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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 votação por partes 

VS votação em separado 

alt alteração 

AC alteração de compromisso 

PC parte correspondente 

S alteração supressiva 

= alterações idênticas 

§ n.º 

art artigo 

cons considerando 

PR proposta de resolução 

PRC proposta de resolução comum 

SEC votação por escrutínio secreto 
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1. Constituição de uma Comissão de Inquérito sobre a medição das emissões no 

sector automóvel, as suas competências, a sua composição numérica e a duração do 

seu mandato  

Proposta de decisão: B8-1424/2015 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de decisão B8-1424/2015  

(Conferência dos Presidentes) 

votação: decisão (conjunto do 

texto). 

VN + 354, 229, 35 

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: votação final 
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2. Ibrahim Halawa pode estar ameaçado de pena de morte 

Propostas de resolução: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, 
B8-1407/2015, B8-1408/2015 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-1402/2015  

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

§ 5 § texto original VS +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 566, 11, 46 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE:  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: § 5 
 

Diversos 

Barbara Spinelli (Grupo GUE/NGL) é igualmente signatária da proposta de resolução comum 

RC-B8-1402/2015. 
 

 

3. Situação nas Maldivas 

Propostas de resolução: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, 
B8-1419/2015, B8-1421/2015 

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-B8-1409/2015  

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

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 11 § texto original VN + 548, 21, 56 

Após o considerando 

L 

1 GUE/NGL  -  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 563, 31, 32 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE:  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: § 11 

PPE: votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: § 11 
 

Diversos 

Barbara Spinelli e Younous Omarjee (Grupo GUE/NGL) são igualmente signatários da proposta de 

resolução comum RC-B8-1409/2015. 
 

 

4. Malásia 

Propostas de resolução: B8-1412/2015,  B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, 
B8-1420/2015, B8-1422/2015  

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-B8-1412/2015  

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

§ 8 3 GUE/NGL  -  

§ 12 § texto original VN + 540, 41, 35 

Após o § 12 2 GUE/NGL  -  

§ 14 § texto original VN + 515, 55, 51 

§ 16 1 Verts/ALE:  -  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE:  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: §§ 12, 14 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 12, 14 
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5. Acordo-Quadro Global de Parceria e Cooperação UE-Vietname (protocolo a 

fim de ter em conta a adesão da Croácia) *** 

Recomendação: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 533, 51, 46 

 

 

 

6. Acordo-Quadro global de Parceria e Cooperação UE-Vietname (aprovação) 

*** 

Recomendação: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Assunto VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 523, 56, 48 

 

 

 

7. Acordo-Quadro global de Parceria e Cooperação UE-Vietname (resolução) 

Relatório: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 14 1 Verts/ALE:  -  

4 PPE, S&D  +  

§ 16 2 Verts/ALE:  -  

§ 26 § texto original VP   

1 +  

2 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 30 3 Verts/ALE:  +  

§ 33 § texto original VS -  

§ 45 5 PPE, S&D  +  

Considerando I § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 475, 64, 95 

 

Pedidos de votação em separado 

S&D: § 33 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

Considerando I 

1.ª parte "Considerando que o impacto da política "doi moi" (de renovação) e das medidas 

destinadas a avançar para o estabelecimento de uma economia de mercado também 

conduziram a um aumento dos diferenciais de pobreza;" 

2.ª parte "considerando que os protestos contra a confiscação de terras e propriedade pelo 

governo se intensificaram; considerando, contudo, que a recessão global prejudicou 

as exportações vietnamitas, tendo o PIB em 2014 crescido a uma das taxas mais 

baixas desde o fim da crise económica asiática; considerando que o Vietname 

enfrenta agora o desafio de uma mão de obra que, todos os anos, cresce mais de um 

milhão;" 

 
§ 26 

1.ª parte "Manifesta a sua preocupação pelo facto de o Vietname constituir um dos principais 

países de origem de vítimas de tráfico humano e com as informações recolhidas 

acerca de um grande número de crianças vítimas de prostituição infantil, tráfico ou 

maus-tratos, em particular os rapazes, os quais não se encontram protegidos por lei 

contra abusos sexuais; exorta o Vietname a criar leis de proteção infantil sólidas e 

eficazes que protejam todas as crianças independentemente do seu género; insta a 

Comissão a apoiar o Vietname no reforço das suas capacidades no domínio das 

políticas de migração e luta contra o tráfico humano e o crime organizado, incluindo 

no contexto das suas políticas laborais e de migração;" 

2.ª parte "manifesta igualmente preocupação relativamente às informações acerca da 

exploração de vítimas vietnamitas de tráfico humano, incluindo menores, nos 

Estados-Membros;" 

3.ª parte "exorta a Comissão a assegurar com urgência a aplicação integral das principais 

disposições em matéria de proteção que constam da estratégia da UE para a 

erradicação do tráfico de seres humanos; incentiva o governo do Vietname e a 

Comissão a considerarem a criação de uma subcomissão ou de um grupo de trabalho 

especializado sobre o tráfico de seres humanos ao abrigo do Acordo Global de 

Parceria e Cooperação;" 
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8. Completar a União Económica e Monetária da Europa 

Proposta de resolução: B8-1347/2015 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-1347/2015  

(comissão ECON) 

§ 1 17S GUE/NGL  -  

5 EFDD VN - 168, 445, 19 

Após o § 1 1 Verts/ALE:  -  

§ 2 18S GUE/NGL  -  

6 EFDD VN - 128, 485, 12 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 2 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL VN - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL VN - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL VN - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL VN - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL VN - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL VN - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL VN - 112, 484, 16 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

32 GUE/NGL VN - 97, 520, 7 

33 GUE/NGL VN - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL VN - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL VN - 129, 453, 42 

§ 3 36 GUE/NGL VN - 113, 492, 12 

Após o § 3 2 Verts/ALE:  -  

7 EFDD VN - 136, 477, 13 

§ 4 37 GUE/NGL  -  

§ 5 38S GUE/NGL  -  

Após o § 5 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

§ 6 43S GUE/NGL  -  

Após o § 6 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

§ 7 47 GUE/NGL  -  

§ 8 48 GUE/NGL  -  

Considerando A 3 EFDD VN - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

Após o considerando 

A 

8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

Considerando B 15S GUE/NGL  -  

Após o considerando 

B 

16 GUE/NGL  -  

Após o considerando 

C 

4 EFDD VN - 160, 456, 15 

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: Alterações 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: Alterações 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE: 

§ 2 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "na aplicação das disposições dos chamados «6-

pack» e «2-pack», frisando ao mesmo tempo" 

2.ª parte Estes termos 
 

 

9. Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2014) 

e a política da União nesta matéria 

Relatório: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 5 § texto original VS +  

§ 6 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 445, 153, 31 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 22 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 468, 115, 48 

§ 27 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 37 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 46 3 PPE  +  

§ texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

§ 54 § texto original VP   

1/VN + 493, 38, 98 

2/VN + 515, 100, 15 

3 +  

Após o § 54 7 GUE/NGL  -  

Após o § 55 4 GUE/NGL  -  

§ 56 § texto original VP   

1/VN + 546, 29, 57 

2/VN + 498, 94, 32 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 57 8 GUE/NGL  -  

Após o § 63 9 GUE/NGL  -  

§ 65 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 67 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 67 10 GUE/NGL  -  

Após o § 69 11 GUE/NGL  -  

§ 70 12 GUE/NGL  -  

§ texto original VN + 455, 109, 62 

§ 71 13 GUE/NGL  -  

§ 73 § texto original VP   

1/VN + 505, 120, 7 

2/VN + 313, 281, 13 

§ 74 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Título, após o § 74 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 324, 246, 59 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 77 6 GUE/NGL VE + 258, 251, 116 

§ 84 § texto original VN + 525, 53, 37 

§ 85 § texto original VN + 522, 47, 42 

§ 87 § texto original VP   

1/VN + 540, 56, 34 

2/VN + 540, 41, 32 

§ 91 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 92 § texto original VP   

1/VN + 513, 63, 53 

2/VN + 482, 97, 46 

3/VN + 393, 154, 69 

§ 93 § texto original VS +  

§ 98 § texto original VP   

1/VN + 563, 17, 49 

2/VN + 498, 45, 63 

§ 103 § texto original VS +  

§ 104 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 497, 101, 26 

§ 105 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 403, 189, 27 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 106 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 483, 113, 20 

§ 108 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 111 § texto original VP   

1/VN + 497, 54, 76 

2/VN + 398, 149, 63 

3/VN + 407, 145, 61 

§ 114 § texto original VP   

1/VN + 346, 190, 80 

2/VN + 291, 232, 81 

3/VN + 379, 175, 62 

4/VN + 307, 235, 77 

§ 119 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 120 5 GUE/NGL  -  

Considerando U 1 PPE  +  

Considerando AB 2 PPE  +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 421, 86, 116 

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: §§ 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: §§ 73, 84, 54 (1.ª e 2.ª partes), 56 (2.ª parte), 87, 92 (2.ª parte), 98 (2.ª parte), 104 (2.ª 

parte), 105 (2.ª parte), 106 (2.ª parte), 111 (2.ª parte) 
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Pedidos de votação em separado 

ALDE: § 114 

ECR: §§ 5, 74, 93, 103 
 

Pedidos de votação por partes 

ALDE: 

§ 6 

1.ª parte "Manifesta a sua firme oposição à anexação, ocupação e colonização de territórios" 

2.ª parte "e reitera o direito inalienável dos povos à autodeterminação;" 

 
ECR: 

§ 7 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto o termo "só" 

2.ª parte Este termo 

 
§ 22 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "salienta, com veemência, que os 

Estados-Membros devem assumir, sem exceções, uma maior responsabilidade na 

execução do Plano de Ação e do quadro estratégico da UE e utilizá-los como 

referências para promover os direitos humanos e a democracia ao nível bilateral e 

multilateral;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 27 

1.ª parte "Acolhe favoravelmente a prorrogação do mandato do REUE até fevereiro de 2017" 

2.ª parte "e reitera o seu pedido no sentido de que este mandato passe a ser permanente; por 

conseguinte, apela à revisão do mandato, de forma a conceder ao REUE poderes de 

iniciativa, pessoal e recursos financeiros adequados e capacidade para falar 

publicamente, para prestar informações sobre os resultados das visitas a países 

terceiros e para comunicar a posição da UE em matéria de direitos humanos, a fim 

de reforçar o papel do REUE através de uma melhor visibilidade e eficácia;" 

 
§ 33 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "acredita que o trabalho dos pontos focais no 

domínio dos direitos humanos também deve receber o apoio do pessoal diplomático 

dos Estados-Membros;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 37 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "nomeadamente em relação às pessoas LGTBI," 

2.ª parte Estes termos 
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§ 54 

1.ª parte "Reitera o seu apoio à introdução sistemática de cláusulas relativas aos direitos 

humanos em todos os acordos internacionais entre a UE e países terceiros, tendo em 

conta, entre outros, o diálogo social europeu e as normas laborais fundamentais da 

OIT;" exceto os termos "o diálogo social europeu e " 

2.ª parte os termos "o diálogo social europeu e " 

3.ª parte "insta a Comissão a monitorizar de forma eficaz e sistemática e a avaliar a aplicação 

das cláusulas relativas aos direitos humanos e a apresentar relatórios periódicos ao 

Parlamento sobre o respeito pelos direitos humanos nos países parceiros; regozija-se 

com a utilização mais sistemática, por parte do Conselho, de medidas restritivas 

contra países terceiros que violam deliberadamente os direitos humanos; recomenda 

ainda, a este respeito, que, sempre que ocorra uma violação grave dos direitos 

humanos num país parceiro com o qual tenha sido celebrado um acordo 

internacional, a UE adote ações concretas para aplicar medidas adequadas, tal como 

estipulado nas cláusulas relativas aos direitos humanos;" 

 
§ 56 

1.ª parte "Considera que o comércio e os direitos humanos podem ser compatíveis e que a 

comunidade empresarial tem um papel importante a desempenhar na promoção dos 

direitos humanos e da democracia; acredita que a promoção dos direitos humanos 

deve ser construída com base na cooperação entre o governo e o setor privado; 

reafirma, neste contexto, que as empresas europeias devem promover medidas para 

assegurar que as suas operações em países terceiros respeitem as normas em matéria 

de direitos humanos; além disso, reafirma a importância de a UE promover a 

responsabilidade social das empresas e, nomeadamente, de as empresas europeias 

desempenharem um papel preponderante na promoção das normas internacionais 

sobre as empresas e os direitos humanos; exorta, ainda, a que a UE desempenhe um 

papel ativo na 12.ª sessão do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre os direitos 

humanos, as empresas multinacionais e outras empresas e apoie os esforços no 

sentido de as empresas alinharem as suas políticas com as diretrizes da OCDE para 

empresas multinacionais;" 

2.ª parte "recomenda que a UE e os seus Estados-Membros participem no debate relativo a 

um instrumento internacional juridicamente vinculativo sobre as empresas e os 

direitos humanos no quadro do sistema das Nações Unidas;" 

 
§ 67 

1.ª parte "Regista com agrado o documento de orientação sobre o contraterrorismo elaborado 

pelo SEAE e a Comissão e aprovado pelo Conselho com o objetivo de assegurar o 

respeito pelos direitos humanos no planeamento e execução de projetos de 

assistência na área do contraterrorismo em conjunto com países terceiros; insta o 

SEAE e a Comissão a assegurarem a execução eficaz do documento, começando 

pela sua divulgação generalizada; recorda, neste contexto, que o respeito pelos 

direitos e liberdades fundamentais constitui a base onde devem assentar as políticas 

de contraterrorismo bem-sucedidas, incluindo a utilização de tecnologias de 

vigilância digital;" 

2.ª parte "apoia os esforços internacionais para pôr termo às violações dos direitos humanos 

levadas a cabo pelo Estado Islâmico/Daesh;" 
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§ 87 

1.ª parte "Insta a UE a continuar a fomentar o diálogo com países onde ainda vigora a pena de 

morte, utilizando todos os instrumentos diplomáticos e de cooperação para obter a 

abolição da pena de morte;" 

2.ª parte "além disso, reitera o seu apelo à UE para que continue a monitorizar as condições 

em que as execuções são realizadas nos países onde ainda se utiliza a pena de 

morte;" 

 
§ 98 

1.ª parte "Relembra que o Prémio Sakharov 2014 foi atribuído ao Dr. Denis Mukwege pelo 

seu forte empenho em trabalhar com as vítimas de violência sexual e pela contínua 

promoção dos direitos das mulheres e das raparigas, que contribuiu para sensibilizar 

para o recurso à violência e à mutilação sexual das mulheres, raparigas e crianças 

como meio de guerra; condena firmemente todas as formas de maus-tratos e de 

violência contra as mulheres, raparigas e crianças, em particular o uso da violência 

sexual como arma de guerra, bem como a mutilação genital feminina, o casamento 

infantil, precoce e forçado, a escravatura sexual, a violação conjugal e outras formas 

de práticas tradicionais nocivas; salienta a necessidade de as mulheres, raparigas e 

crianças vítimas de maus-tratos em conflitos terem acesso a assistência médica e 

psicológica nos termos do direito internacional; toma conhecimento, neste contexto, 

da carta da VP/AR a respeito da política em matéria de ajuda humanitária, em 

especial para prevenir a violência sexual e que proporciona às mulheres um apoio 

adequado e o acesso a assistência médica e psicológica no caso de violações em 

situações de conflito;" 

2.ª parte "convida os Estados membros do Conselho de Istambul a assinarem e a ratificarem a 

Convenção para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e à 

violência doméstica;" 

 
§ 104 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "integrando a igualdade de género" e "de 

género" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 106 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "ao desenvolvimento de programas de formação 

sobre igualdade de género destinados a profissionais da educação nos países 

terceiros e à adoção de medidas que impeçam a veiculação de estereótipos através 

dos materiais de ensino" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 108 

1.ª parte "Incentiva a UE a continuar a integrar o apoio às mulheres e às raparigas nas 

operações da PCSD e na arquitetura de consolidação da paz das Nações Unidas, 

assim como a prosseguir os seus esforços para aplicar e reforçar as Resoluções 

1325(2000) e 1820(2008) do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre as 

mulheres, a paz e a segurança; a este respeito, insta a UE a apoiar, a nível 

internacional, o reconhecimento do valor acrescentado da participação das mulheres 

na prevenção e resolução de conflitos, bem como em operações de manutenção de 

paz, na ajuda humanitária, no processo de reconstrução pós-conflitos e no processo 

de transição democrática conducente a soluções políticas duradouras e estáveis; 

salienta também a importância de garantir todos os direitos humanos das mulheres" 

2.ª parte "e de contribuir para a sua capacitação, inclusivamente no quadro da agenda 

pós-2015 e através do apoio à Plataforma de Ação de Pequim e à Convenção de 

Istambul; saúda a apoio da UE às resoluções das Nações Unidas sobre questões 

ligadas ao género, nomeadamente a respeito do papel da liberdade de opinião e de 

expressão no processo de capacitação das mulheres; acolhe positivamente as 

conclusões da 59.ª sessão da Comissão da Condição da Mulher das Nações Unidas;" 

 
§ 119 

1.ª parte "Acolhe favoravelmente a cooperação ativa da UE com os vários relatores especiais 

das Nações Unidas que trabalham no domínio dos direitos económicos, sociais e 

culturais," 

2.ª parte "incluindo o relator especial para o direito humano de acesso à água potável e ao 

saneamento seguros, o relator especial para o direito à educação, o relator especial 

para o direito à alimentação, o relator especial para a pobreza extrema e os direitos 

humanos e o relator especial para habitação adequada; regista positivamente o facto 

de a promoção dos direitos económicos, sociais e culturais ter sido reforçada no 

Programa Indicativo Plurianual 2014-2017 do Instrumento Europeu para a 

Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH), que tem como objetivo, entre outros, 

contribuir para o reforço dos sindicatos, uma maior sensibilização relativamente às 

questões salariais, a proteção do património terrestre, a promoção da integração 

social através da capacitação económica e uma redução da discriminação económica 

e da violência no local de trabalho;" 

 
PPE: 

§ 46 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "a Comissão Juncker tenha colocado 

explicitamente" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 65 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "identidade de género ou" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 73 

1.ª parte "Solicita à UE que participe ativamente no debate sobre o termo «refugiado 

climático», incluindo a sua possível definição no direito internacional" 

2.ª parte "ou em quaisquer acordos internacionais de caráter vinculativo;" 

 
Título, após o § 74 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "cultural e" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 91 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "identidade de género," 

2.ª parte Estes termos 

 
S&D: 

§ 74 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "insta novamente a UE a proibir o 

desenvolvimento, a produção e a utilização de armas totalmente autónomas que 

permitam a realização de ataques sem intervenção humana;" 

2.ª parte Estes termos 

 
ECR, PPE: 

§ 92 

1.ª parte "Considera que a UE deve manter os seus esforços com vista a melhorar o respeito 

pelos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais e intersexuais 

(LGBTI), em consonância com as diretrizes da UE nesta matéria; recomenda a 

aplicação das diretrizes, incluindo através da formação dos funcionários da UE nos 

países terceiros; lamenta que 75 países continuem a classificar a homossexualidade 

como crime, 8 dos quais preveem a pena de morte, e considera que as práticas e os 

atos de violência contra indivíduos com base na sua orientação sexual não devem 

ficar impunes; apoia a prossecução pelo Alto-Comissário das Nações Unidas para os 

Direitos do Homem das ações de combate a estas leis e práticas discriminatórias e 

dos trabalhos de outros órgãos das Nações Unidas;" 

2.ª parte "manifesta a sua preocupação com as restrições às liberdades fundamentais dos 

defensores dos direitos humanos das pessoas LGBTI e exorta a UE a reforçar o seu 

apoio a estas pessoas; observa que os direitos fundamentais das pessoas LGBTI são 

mais suscetíveis de ser respeitados se estas tiverem acesso aos institutos legais" 

3.ª parte "possivelmente a parcerias registadas ou ao casamento;" 

 
§ 105 

1.ª parte "Lamenta a falta de igualdade entre homens e mulheres no domínio político; recorda 

que as mulheres e os homens são iguais e devem gozar dos mesmos direitos políticos 

e das mesmas liberdades civis e lamenta também a baixa representação das mulheres 

na tomada de decisões económicas, sociais e políticas; sublinha a necessidade de 

mecanismos de proteção eficazes para as defensoras dos direitos humanos;" 

2.ª parte "recomenda a introdução de um sistema de quotas como um instrumento para 

promover a participação das mulheres nos órgãos políticos e no processo 

democrático, principalmente enquanto candidatas;" 

 
§ 111 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "bem como à proteção dos direitos sexuais e 

reprodutivos", "e pelos direitos " e "e à interrupção da gravidez em condições 

seguras " 

2.ª parte "bem como à proteção dos direitos sexuais e reprodutivos" et "e pelos direitos " 

3.ª parte "e à interrupção da gravidez em condições seguras " 
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ECR, Verts/ALE: 

§ 114 

1.ª parte "Condena a prática de gestação para outrem, que compromete a dignidade humana 

da mulher, pois o seu corpo e as suas funções reprodutoras são utilizados como 

mercadoria; considera que a prática de gestação para outrem, que envolve a 

exploração reprodutiva e " sem os termos "para outrem, que compromete a 

dignidade humana da mulher, pois o seu corpo e as suas funções reprodutoras são 

utilizados como mercadoria; considera que a prática de gestação para outrem," 

2.ª parte "para outrem, que compromete a dignidade humana da mulher, pois o seu corpo e as 

suas funções reprodutoras são utilizados como mercadoria; considera que a prática 

de gestação para outrem," 

3.ª parte "a utilização do corpo humano para ganhos financeiros ou outros, nomeadamente de 

mulheres vulneráveis em países em desenvolvimento," 

4.ª parte "deve ser proibida e tratada com urgência em instrumentos de direitos humanos;" 
 

 

10. 20.º aniversário do acordo de paz de Dayton 

Propostas de resolução: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015,  B8-1396/2015, 

B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

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

VN/VE - 

observações 

Propostas de resolução de um grupo político 

B8-1350/2015  ENF  -  

Proposta de resolução comum RC-B8-1362/2015  

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

§ 3 3 ECR VE + 310, 265, 29  

modificada 

oralmente 

§ texto original  ↓  

§ 4 § texto original VS +  

§ 5 § texto original VN + 503, 74, 25 

§ 6 4 ECR  +  

§ texto original VP   

1 ↓  

2/VN ↓  

Após o § 6 1 ENF  -  

2 ENF  -  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 525, 42, 39 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE:  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: votação final 

ENF: §§ 5, 6 (2.ª parte), votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

ENF: § 4 
 

Diversos 

Cristian Dan Preda apresentou a seguinte alteração oral à alteração 3: 

"3. Congratula-se com os resultados alcançados no que se refere ao regresso dos refugiados e das 

pessoas deslocadas internamente, à reconstrução e à restituição de propriedades, em conformidade 

com as disposições do anexo VII do Acordo de Dayton; insiste na necessidade de uma plena aplicação 

deste anexo e da estratégia correspondente, a fim de assegurar um regresso sustentável, bem como 

soluções justas, abrangentes e duradouras para as pessoas deslocadas internamente, os refugiados e 

outras pessoas afetadas pelo conflito; sublinha, neste contexto, a necessidade de assegurar um regresso 

duradouro de croatas, bósnios e outros à República Sérvia da Bósnia; sublinha a necessidade da 

realização de progressos na melhoria da integração socioeconómica das pessoas que regressaram ao 

país; apela a uma melhor coordenação dos esforços a todos os níveis e à concessão de maior atenção 

às pessoas deslocadas mais vulneráveis, como os ciganos e as mulheres vítimas de violência; lamenta 

que, segundo o Comité Internacional da Cruz Vermelha, ainda haja 7 000 pessoas desaparecidas, cujo 

paradeiro é desconhecido;" 
 

 

11. Exportações de armas: aplicação da Posição Comum 2008/944/PESC 

Relatório: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

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 

§ 1 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 5 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § texto original VS +  

§ 11 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE + 277, 259, 41 

4 +  

§ 14 § texto original VP   

1 +  

2 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

§ 18 § texto original VS +  

§ 19 § texto original VS +  

§ 20 § texto original VS / VE + 294, 268, 18 

§ 23 § texto original VS +  

§ 24 § texto original VP   

1/VE + 309, 245, 22 

2 +  

§ 26 § texto original VS / VE + 292, 276, 12 

§ 28 § texto original VS -  

§ 29 § texto original VN - 239, 310, 29 

§ 31 § texto original VS -  

§ 32 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 33 § texto original VS +  

§ 34 § texto original VS +  

§ 35 § texto original VS +  

§ 40 § texto original VP   

1 -  

2 -  

3/VE + 361, 203, 10 

4 -  

5/VE + 309, 254, 6 

§ 41 § texto original VP   

1 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

3/VE + 369, 202, 1 

§ 42 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 43 § texto original VP   

1/VN + 465, 95, 11 

2/VN + 436, 82, 42 

3/VN + 463, 56, 37 

4/VN + 480, 59, 16 

§ 44 § texto original VS +  

§ 46 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 51 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § texto original VP   

1 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votação por 

VN/VE - 

observações 

2 +  

3 +  

§ 57 § texto original VS +  

§ 58 § texto original VS / VE + 294, 237, 15 

§ 59 § texto original VS / VE + 288, 249, 3 

Considerando D § texto original VP   

1 +  

2/VE + 292, 218, 24 

Considerando G § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Considerando H § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 249, 164, 128 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: §§ 29, 43 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: Considerando G, §§ 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: §§ 7, 8 

ECR: §§ 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
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Pedidos de votação por partes 

PPE: 

Considerando D 

1.ª parte "Considerando que a disseminação descontrolada de armamento representa um sério 

risco para a paz e a segurança, os direitos humanos e o desenvolvimento 

sustentável;" 

2.ª parte "que, a cada minuto, morre no mundo uma pessoa vítima da violência armada e, no 

mesmo intervalo de tempo, são fabricadas 15 armas novas;" 

 
§ 24 

1.ª parte "Manifesta preocupação com o efeito que as ameaças de ações judiciais por parte de 

empresas de alguns Estados-Membros, sejam reais ou aparentes, possa estar a ter na 

consideração dos pedidos de licença de exportação;" 

2.ª parte "relembra os Estados-Membros de que a aplicação rigorosa e escrupulosa dos oito 

critérios proporciona as bases necessárias para recusar licenças;" 

 
EFDD: 

§ 8 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "apoia o fornecimento de armas de defesa em 

caso de legítima defesa;" e "e à Ucrânia" 

2.ª parte "; apoia o fornecimento de armas de defesa em caso de legítima defesa;" 

3.ª parte "e à Ucrânia" 

 
ECR: 

Considerando G 

1.ª parte "Considerando que os Estados-Membros da UE exportaram armas num valor total 

de 36,7 mil milhões de euros em 2013, dos quais 26 mil milhões para países 

terceiros;" 

2.ª parte "considerando que, a título comparativo, o orçamento total do Instrumento Europeu 

de Vizinhança para o período 2014-2020 ascende a 15,4 mil milhões de euros;" 

3.ª parte "considerando que os Estados-Membros da UE representaram 30 % do conjunto das 

exportações de armas e;" 

4.ª parte "que dificilmente se pode atribuir estes fluxos comerciais a interesses diretos de 

segurança da UE;" 

 
Considerando H 

1.ª parte "Considerando que a Posição Comum 2008/944/PESC constitui um quadro 

juridicamente vinculativo que define oito critérios para a exportação de armas 

convencionais a aplicar pelos Estados-Membros da UE nas suas decisões sobre 

atribuição de licenças;" 

2.ª parte "considerando a ponderação que esta posição comum deve merecer, especificamente 

no contexto do desenvolvimento de um mercado europeu de defesa e de uma base 

tecnológica e industrial europeia de defesa;" 
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§ 5 

1.ª parte "Observa que os Estados-Membros da UE figuram entre os grandes exportadores 

mundiais de armas, tendo exportado armas para todo o mundo no valor de 36,711 

mil milhões de euros em 2013, dos quais 10,735 mil milhões de euros foram 

comercializados entre os Estados-Membros e 25,976 mil milhões de euros com 

países terceiros, de acordo com o 16.º relatório anual;" 

2.ª parte "reitera que o artigo 10.º da Posição Comum prevê que a aplicação dos oito critérios 

que regulamentam as exportações de armas não deve ser afetada por considerações 

relativas a interesses de caráter económico, comercial e industrial por parte dos 

Estados-Membros;" 

 
§ 7 

1.ª parte "Recorda que a indústria da defesa deve servir de instrumento para a execução da 

política defesa e de segurança dos Estados-Membros, garantindo um regime de 

segurança do abastecimento na UE," 

2.ª parte "e contribuindo simultaneamente para a execução de uma PESC e PCSD reforçadas, 

elementos importantes que contribuem para garantir a estabilidade e a segurança 

mundiais;" 

3.ª parte "reconhece que as exportações de armas têm tido um papel fundamental em termos 

de reforço e de maior desenvolvimento da base industrial e tecnológica da defesa 

europeia, que tem desempenhado um papel importante em toda uma série de 

inovações e de desenvolvimentos tecnológicos reconhece que as exportações de 

armas têm tido um papel fundamental em termos de reforço e de maior 

desenvolvimento da base industrial e tecnológica da defesa europeia, que tem 

desempenhado um papel importante em toda uma série de inovações e de 

desenvolvimentos tecnológicos;" 

 
§ 11 

1.ª parte "Frisa que os controlos das exportações de armas constituem uma parte integrante da 

política externa e de segurança da UE e devem ser orientados pelos princípios 

consagrados no artigo 21.º do TUE, principalmente a promoção da democracia e do 

Estado de direito, bem como a preservação da paz, a prevenção de conflitos e o 

reforço da segurança internacional;" 

2.ª parte "lembra que é fundamental garantir a coerência entre as exportações de armas e a 

credibilidade da UE enquanto defensora dos direitos humanos a nível mundial;" 

3.ª parte "manifesta a sua profunda convicção de que uma aplicação mais eficaz dos oito 

critérios da Posição Comum representaria um importante contributo para o 

desenvolvimento tanto da PESC como da PCSD;" 

4.ª parte "solicita que a nova estratégia global da UE em matéria de política externa e de 

segurança pondere devidamente os problemas relativos às exportações de armas, à 

luz da evolução do novo contexto em matéria de segurança e dos correspondentes 

riscos e ameaças aos interesses europeus que lhe estão associados;" 

 
§ 14 

1.ª parte "Congratula-se com o sucesso da primeira conferência dos Estados Partes, realizada 

em Cancun de 24 a 27 de agosto 2015, mas realça o facto de não se ter alcançado um 

acordo relativamente ao modelo a utilizar para os relatórios anuais;" 

2.ª parte "considera que o Tratado só terá verdadeiramente sucesso se for possível promover a 

sua universalização e forem estabelecidos mecanismos vinculativos ou 

sancionatórios, que deverão ser utilizados em caso de não aplicação das regras 

definidas;" 
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§ 32 

1.ª parte "Relembra que o Regulamento (UE) n.º 258/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho que aplica o artigo 10.º do Protocolo das Nações Unidas contra o fabrico e 

o tráfico ilícito de armas de fogo visa controlar eficazmente a transferência de armas 

de fogo para uso civil; reconhece a legitimidade da exportação de armas de caça e de 

desporto para uso civil, regulada pelo referido regulamento;" 

2.ª parte "congratula-se com a revisão da legislação da UE no domínio das armas de fogo 

(inclusive no domínio da desativação, das sanções administrativas e das armas de 

sinalização) e o propósito de reforçar a cooperação policial com os países vizinhos 

no que respeita ao tráfico de armas; exorta, neste contexto, a Comissão a reforçar as 

capacidades da Europol;" 

 
§ 40 

1.ª parte "É de opinião que os relatórios anuais sobre exportações de armas são instrumentos 

importantes para promover a transparência do comércio de armas;" 

2.ª parte "considera, pois, lamentável que apenas 21 Estados-Membros tenham apresentado 

observações completas ao décimo sexto relatório anual;" 

3.ª parte "assinala que observações completas significam dados sobre o valor financeiro tanto 

das licenças de exportação de armas emitidas como das exportações reais, 

discriminadas por destino e categoria da Lista Militar da UE;" 

4.ª parte "regista o facto de a Grécia não ter fornecido quaisquer informações, que a 

Alemanha e o Reino Unido não tenham apresentado dados sobre as suas exportações 

de armas e que a França tenha fornecido um valor total para as exportações de armas 

que não estava discriminado; constata que estes países, com exceção da Grécia, são 

precisamente os maiores exportadores e aqueles que devem assumir uma maior 

responsabilidade pelo impacto global das exportações de armas da UE;" 

5.ª parte "insta os restantes Estados-Membros a cumprirem as respetivas obrigações de 

apresentar um relatório anual e a disponibilizarem dados para o décimo sexto 

relatório anual retrospetivamente e para os futuros relatórios anuais em tempo 

oportuno;" 

 
§ 41 

1.ª parte "Observa que o relatório inclui informação padronizada relativa às licenças de 

exportação emitidas, mas não engloba informação abrangente sobre as exportações 

reais de armas;" 

2.ª parte "exorta o Conselho e a VP/AR a procurarem formas de melhorar o cumprimento da 

obrigação de apresentação de relatórios e de aumentarem a transparência e o 

escrutínio público do quadro de controlo das exportações, nomeadamente 

assegurando que os Estados-Membros comunicam todas as exportações de armas" 

3.ª parte "solicita que seja colmatada esta lacuna e que se preveja um relatório anual que 

realce os dados efetivos de exportação, de forma discriminada por tipo e destino;" 
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§ 42 

1.ª parte "Solicita a introdução de um procedimento de comunicação e apresentação de 

relatórios padronizado, incluindo um prazo, para que a informação real sobre as 

exportações e as licenças seja aplicada e cumprida uniformemente em todos os 

Estados-Membros;" 

2.ª parte "apela aos Estados-Membros para que apresentem relatórios completos sobre as 

licenças recusadas, incluindo informação com base em licenças específicas 

relativamente ao estado beneficiário e à autoridade em causa, descrição e quantidade 

de produtos a serem transferidos, respeitando as subcategorias da Lista Militar, 

juntamente com o motivo preciso da respetiva recusa;" 

3.ª parte "propõe a alteração do formato do relatório anual e que o relatório seja novamente 

publicado como base de dados em linha, pública, interativa e aberta à consulta;" 

 
§ 43 

1.ª parte "Solicita um melhor processo de consulta entre os Estados-Membros no que diz 

respeito às transferências para regiões ou países frágeis e instáveis, particularmente 

os que revelam atitudes agressivas contra os países vizinhos;" 

2.ª parte "apela para uma verificação aprofundada e sistemática da aplicação do regime de 

sanções da UE contra a Rússia nas exportações de armas e venda de tecnologias de 

dupla utilização;" 

3.ª parte "apela aos Estados-Membros para que estabeleçam uma lista de pessoas (tanto 

coletivas como singulares) que foram reconhecidas culpadas de violação da 

legislação relativa à exportação de armas e de terem praticado desvios devidamente 

identificados, bem como das que, apesar de não terem sido alvo de condenação em 

tribunal, seja conhecida a sua implicação no tráfico de armas ou a sua participação 

em atos que colocam em risco a segurança internacional;" 

4.ª parte "insta os Estados-Membros a fornecerem informações detalhadas sobre os 

procedimentos para a revocação ou suspensão das licenças concedidas no que toca a 

países sujeitos a um embargo;" 

 
§ 49 

1.ª parte "Solicita o reforço do controlo parlamentar, tanto a nível nacional como europeu, 

através de relatórios anuais aos parlamentos;" 

2.ª parte "solicita igualmente que as exportações europeias de armas e a política das indústrias 

de defesa na Europa sejam debatidas na próxima Conferência Interparlamentar sobre 

a PESC/PCSD;" 

 
§ 51 

1.ª parte "Entende que os desenvolvimentos tecnológicos tornam cada vez mais difícil 

distinguir entre um uso puramente militar e um uso puramente civil e que, por 

conseguinte, deve prestar-se particular atenção à Lista de Produtos e Tecnologias de 

Dupla Utilização (Dual Use List), ao abrigo do Acordo de Wassenaar;" 

2.ª parte "apela à VP/AR, aos Estados-Membros e à Comissão para que assegurem que não 

existem lacunas ao nível do Acordo de Wassenaar ou entre a Lista Militar e os 

anexos do regulamento relativo aos bens de dupla utilização, dando particular 

atenção às novas tecnologias de importância estratégica," 

3.ª parte "como os sistemas de veículos aéreos pilotados à distância, a robótica aplicada e a 

tecnologia de vigilância;" 
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§ 54 

1.ª parte "Insta os Estados-Membros a disponibilizarem recursos suficientes para implementar 

e executar os controlos das exportações, intermediações e transferência de bens de 

dupla utilização;" 

2.ª parte "acolhe favoravelmente os atuais programas de desenvolvimento de capacidades 

financiados pela UE que visam apoiar os sistemas de controlo de exportações de 

bens de dupla utilização em países terceiros;" 

3.ª parte "; exorta, além disso, os Estados-Membros a mobilizarem capacidades de formação 

dentro da UE;" 

 
PPE, ECR: 

§ 1 

1.ª parte "Manifesta a sua profunda preocupação com a disseminação de conflitos armados, 

nomeadamente na Ucrânia, na Síria, no Iraque, na Líbia e no Iémen, bem como com 

os conflitos internacionais que, neste mundo cada vez mais globalizado, constituem 

uma ameaça para a estabilidade e a segurança internacional e tornam menos estável 

e segura a situação na vizinhança da UE;" 

2.ª parte "observa que as transferências de armas para os Estados em conflito podem ter 

contribuído para esta situação;" 

 
§ 46 

1.ª parte "Lembra que os governos detêm a responsabilidade política de tomar decisões sobre 

a exportação de bens militares ou de dupla utilização;" 

2.ª parte "; insta os Estados-Membros a fornecerem informações detalhadas sobre cada uma 

das licenças concedidas, a fim de permitir uma monitorização no domínio europeu 

para que os países não violem os critérios da Posição Comum devido a interesses 

económicos, políticos ou pessoais;" 

3.ª parte "solicita que o SEAE/COARM assuma a responsabilidade de analisar as licenças 

que suscitem dúvidas sobre a sua conformidade com os critérios dispostos na 

Posição Comum;" 
 

Diversos 

Errata: todas as versões linguísticas. 
 

 

12.  Patentes e direitos de obtenção vegetal 

Propostas de resolução: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-1394/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Antes do § 1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

VN - 166, 328, 25 

§ 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

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

VN/VE - 

observações 

§ 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

VN - 222, 265, 40 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VN + 379, 146, 3 

§ 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 413, 86, 28 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: Votação final 

GUE/NGL: § 4 (3.ª parte), alterações 1, 5 

Verts/ALE: § 4 (3.ª parte), alterações 1, 5 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 4 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "obtido a partir de processos essencialmente 

biológicos" e ", sempre que for caso disso" 

2.ª parte "obtido a partir de processos essencialmente biológicos " 

3.ª parte "sempre que for caso disso" 
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13. A situação no Burundi 

Propostas de resolução: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, 

B8-1356/2015, B8-1357/2015  

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-1348/2015  

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

§ 16 § texto original VS +  

§ 22 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 1 EFDD VN - 207, 275, 15 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE:  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  
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Pedidos de votação nominal 

EFDD: Alteração 1 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: § 16 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL: 

§ 22 

1.ª parte "Solicita à UA, à ONU e à UE que tenham devidamente em conta a dimensão 

regional e evitem uma maior desestabilização da região" 

2.ª parte "mediante o aumento da sua presença no terreno," 

3.ª parte "nomeadamente através da manutenção de um diálogo político permanente entre os 

países da região;" 

4.ª parte "exorta, neste contexto, a UA a ponderar, em coordenação com o Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, a possibilidade de enviar uma missão de manutenção 

da paz dirigida pelos países africanos, caso a situação em matéria de segurança e 

direitos humanos no Burundi se continue a deteriorar;" 

 
ECR: 

§ 24 

1.ª parte "Considera que os problemas do Burundi estão interligados com conflitos 

relacionados com o controlo das terras agrícolas férteis, a desigualdade de 

rendimento e a discriminação;" 

2.ª parte "insta, neste âmbito, à criação de um quadro regulamentar responsável para reger o 

modo como as empresas respeitam as obrigações em matéria de direitos humanos e 

as obrigações no que toca a normas sociais e ambientais;" 
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14. Proteção do Parque Nacional de Virunga na República Democrática do 

Congo 

Proposta de resolução: B8-1346/2015 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-1346/2015  

(comissão DEVE) 

§ 3 6 ALDE,  

Verts/ALE: 

 +  

Após o § 3 1 ALDE,  

Verts/ALE: 

 +  

§ 13 2 ALDE,  

Verts/ALE: 

 +  

§ 16 7 PPE VE - 178, 254, 15 

§ 20 3 ALDE,  

Verts/ALE: 

 +  

Après le considérant H 4 ALDE,  

Verts/ALE: 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE: 

 +  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 


