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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 

 



P8_PV(2017)10-05(VOT)_PT.docx 2 PE 611.541 

1. A situação das pessoas com albinismo no Maláui e outros países africanos 

Propostas de resolução: B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, 
B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0543/2017 

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

Após o § 3 3 GUE/NGL  -  

Após o considerando 

H 

1 GUE/NGL  -  

Após o considerando 

Q 

2 GUE/NGL  -  

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0543/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0544/2017  ALDE  ↓  

B8-0546/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0547/2017  PPE  ↓  

B8-0551/2017  S&D  ↓  

B8-0553/2017  ECR  ↓  

B8-0554/2017  EFDD  ↓  

B8-0562/2017  ENF  ↓  
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2. Os casos dos líderes dos tártaros da Crimeia Akhtem Chiygoz e Ilmi Umerov e da 

jornalista Mykola Semena 

Propostas de resolução: B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0545/2017 

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

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0545/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0548/2017  ALDE  ↓  

B8-0552/2017  S&D  ↓  

B8-0557/2017  PPE  ↓  

B8-0559/2017  ECR  ↓  

 

Diversos 

Elisabetta Gardini retirou a sua assinatura da proposta de resolução B8-0557/2017. 
 

 

3. A situação nas Maldivas 

Propostas de resolução: B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, 
B8-0560/2017, B8-0561/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0549/2017 

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

§ 5 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 8 1 GUE/NGL  -  

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

VN/VE - 

observações 

1 +  

2 +  

§ 15 
    § 

texto original  + modificado 

oralmente 

Considerando C 
    § 

texto original  + modificado 

oralmente 

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0549/2017  ALDE  ↓  

B8-0550/2017  ECR  ↓  

B8-0555/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0556/2017  EFDD  ↓  

B8-0558/2017  PPE  ↓  

B8-0560/2017  S&D  ↓  

B8-0561/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 5 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "apela à abolição universal da pena de 

morte" 

2.ª parte Estes termos 

 

GUE/NGL 

§ 14 

1.ª parte "Insta a UE a tirar pleno proveito de todos os instrumentos à sua disposição, a fim de 

promover o respeito dos direitos humanos e dos princípios democráticos nas 

Maldivas" 

2.ª parte "nomeadamente ponderando a introdução de sanções temporárias específicas contra 

as pessoas que ameaçam os direitos humanos" 
 

Diversos 
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Charles Tannock apresentou uma alteração oral ao § 15 visando a sua supressão, bem como a 

seguinte alteração oral ao considerando C: 

"C. Considerando que foram reduzidas as liberdades políticas e civis, que os líderes da oposição 

foram detidos de forma arbitrária, que foram atacados os meios de comunicação social e que o 

crescente conservadorismo religioso é acusado de ser responsável pelo declínio da liberdade 

religiosa e da tolerância, enquanto que o Presidente Abdulla Yameen, antigo líder do Partido 

Progressista das Maldivas, e o seu governo procuram reforçar o seu poder;". 

4. Cooperação reforçada: Procuradoria Europeia *** 

Recomendação: Barbara Matera (A8-0290/2017) 

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

observações 

Votação: aprovação VN + 456, 115, 60 

 

 

 

5. Sistemas e condições prisionais 

Relatório: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução 

de substituição 

1 ENF VN - 81, 524, 32 

§ 7 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 12 § texto original VS/VE + 287, 259, 89 

Votação: resolução da comissão LIBE VN + 474, 109, 34 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: Alteração 1 
 

Pedidos de votação em separado 

deputados: § 12 
 

Pedidos de votação por partes 

deputados: 

§ 7 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "visto que a população prisional tende 

a crescer ao mesmo ritmo que as capacidades das prisões" 

2.ª parte Estes termos 
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