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ANEXO 
 

RESULTADO DAS VOTAÇÕES 

 

 

 

Significado das abreviaturas e símbolos 

 
+ aprovado 

- rejeitado 

↓ caduco 

R retirado 

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

VE ( ..., ..., ...) votação electrónica (votos a favor, votos contra, abstenções) 

VP votação por partes 

VS  votação em separado 

alt. alteração 

AC alteração de compromisso 

PC parte correspondente 

S alteração supressiva 

= alterações idênticas 

§ nº 

art. artigo 

cons. considerando 

PR proposta de resolução 

PRC proposta de resolução comum 

SEC votação secreta 
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1.  Acções de informação e promoção a favor de produtos agrícolas * 

 Relatório: Constantin DUMITRIU (A6-0004/2009)  
 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 516,26,28 

 

Pedidos de votação nominal 

IND/DEM: votação final 

 

 

2.  Aplicação da Directiva 2003/9/CE sobre o acolhimento de requerentes de asilo:  

visitas da Comissão LIBE de 2005 a 2008 

 

 Relatório: Martine ROURE (A6-0024/2009)  
 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 487,39,45 

 

Pedidos de votação nominal 

IND/DEM: votação final 

 

 

3.  PME europeias no comércio internacional  

 Relatório: Cristiana MUSCARDINI (A6-0001/2009)  
 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 437,77,69 

 

Pedidos de votação nominal 

PPE-DE:  votação final 

IND/DEM: votação final 

 

 

4.  Comércio internacional e Internet  

 Relatório: Georgios PAPASTAMKOS (A6-0020/2009)  
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Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 562,9,10 

 

Pedidos de votação nominal 

PPE-DE:  votação final 

IND/DEM: votação final 

 

 

5.  Colocação no mercado e utilização de alimentos para animais ***I 

 Relatório: Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU 

BARINGDORF 

(A6-0407/2008)  

 

Assunto  Alt. 

n° 

Autor VN, 

etc. 

Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto 

Bloco n° 1 - 

compromisso  

77 Verts/ALE, 

PPE-DE, PSE, 

ALDE, UEN 

 +  

Bloco n° 2 - 

Alterações da 

comissão 

responsável 

1-76 comissão  ↓  

votação: proposta alterada  +  

votação: resolução legislativa VN + 543,8,26 

 

Pedidos de votação nominal 

IND/DEM: votação final 

PPE-DE:  votação final 

 

 

6.  Impacto dos Acordos de Parceria Económica no desenvolvimento  

 Relatório: Jürgen SCHRÖDER (A6-0513/2008)  
 

Assunto  Alt. 

n° 

Autor VN, 

etc. 

Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de 

resolução 

alternativa 

1 PPE-DE, UEN VN + 340,225,13 
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Assunto  Alt. 

n° 

Autor VN, 

etc. 

Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de 

resolução 

alternativa 

2 PSE, Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

votação: Comissão DEVE (conjunto) VN ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

IND/DEM: resolução da comissão  

Verts/ALE: alts. 1, 2 

 

 

7.  Situação no Kosovo  

 Proposta de resolução: (B6-0063/2009) 
 

Assunto  Alt. 

n° 

Autor VN, 

etc. 

Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B6-0063/2009 

(comissão AFET) 

antes do § 1 4 GUE/NGL  R  

§ 1 5 GUE/NGL  R  

Após o § 2 3 ALDE VN + 281,229,55 

6 GUE/NGL  R  

§ 6 7 GUE/NGL  R  

Após o § 26 9 Verts/ALE  +  

Após o § 31 8 GUE/NGL  R  

Após o § 32 2 ALDE VE + 289,265,21 

alterado oralmente 

após travessão 4 1 ALDE  +  

votação: resolução (conjunto) VN + 424,133,24 

 

Pedidos de votação nominal 

IND/DEM: votação final 

GUE/NGL: alt. 3, votação final 

 

Diversos 
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Johannes Lebech apresenta a seguinte alteração oral à alteração 2: 

"Salienta a importância de uma total cooperação económica regional e a obrigação de cumprir e aplicar 

rigorosamente as disposições do Acordo Centro-Europeu de Comércio Livre (CEFTA);" 

 

O Grupo GUE/NGL retirou as suas alterações. 

 

 

8.  Relações comerciais e económicas com a China  

 Relatório: Corien WORTMANN-KOOL (A6-0021/2009)  
 

Assunto  Alt. 

n° 

Autor VN, 

etc. 

Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de 

resolução 

alternativa 

1 PPE-DE VN + 491,76,12 

alterado oralmente 

votação: Comissão INTA (conjunto) VN ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

IND/DEM: resolução da comissão  

PSE:  alt. 1 e resolução da comissão 

 

Diversos 

Corien Wortmann-Kool apresenta a seguinte alteração oral à alteração 1: 

"64-A Regista com agrado a reaproximação entre a China e a Formosa (Taiwan); considera a Formosa 

como uma entidade económica e comercial em si mesma, que é o quarto maior parceiro comercial da UE 

na Ásia; apoia a participação da Formosa, com o estatuto de observador, nas organizações internacionais 

relevantes em que tal não requer a qualidade de Estado independente, nomeadamente a OIT;" 

 

 

9.  Situação no Sri Lanka  

 Propostas de resolução: (B6-0072/2009, B6-0074/2009, B6-0077/2009, B6-

0078/2009, B6-0080/2009, B6-0088/2009) 
 

Assunto  Alt. 

n° 

Autor VN, 

etc. 

Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B6-0072/2009 

B6-0072/2009  GUE/NGL  -  

Proposta de resolução comum RC-B6-0074/2009 

(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

§ 2 § texto original  + alterado oralmente 

Considerando K § texto original  + alterado oralmente 
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Assunto  Alt. 

n° 

Autor VN, 

etc. 

Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B6-0074/2009  PPE-DE  ↓  

B6-0077/2009  ALDE  ↓  

B6-0078/2009  PSE  ↓  

B6-0080/2009  Verts/ALE  ↓  

B6-0088/2009  UEN  ↓  

 

Diversos 

Charles Tannock propôs as seguintes alterações orais: 

§ 2 

"2. Entende que uma vitória militar sobre o LTTE, como o Governo do Sri Lanka pretende, não exclui a 

necessidade de encontrar uma solução política para assegurar uma paz duradoura;" 

 

Considerando K 

"K. Considerando que os Co-Presidentes da Conferência de Doadores de Tóquio exortaram 

conjuntamente o Governo do Sri Lanka e o LTTE a declararem um período de ausência de fogo que 

permita evacuar os doentes e os feridos e prestar assistência humanitária aos civis;" 

 

 

10.  Situação dos refugiados birmaneses na Tailândia  

 Propostas de resolução: (B6-0073/2009, B6-0075/2009, B6-0079/2009, B6-

00820/2009, B6-0084/2009, B6-0085/2009) 
 

Assunto  Alt. 

n° 

Autor VN, 

etc. 

Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B6-0073/2009 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL) 

§ 2 § texto original   + alterado oralmente 

§ 5 § texto original  + alterado oralmente 

§ 6 § texto original  + alterado oralmente 

Após o § 6 1 ALDE  -  

3 PSE VP   
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Assunto  Alt. 

n° 

Autor VN, 

etc. 

Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

1 +  

2 -  

2 ALDE  +  

Considerando E § texto original  + alterado oralmente 

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B6-0073/2009  GUE/NGL  ↓  

B6-0075/2009  PPE-DE  ↓  

B6-0079/2009  ALDE  ↓  

B6-0082/2009  UEN  ↓  

B6-0084/2009  PSE  ↓  

B6-0085/2009  Verts/ALE  ↓  

 

Pedidos de votação por partes 

PPE-DE 

alt. 3 

1ª parte:   "até "combater a atroz discriminação dos rohingya," 

2ª  parte:  restante texto 

 

Diversos 

Charles Tannock propôs as seguintes alterações orais: 

§ 2 

"2. Condena veementemente a perseguição contínua do povo Rohingya pelo Governo birmanês, 

principal responsável pela situação difícil em que se encontram os refugiados; exige que seja 

restabelecida a cidadania birmanesa do povo Rohingya, que sejam imediatamente levantadas todas 

as restrições ao seu direito à livre circulação, à educação e ao direito de contrair matrimónio e que 

seja posto termo à perseguição religiosa, à destruição de mesquitas e de outros locais de culto e a 

todas as violações dos direitos humanos no país, bem como ao empobrecimento deliberado, à 

tributação arbitrária e ao confisco de terras;" 

 

§ 5 

"5.  Congratula-se com a cooperação do Governo tailandês com o Alto Comissário das Nações Unidas 

para os Refugiados e solicita o acesso imediato e sem restrições a todos os "boat people" rohingya 

detidos, a fim de definir as suas necessidades de protecção; solicita simultaneamente ao Governo da 

Tailândia que assine a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e 

o seu Protocolo de 1967;" 

 

§ 6 
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"6.  Salienta que a questão dos "boat people", que afecta Tailândia e outros países, é essencialmente uma 

questão regional; encara de forma positiva os esforços envidados pelo Governo tailandês para 

intensificar a cooperação entre os vizinhos regionais para resolver a questão do povo Rohingya;  

congratula-se, neste contexto, com a reunião organizada em 23 de Janeiro de 2009 pelo Secretário 

Permanente dos Negócios Estrangeiros, Kasit Piromya, com os Embaixadores da Índia, da 

Indonésia, do Bangladeche, da Malásia e da Birmânia e  apela aos membros da ASEAN e, 

nomeadamente, à Presidência tailandesa e às organizações internacionais relevantes para que 

procurem uma solução permanente para este problema há muito existente;" 
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Considerando E 

"E. Considerando que a Agência para os refugiados das Nações Unidas exprimiu a sua preocupação 

com os relatos de maus-tratos dos refugiados birmaneses e conseguiu ter acesso a alguns dos 126 

Rohingya ainda detidos pelas autoridades tailandesas,"  

 

 

11.  Recusa de extradição do Brasil de Cesare Battisti  

 Propostas de resolução: (B6-0076/2009, B6-0081/2009, B6-0083/2009, B6-

0086/2009, B6-0087/2009, B6-0089/2009) 
 

Assunto  Alt. 

n° 

Autor VN, 

etc. 

Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B6-0076/2009 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN) 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 46,8,0 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B6-0076/2009  PPE-DE  ↓  

B6-0081/2009  PSE  ↓  

B6-0083/2009  GUE/NGL  ↓  

B6-0086/2009  Verts/ALE  ↓  

B6-0087/2009  UEN  ↓  

B6-0089/2009  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

PPE-DE: votação final  

 

 

 

 

 


