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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 electrónica (votos a favor, votos contra, abstenções) 

div. votação 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 secreta 
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1. Decisão de não convocar uma Convenção para a revisão dos tratados no que 

respeita às medidas transitórias respeitantes à composição do Parlamento 

Europeu 

 

Relatório: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010) 

  

Assunto  Alt. 

n.º 

Autor VN, etc. votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação: Decisão (conjunto do texto) VN + 499,94,4 

 

Pedidos de votação nominal   
 

GUE/NGL: Votação final 
 

 

2. Revisão dos Tratados - Disposições transitórias respeitantes à composição do 

Parlamento Europeu 

 

Relatório: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010) 

  

Assunto  Alt. 

n.º 

Autor VN, etc. votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 1 11 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN - 116,478,12 

3 EFD  -  

1 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

§ 3 12 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Após o § 4 4 EFD VN - 105,494,13 

§ 5 14S ALDE, 

GUE/NGL 

 +  

§ 7 2 PPE, S&D, 

ALDE 

VN + 521,78,8 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2010\05-06\votes_définitif\P7_PV(2010)05-06(VOT)_PT.doc PE 441.833/ 3 

Assunto  Alt. 

n.º 

Autor VN, etc. votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 7 13 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 324,277,12 

Cons. J 5 ALDE,   

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE - 158,451,4 

Após o cons. J 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN - 115,484,13 

Após o cons. K 7 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

8 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

9 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

10 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN - 172,440,5 

  votação: resolução (conjunto do texto)  VN + 479,122,15 

 

Pedidos de votação nominal   
 

EFD:   Alts. 4, 6, 9, 10, votação final 

GUE/NGL: Alts. 6, 11, 13, votação final 

Verts/ALE: Alts. 6, 11, 12, 13 

ALDE:   Alt. 2 

S&D:   Votação final 
 

Diversos   
 

O Grupo ALDE retirou a sua assinatura das alterações 6, 8, 9, 11, 12 

 

 

3. Quirguizistão 

 

Propostas de resolução: B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-

0256/2010, B7-0257/2010 e B7-0258/2010 
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Assunto  Alt. 

n.º 

Autor VN, 

etc. 

votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B7-0246/2010 

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

§ 5 § texto original  + alterado 

oralmente 

Após o § 13 1 S&D  +  

§ PPE  + alt. oral 

  votação: resolução (conjunto do texto)    +  

  Propostas de resolução dos grupos políticos   

B7-0246/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0250/2010  EFD  
↓ 

 

B7-0251/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0255/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0256/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0257/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0258/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Diversos   
 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, em nome do Grupo PPE, apresentou a seguinte alteração 

oral ao n.º 5: 
 

"5. Congratula-se, neste contexto, com o facto de o governo provisório ter anunciado a realização 

de um referendo sobre a nova Constituição em 27 de Junho de 2010 e de novas eleições gerais em 

10 de Outubro de 2010 para reforçar a democracia e a responsabilidade política; exorta o governo 

provisório a honrar as obrigações internacionais do Quirguizistão e a velar por que as eleições 

sejam livres e equitativas;". 
 

Paolo Bartolozzi, em nome do Grupo PPE, apresentou a seguinte alteração oral a inserir após o 

n.º 13: 

"13bis. Insta a Comissão a verificar se é necessário, tendo em conta a situação actual, enviar com 

urgência ajuda humanitária;" . 
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4. Veículos eléctricos 

 

Proposta de resolução: B7-0261/2010 

  

Assunto  Alt. 

n.º 

Autor VN, 

etc. 

votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B7-0261/2010 

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

§ 2 3 GUE/NGL  -  

§ 4, alínea iv) §  texto original   div   

1 +  

2 +  

§ 6 1rev Verts/ALE VN - 98,491,15 

§  texto original   div   

1  +  

2/VE - 247,340,16 

§ 7 § texto original   vs +  

§ 8 2rev S&D  +  

§ 10 4 PPE  +  

Cons. C § texto original   div   

1 +  

2 +  

  votação: resolução (conjunto do texto)    +  

 

Pedidos de votação nominal   
 

PPE:   alt. 1/rev. 

 

Pedidos de votação em separado 

 

GUE/NGL: § 7 

 

Pedidos de votação por partes 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2010\05-06\votes_définitif\P7_PV(2010)05-06(VOT)_PT.doc PE 441.833/ 6 

 

ALDE:  
§ 6 

1ª parte:      Texto sem os termos "muito preocupado" 

2ª parte:     estes termos 

 

GUE/NGL: 

Considerando C 

1ª parte:      Texto sem os termos "mais competitiva" 

2ª parte:     estes termos 

 

§ 4, ponto iv) 

1ª parte:      Texto sem os termos "que garantam a existência de um mercado único" 

2ª parte:     estes termos 

 

5. Regulamento relativo à isenção por categoria para o sector automóvel 

 

Proposta de resolução: B7-0245/2010 

  

Assunto  Alt. 

n.º 

Autor VN, 

etc. 

votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B7-0245/2010 

(Comissão ECON) 

  votação: resolução (conjunto do texto)    +  

 

 

6. Comunicação da Comissão “Acção Contra o Cancro: Parceria Europeia” 

 

Relatório: Alojz Peterle (A7-0121/2010) 

  

Assunto  Alt. 

n.º 

Autor VN, etc. votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

 

7. Mobilização das tecnologias da informação e das comunicações para facilitar a 

transição para uma economia assente na eficiência energética e num baixo 

nível de emissões de carbono 

 

Relatório: Patrizia Toia (A7-0120/2010) 
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Assunto  Alt. 

n.º 

Autor VN, etc. votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 55 § texto original   div   

1 +  

2/VE + 304,299,7 

§ 61 § texto original   vs / VE + 352,227,6 

  votação: resolução (conjunto do texto)    +  

 

Pedidos de votação em separado  
 

PPE: § 61 

 

Pedidos de votação por partes   
 

PPE:  
§ 55 

1ª parte:    Texto sem os termos "e vinculativos" 

2ª parte:    esses termos 

 

 

8. Livro Branco da Comissão: "Adaptação às alterações climáticas: para um 

quadro de acção europeu" 

 

Relatório: Vittorio Prodi (A7-0057/2010) 

  

Assunto  Alt. 

n.º 

Autor VN, etc. votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 30 1 + de 74 

deputados 

div   

1 +  

2 +  

§ texto original  vs ↓  

§ 41 § texto original   vs / VE + 384,214,9 

§ 52 2 + de 74 

deputados 

VN + 305,295,1 
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Assunto  Alt. 

n.º 

Autor VN, etc. votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ texto original   vs ↓  

§ 67 § texto original   vs / VE + 337,251,9 

§ 68 3 + de 74 

deputados 

VN - 295,301,7 

§ texto original   VE + 297,293,16 

§ 72 4 + de 74 

deputados 

VE + 337,266,8 

§ texto original   vs ↓  

§ 73 § texto original   div   

1 +  

2/VE + 325,281,8 

  votação: resolução (conjunto do texto)    +  

 

Pedidos de votação nominal   
 

Verts/ALE: Alts. 2, 3 

 

Pedidos de votação em separado  
 

S&D: § 41 

PPE: §§ 30, 52, 67, 68, 72 

 

As alterações 1 a 4 foram apresentadas por Markus Pieper e outros. 
 

Pedidos de votação por partes   
 

PPE:  

§ 73 

1ª parte:     "Exorta os Estados-Membros … estabelecidos pela UE" 

2ª parte:    "assinalando que … absolutamente justificado" 

 

Verts/ALE  

Alt.  1 

1ª parte:    "Manifesta a sua … promove a reflorestação" 

2ª parte:    "observa que … alterações climáticas" 
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9. Protecção dos interesses financeiros das Comunidades e a luta contra a fraude 

– Relatório anual 2008 

 

Relatório: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010) 

  

Assunto  Alt. 

n.º 

Autor VN, etc. votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 28 1S ECR VN - 097,509,2 

  votação: resolução (conjunto do texto)    +  

 

Pedidos de votação nominal   
 

ECR: Alt. 1 

 

 

10. Banco Europeu de Investimento (BEI) - relatório anual relativo ao exercício de 

2008 

 

Relatório: Tamás Deutsch (A7-0062/2010) 

  

Assunto  Alt. 

n.º 

Autor VN, etc. votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

  votação: resolução (conjunto do texto)    +  

 

 

11. Atrocidades em Jos, na Nigéria, em Janeiro e em Março  

 

Propostas de resolução: B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-

0253/2010, B7-0254/2010 e B7-0259/2010 

  

Assunto  Alt. 

n.º 

Autor VN, 

etc. 

votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B7/0247/2010 

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

Após o § 5 § Verts/ALE  + alt. oral  
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Assunto  Alt. 

n.º 

Autor VN, 

etc. 

votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 7 § texto original    + alterado 

oralmente  

  votação: resolução (conjunto do texto)    +  

Propostas de resolução dos grupos políticos   

B7-0247/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0248/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0249/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0252/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0253/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0254/2010  EFD  
↓ 

 

B7-0259/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Diversos   
 

Charles Tannock (Grupo ECR) e Malika Benarab-Attou (Grupo Verts/ALE) são igualmente 

signatários da proposta de resolução comum. 

Bastiaan Belder (Grupo EFD) é igualmente signatário da proposta de resolução comum B7-

0254/2010. 

 

Nicole Kiil-Nielsen, em nome do Grupo Verts/ALE, apresentou a seguinte alteração oral a inserir 

após o n.º 5: 

"5-A. Insta as autoridades da Nigéria a revogarem as recentes decisões de alguns governadores de 

estados nigerianos de executarem condenados à morte para descongestionarem as prisões 

sobrelotadas, o que constitui uma grave violação dos direitos humanos; insta os governadores a 

agirem com moderação e a continuarem a aplicar a moratória de facto; recorda que a aplicação da 

pena de morte é contrária aos compromissos internacionais da Nigéria;". 

 

Filip Kaczmarek, em nome do Grupo PPE, apresentou a seguinte alteração oral ao § 7 da proposta 

de resolução comum: 

"7. Insta a UE a prosseguir o seu diálogo político com a Nigéria, em conformidade com o artigo 

8.º do Acordo de Cotonu revisto, e a abordar, nesse contexto, as questões relacionadas com a 

liberdade de pensamento, de consciência, de religião ou crença, consagrada nos instrumentos 

universais, regionais e nacionais de direitos humanos;". 


