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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
1/20 limiar baixo (pelo menos 1/20 dos deputados)
1/10 limiar médio (pelo menos 1/10 dos deputados)
1/5 limiar alto (pelo menos 1/5 dos deputados)
SEC votação por escrutínio secreto
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1. Violações dos direitos humanos e da liberdade de religião no Burquina Faso

Propostas de resolução: B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, 
B9-0269/2019, B9-0270/2019

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0261/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Após o § 3 2 GUE/NGL -

Após o § 12 3 GUE/NGL -

Após o considerando 
A

1 GUE/NGL -

Resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0261/2019 ECR ↓

B9-0264/2019 Verts/ALE ↓

B9-0265/2019 S&D ↓

B9-0266/2019 GUE/NGL ↓

B9-0268/2019 ID ↓

B9-0269/2019 Renew ↓

B9-0270/2019 PPE ↓
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2. Afeganistão, nomeadamente as alegações de abuso sexual de rapazes na província 
de Logar

Propostas de resolução: B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, 
B9-0257/2019

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0242/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 § texto original VN + 617, 1, 3

1 GUE/NGL -Após o § 13

2 GUE/NGL -

Após o § 14 3 GUE/NGL -

Resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0242/2019 ECR ↓

B9-0243/2019 Verts/ALE ↓

B9-0244/2019 S&D ↓

B9-0245/2019 GUE/NGL ↓

B9-0256/2019 Renew ↓

B9-0257/2019 PPE ↓

Pedidos de votação nominal
ID: § 1
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3. Lei russa sobre os «agentes estrangeiros»

Proposta de resolução: B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, 
B9-0267/2019

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0258/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 13 § texto original VN + 499, 78, 41

Resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0258/2019 ECR ↓

B9-0259/2019 Verts/ALE ↓

B9-0260/2019 S&D ↓

B9-0262/2019 GUE/NGL ↓

B9-0263/2019 Renew ↓

B9-0267/2019 PPE ↓

Pedidos de votação nominal
ID: § 13

Diversos
Jacek Saryusz-Wolski (Grupo ECR) é igualmente signatário da proposta de resolução B9-
0258/2019.
Stelios Kouloglou (Grupo GUE/NGL) é igualmente signatário da proposta de resolução comum 
RC-B9-0258/2019.
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4. Comemoração do 30.º aniversário da Revolução Romena de dezembro de 1989

Proposta de resolução: B9-0241/2019

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

Proposta de resolução B9-0241/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Resolução (conjunto 
do texto)

VN + 513, 18, 87

Pedidos de votação nominal
PPE: votação final

Diversos
Jacek Saryusz-Wolski (Grupo ECR) é igualmente signatário da proposta de resolução B9-
0241/2019.

5. Situação dos uigures na China («China cables»)

Propostas de resolução: B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0246/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

VP

1 +

2 +

§ 1 § texto original

3/VN + 584, 7, 31
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Após o § 1 1 GUE/NGL -

Resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0246/2019 S&D ↓

B9-0247/2019 ECR ↓

B9-0248/2019 Verts/ALE ↓

B9-0249/2019 Renew ↓

B9-0250/2019 PPE ↓

Pedidos de votação nominal
ID: § 1 (3.ª parte)

Pedidos de votação por partes
ID:
§ 1
1.ª parte "Manifesta a sua profunda preocupação com o regime cada vez mais repressivo a 

que os uigures e outras minorias étnicas muçulmanas estão sujeitos e exige que as 
autoridades respeitem as suas liberdades fundamentais, como recomendado em 
relatórios credíveis;"

2.ª parte "condena veementemente o envio de centenas de milhares de uigures e cazaques 
para campos de «reeducação» política, com base num sistema de «policiamento 
preditivo», inclusive pelo facto de terem viajado para o estrangeiro ou de serem 
considerados demasiado devotos; solicita às autoridades chinesas de Xinjiang que 
prestem informações sobre a localização e sobre as condições médicas das pessoas 
detidas; insta o Governo chinês a pôr imediatamente termo à prática da detenção 
arbitrária, sem acusação, julgamento ou condenação por infração penal, de membros 
das minorias uigur e cazaque, a encerrar todos os campos e centros de detenção e a 
libertar imediata e incondicionalmente as pessoas detidas;"

3.ª parte "salienta que, à luz do quadro jurídico internacional, se considera inaceitável 
qualquer tipo de detenção, quando aplicada em violação de leis internacionais 
fundamentais, bem como a perseguição de determinadas pessoas ou grupos por 
motivos étnicos, culturais ou religiosos, e outros atos desumanos que causem grande 
sofrimento ou lesões graves, quando praticados no âmbito de um ataque 
generalizado ou sistemático contra a população civil;"

Diversos
Hannah Neumann (Grupo Verts/ALE) é  igualmente signatária da proposta de 
resolução comum RC-B9-0246/2019.
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6. Situação dos direitos humanos e da democracia na Nicarágua

Propostas de resolução: B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0251/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

VP

1 +

§ 7 § texto original

2/VN + 492, 95, 31

Resolução (conjunto do texto) VN + 560, 12, 43

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0251/2019 S&D ↓

B9-0252/2019 Verts/ALE ↓

B9-0253/2019 PPE ↓

B9-0254/2019 Renew ↓

B9-0255/2019 ECR ↓

Pedidos de votação nominal
GUE/NGL: § 7 (2.ª parte)
PPE, Renew: votação final

Pedidos de votação por partes
GUE/NGL:
§ 7
1.ª parte "Congratula-se com a Decisão do Conselho da UE de adotar o quadro de medidas 

restritivas específicas para os responsáveis por violações dos direitos humanos, 
abusos e repressão da sociedade civil e da oposição democrática na Nicarágua;"

2.ª parte "insta os Estados-Membros a chegarem rapidamente a acordo sobre a lista específica 
de pessoas e entidades que devem ser punidas, incluindo o presidente e a vice-
presidente;"

Diversos
Hermann Tertsch (Grupo ECR) é igualmente signatário da proposta de resolução comum RC-B9-
0251/2019.

7. Repressão violenta das recentes manifestações no Irão

Propostas de resolução: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, 
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B9-0276/2019

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0271/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Após o § 1 3 GUE/NGL -

§ 5 § texto original VN + 566, 4, 20

Após o § 6 2 GUE/NGL +

Após o considerando 
G

1 GUE/NGL +

Resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0271/2019 Verts/ALE ↓

B9-0272/2019 S&D ↓

B9-0273/2019 ECR ↓

B9-0274/2019 Renew ↓

B9-0275/2019 PPE ↓

B9-0276/2019 GUE/NGL ↓

Pedidos de votação nominal
ID: § 5

Diversos
Charlie Weimers (Grupo ECR) é igualmente signatário da proposta de resolução B9-0273/2019.
Ivan Štefanec (Grupo PPE) é igualmente signatária da proposta de resolução B9-0275/2019.


