aos 
seguintes aspetos: um horário de trabalho previsível, um regime de férias digno e a 
disponibilização de vestuário adequado;"

2.ª parte "por outro lado, insta a Mesa a avançar com o diálogo com as autoridades locais para 
examinar em que medida estas podem contribuir para o financiamento e a gestão da 
Casa da História Europeia;"

§ 80
1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "e lamenta que, em determinadas 

cidades, como Paris, a escolha tenha recaído sobre locais situados nas ruas mais 
caras, sem a devida justificação para tal"

2.ª parte Estes termos

§ 107
1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "lamenta, no entanto, que a única 

decisão tomada pela Mesa diga respeito a uma lista não exaustiva das despesas 
elegíveis;", "insta os deputados a serem plenamente responsáveis pelas despesas que 
efetuem no âmbito deste subsídio;" e "(que exigem, nomeadamente, uma lista 
exaustiva das despesas elegíveis)"

2.ª parte "lamenta, no entanto, que a única decisão tomada pela Mesa diga respeito a uma lista 
não exaustiva das despesas elegíveis;"

3.ª parte "insta os deputados a serem plenamente responsáveis pelas despesas que efetuem no 
âmbito deste subsídio;"

4.ª parte "(que exigem, nomeadamente, uma lista exaustiva das despesas elegíveis)"

Diversos
A alteração 9 foi retirada.
As alterações 40, 41, 42, 43 e 45 foram anuladas.

26. Quitação 2017: Orçamento Geral da UE - Conselho Europeu e Conselho

Relatório: Arndt Kohn (A8-0096/2019)
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Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 
observações

Decisão de adiamento da quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 588, 29, 14

Diversos
A quitação e o encerramento das contas são adiados (ver Anexo IV, artigo 5.º, n.º 1, alínea b), do 
Regimento).

27. Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Tribunal de Justiça

Relatório: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 518, 107, 11

28. Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Tribunal de Contas Europeu

Relatório: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

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

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 519, 94, 24

29. Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Comité Económico e Social Europeu

Relatório: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) +

Proposta de resolução

§ 3 1 EFDD -

VP

1 +

§ 9 § texto original

2 -

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 510, 124, 7

Pedidos de votação por partes
S&D:
§ 9
1.ª parte "Acolhe com agrado a cooperação administrativa interinstitucional com o 

Parlamento e os resultados da avaliação intercalar sobre a execução do acordo de 
cooperação entre o Comité e o Comité das Regiões, que evidenciam a execução 
bem-sucedida de várias medidas; observa que, no contexto de um exercício de 
reafetação, o Comité já transferiu 16 lugares da Direção da Tradução para os seus 
próprios serviços e que as restantes transferências terão lugar de forma progressiva; 
regista o cálculo das economias orçamentais do Comité e do Comité das Regiões 
decorrentes dessa cooperação interinstitucional, tais como, designadamente, as 
poupanças em custos de infraestruturas, no montante de 12,5 milhões de EUR, em 
custos informáticos, de 5 milhões de EUR, ou em custos de pessoal de segurança, no 
valor de 500 000 EUR; insta o Comité e o Comité das Regiões a continuarem a 
melhorar a cooperação interinstitucional, a fim de realizar mais economias"

2.ª parte "e reduzir deste modo os orçamentos das duas instituições;"

30. Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Comité das Regiões
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Relatório: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) +

Proposta de resolução

§ 3 2 EFDD -

§ 12 4 GUE/NGL +

§ 16 3 EFDD -

§ 37 1 Verts/ALE VN - 174, 392, 73

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 508, 125, 7

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: alteração 1

31. Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Serviço Europeu para a Ação Externa

Relatório: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) +

Proposta de resolução

§ 10 1 EFDD -

VP

1 +

§ 32 § texto original

2 +

§ 45 2 EFDD -

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 489, 140, 9
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Pedidos de votação por partes
S&D:
§ 32
1.ª parte "solicita a criação de um instituto destinado à formação dos futuros diplomatas 

europeus"
2.ª parte "e propõe que as autoridades competentes estudem a possibilidade de utilizar as 

instalações do Parlamento Europeu em Estrasburgo para albergar este instituto 
diplomático;"

32. Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Provedor de Justiça Europeu

Relatório: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) +

Proposta de resolução

§ 11 1 GUE/NGL VE + 315, 307, 16

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 529, 97, 11

33. Quitação 2017: Orçamento geral da UE - Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados

Relatório: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 508, 126, 2

34. Quitação 2017: Desempenho, gestão financeira e controlo das agências da UE



P8_PV(2019)03-26(VOT)_PT.docx 39 PE 637.170

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

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

observações

Proposta de resolução

Após o § 14 2 EFDD -

VP

1 +

§ 17 § texto original

2 +

VP

1/VN + 374, 196, 64

Após o § 21 7 GUE/NGL

2/VN - 185, 353, 87

Após o § 29 3 EFDD +

Após o § 30 4 EFDD +

Após o § 34 5 EFDD -

1 ECR -§ 41

6 EFDD -

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 489, 121, 29

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL: alteração 7

Pedidos de votação por partes
S&D:
§ 17
1.ª parte "Salienta a necessidade de ter em conta a eficiência aquando da (re)localização das 

agências nos Estados-Membros;"
2.ª parte "expressa deceção com o resultado nesta matéria por parte do GTI sobre as agências 

descentralizadas, uma vez que não elaborou propostas específicas para uma fusão ou 
colocalização das agências com domínios de intervenção afins; insta a Comissão a 
apresentar, sem demora, uma avaliação das agências com várias localizações, tal 
como recomendado pelo GTIAD, e propostas de possíveis fusões, encerramentos 
e/ou transferência de tarefas para a Comissão – com base numa análise aprofundada 
e em critérios claros e transparentes – como previsto no mandato do GTIAD mas 
que nunca foram realmente examinadas por falta de propostas da Comissão para o 
efeito;"

alteração 7
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1.ª parte "Salienta que o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre os recursos das agências 
descentralizadas examinou também o caso-piloto da AESA no que respeita a 
agências financiadas por taxas; declara que, mesmo que uma agência seja totalmente 
financiada por taxas, não deixa de ser plenamente responsável perante a autoridade 
de quitação, tendo em conta os riscos de reputação envolvidos; realça que o 
financiamento por taxas tem vantagens e desvantagens; destaca que o financiamento 
por taxas pode conduzir a conflitos de interesses, a um fluxo de receitas imprevisível 
e que é necessário dispor de indicadores de boa qualidade;"

2.ª parte "insta a Comissão a examinar as vantagens e desvantagens do financiamento por 
taxas em relação a opção de as taxas serem pagas diretamente à Comissão e as 
agências receberem, em contrapartida, uma subvenção regular a partir do orçamento 
da UE;"

35. Quitação 2017: Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 509, 122, 2

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

36. Quitação 2017: Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações 
Eletrónicas (ORECE)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

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

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 507, 124, 5

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

37. Quitação 2017: Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia (CdT)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) +

Proposta de resolução

VP

1 +

2 +

§ 18 § texto original

3 +

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 506, 124, 5

Pedidos de votação por partes
S&D:
§ 18
1.ª parte "Regista que, embora não seja financiado por taxas, o Centro depende das receitas 

recebidas dos seus clientes, que estão representados no seu Conselho de 
Administração, e que existe, por conseguinte, um risco de conflito de interesses no 
que diz respeito à fixação do preço dos produtos do Centro,"

2.ª parte "o que poderá ser resolvido se a Comissão cobrar as taxas em nome dos clientes do 
Centro e incentivar o Centro a receber o seu financiamento principalmente do 
orçamento da União;"

3.ª parte "solicita ao Centro que informe a autoridade de quitação das medidas tomadas para 
atenuar esse risco;"

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).
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38. Quitação 2017: Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional 
(Cedefop)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 497, 124, 9

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

39. Quitação 2017: Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 510, 118, 5

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

40. Quitação 2017: Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
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Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 
observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 506, 107, 19

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

41. Quitação 2017: Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

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

Decisão de recusa da quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 597, 20, 15

Diversos
A quitação e o encerramento das contas são adiados (ver Anexo IV, artigo 5.º, n.º 1, alínea b), do 
Regimento).

42. Quitação 2017: Autoridade Bancária Europeia (EBA)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão +
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Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 
observações

(conjunto do texto)

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 490, 119, 20

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

43. Quitação 2017: Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 510, 116, 7

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

44. Quitação 2017: Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) +

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

observações

VP

1 +

§ 5 § texto original

2/VE - 293, 332, 8

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 509, 125, 1

Pedidos de votação por partes
S&D:
§ 5
1.ª parte "Observa que as taxas pagas pela indústria variam significativamente de ano para 

ano, o que complica o planeamento orçamental, e que as taxas pagas relativamente a 
um regulamento só podem ser utilizadas nessa secção do orçamento da Agência, 
pelo que pode haver um excedente numa secção do seu orçamento e um défice 
noutras; solicita à Comissão que proponha medidas que garantam um financiamento 
mais equilibrado das atividades relacionadas com todos os regulamentos que são 
executados pela Agência;"

2.ª parte "recomenda que seja considerada a possibilidade de as taxas cobradas serem 
transferidas para o orçamento da União, enquanto a Agência seria inteiramente 
financiada pelo orçamento da União, através de uma subvenção cujo montante 
cobriria todos os regulamentos que são executados pela Agência;"

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

45. Quitação 2017: Agência Europeia do Ambiente (AEA)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) +

Proposta de resolução

§ 12 1 PPE +

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 508, 124, 1

Diversos
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A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

46. Quitação 2017: Agência Europeia de Controlo das Pescas (AECP)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 497, 133, 3

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

47. Quitação 2017: Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) +

Proposta de resolução

Após o § 22 1 Verts/ALE VN + 391, 184, 53

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 496, 132, 4

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: alteração 1

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).
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48. Quitação 2017: Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) +

Proposta de resolução

Após o § 14 1 PPE, S&D +

Após o § 16 3 GUE/NGL VE + 281, 258, 92

§ 17 2 PPE +

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 491, 130, 7

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

49. Quitação 2017: Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma (EIOPA)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 507, 126, 2

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

50. Quitação 2017: Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)
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Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 508, 118, 9

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

51. Quitação 2017: Agência Europeia de Medicamentos (EMA)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) +

Proposta de resolução

§ 25 2 EFDD -

Após o § 25 1 PPE +

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 492, 121, 24

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

52. Quitação 2017: Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
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Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 
observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 513, 121, 2

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

53. Quitação 2017: Agência Europeia da Segurança Marítima (AMSA)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 495, 120, 11

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

54. Quitação 2017: Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da 
Informação (ENISA)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

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

Decisão sobre a quitação
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Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 
observações

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 494, 127, 13

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

55. Quitação 2017: Agência Ferroviária da União Europeia (AFE)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) +

Proposta de resolução

§ 4 1S PPE VE + 363, 244, 28

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 498, 131, 3

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

56. Quitação 2017: Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(ESMA)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão +
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Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 
observações

(conjunto do texto)

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 488, 116, 23

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

57. Quitação 2017: Fundação Europeia para a Formação (ETF)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 512, 120, 2

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

58. Quitação 2017: Agência europeia para a gestão operacional de sistemas 
informáticos de grande escala no espaço de liberdade, segurança e justiça 
(eu-LISA)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

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

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 496, 107, 35

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

59. Quitação 2017: Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 
(EU-OSHA)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 501, 127, 5

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

60. Quitação 2017: Agência de Aprovisionamento da Euratom

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

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

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 510, 107, 13

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

61. Quitação 2017: Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de 
Trabalho (Eurofound)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 496, 128, 5

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

62. Quitação 2017: Unidade Europeia de Cooperação Judiciária (Eurojust)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 507, 105, 21
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Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

63. Quitação 2017: Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) +

Proposta de resolução

§ 10 § texto original VS +

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 493, 100, 38

Pedidos de votação em separado
S&D: § 10

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

64. Quitação 2017: Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 495, 131, 4

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).
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65. Quitação 2017: Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

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

observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão (conjunto do texto) +

Proposta de resolução

§ 17 1 PPE +

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 470, 131, 30

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

66. Quitação 2017: Agência do GNSS Europeu (GSA)

Relatório: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 497, 119, 10

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

67. Quitação 2017: Empresa Comum Bioindústrias (BBI)

Relatório: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
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Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 
observações

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 504, 120, 7

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

68. Quitação 2017: Empresa Comum – Aeronáutica e Ambiente – Clean Sky 2

Relatório: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 499, 108, 26

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

69. Quitação 2017: Empresa Comum Componentes e Sistemas Eletrónicos para a 
Liderança Europeia (ECSEL)

Relatório: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

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

Decisão sobre a quitação
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Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 
observações

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 436, 181, 17

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

70. Quitação 2017: Empresa Comum «Pilhas de Combustível e Hidrogénio 2» (PCH-2)

Relatório: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 505, 119, 5

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

71. Quitação 2017: Empresa Comum «Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores 2» 
(IMI)

Relatório: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

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

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 505, 115, 9

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

72. Quitação 2017: Organização Internacional de Energia de Fusão (ITER)

Relatório: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 439, 175, 12

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

73. Quitação 2017: Empresa Comum SESAR

Relatório: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução VN + 489, 122, 6
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Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 
observações

(conjunto do texto)

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).

74. Quitação 2017: Empresa Comum «Shift2Rail» (SHIFT2RAIL)

Relatório: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

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

Decisão sobre a quitação

votação: decisão 
(conjunto do texto)

+

Proposta de resolução

votação: resolução 
(conjunto do texto)

VN + 449, 115, 3

Diversos
A votação sobre a decisão de quitação abrange o encerramento das contas (ver Anexo IV, artigo 
5.º, n.º 1, alínea a), do Regimento).


