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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 por escrutínio secreto 
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1. Instrumento de Assistência de Pré-Adesão ***I 

Relatório: Gabriele Albertini (A7-0397/2011) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 549, 34, 12 

 

 

2. Sumos de frutos e determinados produtos similares destinados à alimentação 

humana ***I 

Relatório: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011) 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto - 

Bloco n.° 1 - 

compromisso 

32 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL, 

EFD 

VN + 577, 24, 9 

Bloco n.º 2 - alterações 

da comissão 

competente 

1-31 comissão  ↓  

votação: proposta alterada VN + 581, 28, 13 

votação: resolução legislativa VN + 585, 33, 11 

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: alteração 32, proposta modificada 
 

 

3. Utilização de fosfatos e de outros compostos fosforados em detergentes para a 

roupa de uso doméstico ***I 

Relatório: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011) 

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

VN/VE - 

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

VN/VE - 

observações 

Conjunto do texto - 

Bloco n.° 1 - 

compromisso 

28 ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL, 

EFD 

 +  

Bloco n° 2 - alterações 

da comissão 

competente 

1-27 comissão  ↓  

votação: proposta alterada  +  

votação: resolução legislativa VN + 631, 18, 4 

 

 

4. Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a UE e Marrocos *** 

Relatório: Carl Haglund (A7-0394/2011) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação: resolução legislativa VN - 296, 326, 58 

 

Pedidos de votação nominal 

EFD: Votação final 

Verts/ALE: Votação final 
 

 

5. Proposta de decisão sobre a composição numérica das comissões permanentes 

Proposta de decisão: B7-0619/2011 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de decisão B7-0619/2011  

(Conferência dos Presidentes) 

votação: decisão (conjunto do 

texto) 

 +  
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6. Proposta de decisão sobre a composição numérica das delegações 

interparlamentares, das delegações às comissões parlamentares mistas e das 

delegações às comissões parlamentares de cooperação e às assembleias 

parlamentares multilaterais 

Proposta de decisão: B7-0620/2011 

 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de decisão B7-0620/2011  

(Conferência dos Presidentes) 

votação: decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

 

 

7. Nomeação de um membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu:  

Benoît Coeuré * 

Relatório: Sharon Bowles (A7-0443/2011) (votação secreta (artigo 169.º, n.º 1 do Regimento)) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação: decisão  + 566, 67, 50 

 

 

8. Futuro protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira 

previstas no Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a União Europeia e o 

Reino de Marrocos 

Propostas de resolução: B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011, B7-0698/2011 

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

VN/VE - 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B7-0691/2011  

(Verts/ALE, GUE/NGL) 

votação: resolução (conjunto do texto) VN - 134, 474, 74 

Proposta de resolução de um grupo político 

B7-0691/2011  Verts/ALE  -  

Proposta de resolução comum RC-B7-0692/2011  

(PPE, S&D, ALDE) 

Após o § 1 4 GUE/NGL VN - 138, 522, 32 

Após o § 7 - Guido Milana VN + 617, 65, 17 

alteração oral 

§ 8 2 Verts/ALE VN - 209, 462, 26 

Após a citação 5 1 Verts/ALE VN - 211, 463, 21 

Após o cons. A 3 GUE/NGL VN - 161, 509, 24 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 544, 123, 33 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B7-0692/2011  ALDE, PPE  ↓  

B7-0696/2011  S&D  ↓  

B7-0698/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: alterações 1, 2 

GUE/NGL: votação final (RC-B7-0691/2011) e votação final (B7-0692/2011), alterações 4, 3 
 

Diversos 

Guido Milana propôs a seguinte alteração oral após o § 7: 

"Solicita novamente à Comissão que introduza no Acordo de Parceria no domínio da pesca a cláusula 

relativa aos direitos humanos, que também consta da resolução do Parlamento Europeu de 25 de 

Novembro de 2010 sobre os direitos humanos e as normas sociais e ambientais nos acordos comerciais 

internacionais" 
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9. Impacto da crise financeira no sector da defesa  

Relatório: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011) 

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

VN/VE - 

observações 

Alterações do relator 

(votação em bloco) 

1-2 relator  +  

§ 3 § texto original div   

1/VN + 452, 219, 27 

2/VN + 539, 117, 31 

§ 5 § texto original div   

1/VN + 558, 119, 16 

2/VN + 496, 166, 16 

§ 10 § texto original div   

1/VN + 561, 111, 15 

2/VN + 503, 166, 20 

§ 23 § texto original div   

1/VN + 569, 117, 15 

2/VN + 351, 322, 20 

§ 29 § texto original VN + 543, 131, 19 

§ 35 § texto original VN + 561, 108, 17 

§ 36 § texto original VN + 556, 110, 21 

§ 37 § texto original VN + 545, 108, 25 

§ 38 § texto original VN + 518, 134, 37 

§ 40 § texto original VN + 499, 173, 21 

§ 45 § texto original VN + 508, 153, 29 

§ 59 § texto original VN + 503, 103, 87 

§ 60 § texto original div   

1/VN - 322, 349, 29 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

2/VN + 476, 185, 29 

§ 70 § texto original VN + 490, 122, 76 

§ 71 § texto original VN + 509, 106, 67 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 501, 170, 26 

 

Pedidos de votação nominal 

EFD: Votação final 

GUE/NGL: Votação final 

S&D: § 29 

Verts/ALE: §§ 35, 36, 37, 38, 40, votação final 
 

Pedidos de votação por partes 

S&D, Verts/ALE: 

§ 3 

1.ª parte: "Frisa a dependência contínua... com a defesa" 

2.ª parte: "Observa com preocupação... nos sectores da segurança e defesa" 
 

ALDE: 

§ 60 

1.ª parte: "Observa, no entanto, que... das indústrias nacionais" 

2.ª parte: "insta os EstadosMembros... que não as compensações" 
 

Verts/ALE: 

§ 5 

1.ª parte: Conjunto do texto à excepção dos termos "autonomia estratégica da" 

2.ª parte: Estes termos 
 

§ 10 

1.ª parte: "Frisa que a UE... conforme adiante explicitado" 

2.ª parte: "incluindo mediante a identificação... financiamento a nível europeu" 
 

§ 23 

1.ª parte: Conjunto do texto à excepção dos termos "ou o Galileo... de Estados-Membros” 

2.ª parte: Estes termos 
 

 

10. Cimeira UE-Rússia 

Propostas de resolução: B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-0699/2011, 

B7-0700/2011 

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

VN/VE - 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B7-0693/2011  

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

§ 15 § texto original div   

1 +  

2/VN + 648, 12, 17 

§ 16 § texto original div   

1 +  

2/VN + 642, 13, 17 

Após o § 16 1 Verts/ALE div   

1 +  

2 -  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B7-0693/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0694/2011  S&D  ↓  

B7-0695/2011  ALDE  ↓  

B7-0697/2011  ECR  ↓  

B7-0699/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0700/2011  PPE  ↓  

 

Pedidos de votação por partes 

ALDE: 

alteração 1 

1.ª parte: Conjunto do texto à excepção dos termos "de acordo com as... sejam anuladas e" 

2.ª parte: Estes termos 
 

S&D: 

§ 15 

1.ª parte: "Saúda as manifestações... contexto das eleições" 

2.ª parte: "deseja uma investigação... substancial e transparente" 
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§ 16 

1.ª parte: "Toma nota dos... de 4 de Dezembro de 2011" 

2.ª parte: "convida as autoridades russas... irregularidades se verificaram" 
 

Diversos 

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (Grupo PPE) é igualmente signatária da proposta de resolução B7-

0700/2011.  

  

Alexander Graf Lambsdorff e Annemie Neyts-Uyttebroeck (Grupo ALDE) são igualmente signatários 

da proposta de resolução comum RC-B7-0693/2011. 
 

 

11. Política Europeia de Vizinhança 

Relatório: Mário David e Marek Siwiec (A7-0400/2011) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação: resolução (conjunto do 

texto) 

 +  

 

 

12. Política de luta contra o terrorismo da UE 

Relatório: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução 

alternativa 

1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

VE + 307, 259, 54 

§ 1 § texto original div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 3 § texto original vs ↓  

§ 8 § texto original vs ↓  

§ 12 § texto original vs ↓  

§ 26 § texto original vs ↓  

§ 27 § texto original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 28, alínea b) § texto original vs ↓  

§ 28, alínea c) § texto original vs ↓  

§ 28, ponto d) § texto original vs ↓  

§ 28, alínea e) § texto original vs ↓  

§ 28, alínea f) § texto original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 29 § texto original vs ↓  

§ 30 § texto original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 31 § texto original div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 33 § texto original vs ↓  

§ 34 § texto original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 35 § texto original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 37 § texto original vs ↓  

§ 38 § texto original vs ↓  

§ 39 § texto original vs ↓  

§ 40 § texto original vs ↓  

§ 41 § texto original vs ↓  

§ 42 § texto original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 43 § texto original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 46 § texto original vs ↓  

§ 47 § texto original vs ↓  

§ 48 § texto original vs ↓  

Considerando A § texto original vs ↓  

Considerando D § texto original div   

1 ↓  

2 ↓  



P7_PV(2011)12-14(VOT)_PT.doc 12 PE 479.488 

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

VN/VE - 

observações 

Considerando F § texto original div   

1 ↓  

2 ↓  

Considerando G § texto original vs ↓  

Considerando M § texto original vs ↓  

Considerando Q § texto original vs ↓  

Considerando R § texto original vs ↓  

Considerando S § texto original vs ↓  

Considerando Y § texto original div   

1 ↓  

2 ↓  

Considerando Z § texto original div   

1 ↓  

2 ↓  

votação: resolução (conjunto do texto) (comissão 

LIBE) 

VN ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

EFD: Votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

S&D: §§ 12, 28b, 28d, 33, 46, 48 e considerando Z 

PPE: §§ 3, 8, 26, 28b, 28c, 28d, 28e, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48 e considerando 

A, G, M, Q, R, S 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

Considerando D 

1.ª parte: "Considerando que o relatório... parecem estar a crescer" 

2.ª parte: "e realça que... atentados terroristas cometidos na UE" 
 

Considerando F 

1.ª parte: "Considerando que...  na luta contra o terrorismo" 

2.ª parte: "considerando que... um quadro jurídico muito diferente" 
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Considerando Y 

1.ª parte: "Considerando que a vigilância...  prevenção de terrorismo" 

2.ª parte: "considerando que estes instrumentos...  agências é inadequada" 
 

Considerando Z 

1.ª parte: "Considerando que as autoridades públicas... bases de dados de clientes" 

2.ª parte: "considerando que...  são consideráveis" 
 

§ 1 

1.ª parte: "Acolhe com satisfação... da UE" 

2.ª parte: "lamenta, todavia... a nível da UE" 

3.ª parte: "afirma a importância... e à criminalidade organizada" 
 

§ 27 

1.ª parte: "Preconiza uma abordagem... Serviço Europeu de Acção Externa;" 

2.ª parte: "salienta que um bom... prevenção atempada de ataques" 
 

§ 28f 

1.ª parte: "identificar como... haja falhas na segurança"  

2.ª parte: "que possam... de actos terroristas" 
 

§ 30 

1.ª parte: "Exorta a Comissão... ao nível da UE;" 

2.ª parte: "apela paralelamente... da Directiva relativa à conservação de dados" 
 

§ 35 

1.ª parte: "Solicita, além disso, ... respeitem os direitos fundamentais dos cidadãos"  

2.ª parte: "e que todas as medidas... o Estado de direito" 
 

§ 42 

1.ª parte: "Insta a Comissão... pessoais em grande escala"  

2.ª parte: "tecnologias de detecção e identificação... técnicas semelhantes" 
 

§ 43 

1.ª parte: "Sublinha a necessidade ... princípio da necessidade" 

2.ª parte: "e após ter sido explicitamente demonstrada a não existência ... substancialmente 

melhorados" 
 

S&D, PPE 

§ 31 

1.ª parte: "Exorta a Comissão... desde 2001" sem os termos "antes de Março de 2012" 

2.ª parte: "antes de Março de 2012" 

3.ª parte: "que comporte... neste domínio" 

4ª parte: "pelo menos... desde 2001" 
 

§ 34 

1.ª parte: "Apela à Comissão ... controlo democrático" 

2.ª parte: "o qual ... sujeitas a controlo democrático" 
 

 


