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 ANEXO 
 

RESULTADOS DAS VOTAÇÕES 

Significado das abreviaturas e dos símbolos 

+ aprovado 

- rejeitado 

↓ caduco 

R retirado 

VN (..., …, ...) votação nominal (votos a favor, votos contra, abstenções) 

VE (..., …, ...) votação eletrónica (votos a favor, votos contra, abstenções) 

VP votações por partes 

VS votação em separado 

alt alteração 

AC alteração de compromisso 

PC parte correspondente 

S alteração supressiva 

= alterações idênticas 

§ número 

art artigo 

cons considerando 

PR proposta de resolução 

PRC proposta de resolução comum 

SEC votação por escrutínio secreto 
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1. Rússia e a detenção de Alexei Navalny e de outros manifestantes 

Propostas de resolução: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, 
B8-0251/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0245/2017  

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

Antes do § 1 4 GUE/NGL VN - 177, 290, 149 

Após o § 10 1 Verts/ALE  R  

Após o § 13 3 ECR VE - 249, 304, 71 

Após o considerando 

G 

2 ECR  -  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 494, 39, 91 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

  ECR  ↓  

B8-0246/2017  S&D  ↓  

B8-0248/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0250/2017  ALDE  ↓  

B8-0251/2017  PPE  ↓  

Adiamento     284, 296, 22 

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: Alteração 4 

PPE: Votação final (RC-B8-0245/2017) 
 

Diversos 

Ian Duncan é igualmente signatário da alteração 1. 
 

 

2. Bielorrússia 

Propostas de resolução: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, 
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B8-0263/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0253/2017  

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

§ 16 § texto original VP   

 +  

2/VN +  

Considerando O § texto original VS +  

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0253/2017  ECR  ↓  

  S&D  ↓  

B8-0258/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0259/2017  GUE/NGL  ↓  

  ALDE  ↓  

B8-0263/2017  PPE  ↓  

 

Pedidos de votação em separado 

GUE/NGL: Considerando O, § 16 (2ª parte) 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL: 

§ 16 

1.ª parte "Insta a Comissão a avaliar se estão garantidas as mais elevadas normas de 

segurança nuclear na central nuclear de Ostrovets, atualmente em construção," 

2.ª parte "e se uma garantia da UE ao BEI não acabará por ser utilizada para o financiamento 

das instalações nucleares em Bielorrússia, avaliando igualmente se tal garantia seria 

compatível com as sanções impostas pela UE à Federação da Rússia;" 
 

 

3. Bangladeche, incluindo o casamento infantil 

Propostas de resolução: B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, 
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B8-0262/2017, B8-0264/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0252/2017  

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

§ 9 1 GUE/NGL VN +  

§ texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 557, 23, 45 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0252/2017  EFDD  ↓  

  S&D  ↓  

B8-0255/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0257/2017  ECR  ↓  

B8-0260/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0262/2017  ALDE  ↓  

B8-0264/2017  PPE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: Alteração 1, votação final (RC-B8-0252/2017) 

GUE/NGL: Alteração 1 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 9 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto: "à informação no domínio da saúde sexual e reprodutiva, 

bem como assistência e" 

2.ª parte Estes termos 
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4. Mercados grossistas de itinerância ***I 

Relatório: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 21 comissão VN + 549, 27, 50 

Projeto de ato legislativo* 

Conjunto do texto 21 comissão  ↓  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-20 comissão  ↓  

Votação: proposta da Comissão VN ↓  

 

* Um grupo político ou um número de deputados que atinja, pelo menos, o limiar baixo pode propor 

que se proceda à votação das alterações do projeto de ato legislativo. O Parlamento vota esta eventual 

proposta (artigo 59.º, n.os 3 e 4, do Regimento). 
 

 

5. Países terceiros cujos nacionais estão sujeitos ou isentos da obrigação de visto: 

Ucrânia ***I 

Relatório: Mariya Gabriel (A8-0274/2016) 

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 

2 EFDD VN - 85, 520, 23 

Acordo provisório 

Acordo provisório 1 comissão VN + 521, 75, 36 

Projeto de ato legislativo * 

Conjunto do texto 1 comissão  ↓  

Votação: proposta da Comissão VN ↓  
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Pedidos de votação nominal 

EFDD: Alteração 2 
 

* Um grupo político ou um número de deputados que atinja, pelo menos, o limiar baixo pode propor 

que se proceda à votação das alterações do projeto de ato legislativo. O Parlamento vota esta eventual 

proposta (artigo 59.º, n.os 3 e 4, do Regimento). 
 

 

6. Corpo Europeu de Solidariedade 

Proposta de resolução: B8-0238/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0238/2017 

(Comissão CULT) 

§ 3 9 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 6 10 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Após o § 6 1 GUE/NGL  -  

§ 7 11 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Após § 14, título 4 12 Verts/ALE, 

S&D 

VE + 336, 247, 39 

§ 15 13 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 17 14 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

§ 19 15 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

 16 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Após o § 20 17 Verts/ALE, 

S&D 

VE + 291, 273, 58 

18 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

19 Verts/ALE, 

S&D 

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

VN/VE - 

observações 

§ 21 2 GUE/NGL  -  

§ 22 20 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Após a citação 5 4 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

5 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Citação 8 3 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Após a citação 9 6 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

7 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Considerando E 8 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

 

 

7. A adequação da proteção proporcionada pelo Escudo de Privacidade UE-EUA 

Propostas de resolução: B8-0235/2017, B8-0244/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0235/2017  

(Comissão LIBE) 

§ 3 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 358, 245, 19 

§ 6 § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2/VE - 306, 312, 7 

§ 8 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 419, 200, 6 

3 +  

§ 9 1 Verts/ALE VE - 295, 313, 15 

§ 10 § texto original VS/VE + 363, 245, 17 

§ 11 § texto original VN + 345, 240, 37 

§ 12 § texto original VS/VE + 363, 243, 19 

§ 14 § texto original VS +  

§ 16 § texto original VN + 356, 216, 54 

§ 17 § texto original VN + 356, 200, 66 

Após o § 17 7 ALDE VE + 342, 277, 7 

§ 18 § texto original VN + 345, 204, 77 

§ 19 § texto original VN + 351, 215, 60 

§ 20 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 355, 255, 6 

Após o § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 21 § texto original VS +  

Após o § 21 8 ALDE  +  

9 ALDE  +  

§ 22 § texto original VS/VE + 356, 239, 20 

§ 23 10 ALDE  +  

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

VN/VE - 

observações 

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

Após o § 23 3 Verts/ALE  ↓  

4 Verts/ALE  +  

§ 25 § texto original VN + 364, 239, 12 

Após o § 25 5 Verts/ALE VN - 266, 340, 11 

§ 26 6 Verts/ALE VN - 157, 317, 143 

§ 30 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 350, 249, 5 

3 +  

§ 31 § texto original VS +  

§ 32 § texto original VS +  

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 306, 240, 40 

Proposta de resolução B8-0244/2017  

(PPE, ECR) 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: B8-0235/2017 

 B8-0244/2017 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 10, 12, 14, 21, 22, 31, 32 
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Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE: 

§ 6 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "com satisfação" 

2.ª parte Estes termos 

 

PPE: 

§ 3 

1.ª parte "Toma nota de que, à data de 23 de março de 2017, 1893 organizações dos EUA 

aderiram o Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA;" 

2.ª parte "lamenta que o Escudo de Proteção da Privacidade assente na autocertificação 

voluntária, razão pela qual é válido apenas para organizações dos EUA que tenham 

aderido de forma voluntária, o que significa que muitas empresas não ficam 

abrangidas pelo regime;" 

 
§ 8 

1.ª parte "Reitera o seu apelo para que a Comissão" 

2.ª parte "esclareça o estatuto jurídico das «garantias escritas» prestadas pelos EUA e" 

3.ª parte "assegure que quaisquer compromissos ou acordos previstos ao abrigo do Escudo de 

Proteção da Privacidade sejam mantidos após a tomada de posse de uma nova 

administração nos Estados Unidos;" 

 
§ 20 

1.ª parte "Está alarmado com as recentes revelações sobre as atividades de vigilância 

exercidas por um prestador de serviços de comunicações eletrónicas dos EUA sobre 

todas as mensagens de correio eletrónico chegadas aos seus servidores, a pedido da 

National Security Agency (NSA) e do FBI, ainda em 2015, ou seja, um ano após a 

adoção da Presidential Policy Directive 28 e durante a negociação do Escudo de 

Proteção da Privacidade UE-EUA;" 

2.ª parte "insiste em que a Comissão solicite esclarecimentos cabais às autoridades dos EUA e 

disponibilize as respostas fornecidas ao Conselho, ao Parlamento e às APD 

nacionais; vê este facto como uma razão para duvidar fortemente das garantias 

apresentadas pelo ODNI; está ciente de que o Escudo de Proteção da Privacidade 

UE-EUA assenta na PPD-28, que foi aprovada pelo Presidente e pode também ser 

revogada por qualquer futuro presidente sem o acordo do Congresso;" 

 

§ 30 

1.ª parte "Insta a Comissão a, por ocasião da primeira reapreciação conjunta anual, proceder a 

uma análise completa e aprofundada" 

2.ª parte "de todas as lacunas e deficiências referidas na presente resolução e na sua resolução 

de 26 de maio de 2016 sobre a transferência transatlântica de dados, e das lacunas e 

deficiências identificadas pelo grupo de trabalho do artigo 29.º, pela AEPD e pelos 

atores relevantes, e demonstrar de que forma as mesmas foram tidas em conta, de 

modo a garantir o cumprimento da Carta da UE e da legislação da União," 

3.ª parte "e avaliar cuidadosamente se os mecanismos e salvaguardas indicados nas garantias 

e esclarecimentos apresentados pelo Governo dos EUA são eficazes e viáveis;" 
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§ 33 

1.ª parte "Insta as APD da União a acompanharem o funcionamento do Escudo de Proteção 

da Privacidade UE-EUA e exercerem os seus poderes," 

2.ª parte "incluindo a suspensão ou a proibição definitiva das transferências de dados pessoais 

para uma organização integrada no Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA, se 

considerarem que os direitos fundamentais à privacidade e à proteção de dados 

pessoais dos titulares de dados da União não são garantidos;" 

 

Vert/ALE, PPE: 

§ 23 

1.ª parte "Recorda a sua resolução de 26 de maio de 2016, em que considera que o 

mecanismo de mediação criado pelo Departamento de Estado dos EUA não é 

suficientemente independente nem é dotado dos poderes suficientes para exercer as 

suas funções e garantir vias de recurso efetivas aos cidadãos da UE;" 

2.ª parte "observa que, de acordo com as declarações e as garantias apresentadas pelo 

Governo dos EUA, o mediador é independente dos serviços de informações dos 

EUA, isento de quaisquer influências indevidas suscetíveis de afetar as suas funções 

e, além disso, trabalha em conjunto com outros organismos de supervisão 

independentes com poderes de supervisão efetivos sobre os serviços de informações 

dos EUA;" 

3.ª parte "manifesta preocupação pelo facto de uma pessoa afetada por uma violação das 

regras só poder solicitar informações e a supressão dos dados e/ou a cessação do 

tratamento ulterior dos mesmos, mas não ter direito ao ressarcimento dos danos;" 

 


