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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 

SEC votação por escrutínio secreto 
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1. Criação de uma comissão de inquérito para investigar alegadas contravenções ou 

má administração na aplicação do direito da União relacionadas com o 

branqueamento de capitais, a elisão e a evasão fiscais, suas atribuições, composição 

numérica e duração do mandato 

Proposta de decisão: B8-0745/2016 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de decisão B8-0745/2016  

(Conferência dos Presidentes) 

votação: decisão (conjunto do 

texto) 

 +  

 

 

 

2. Acordo EU-Palau sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração*** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 587, 50, 20 

 

 

 

3. Acordo EU-Tonga sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração*** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 595, 52, 20 
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4. Acordo UE-Colômbia sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração*** 

Recomendação: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 584, 56, 27 

 

 

 

5. Expansão do comércio de produtos das tecnologias da informação (ATI)*** 

Recomendação: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Sujeitar a substância α-PVP a medidas de controlo* 

Relatório: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 646, 7, 21 

 

 

7. Ratificação e adesão ao Protocolo de 2010 à Convenção Internacional sobre a 

responsabilidade e a indemnização por danos resultantes do transporte de 

substâncias perigosas e nocivas por mar, com exceção dos aspetos relacionados com 

a cooperação judiciária em matéria civil 

Relatório intercalar: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 640, 8, 33 
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8. Ratificação e adesão ao Protocolo de 2010 à Convenção Internacional sobre a 

responsabilidade e a indemnização por danos resultantes do transporte de 

substâncias perigosas e nocivas por mar, no respeitante aos aspetos relacionados 

com a cooperação judiciária em matéria civil 

Relatório intercalar: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação única VN + 638, 7, 35 

 

 

9. Acordo-Quadro de Parceria e Cooperação UE-Filipinas (adesão da Croácia)*** 

Recomendação: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Acordo-Quadro de Parceria e Cooperação UE-Filipinas (Aprovação)*** 

Recomendação: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: aprovação VN + 574, 63, 43 

 

 

 

11. Acordo-Quadro de Parceria e Cooperação UE-Filipinas (resolução) 

Relatório: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

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

VN/VE - 

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

VN/VE - 

observações 

§ 16 § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 556, 62, 59 

 

Pedidos de votação por partes 

EFDD: 

§ 16 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "através de parcerias público-privadas" 

2.ª parte Estes termos 
 

 

12. Assistência macrofinanceira adicional à Tunísia***I 

Relatório: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Artigo 1, § 1 2 GUE/NGL  -  

Artigo 1, § 3 3 GUE/NGL  -  

Artigo 3, § 1 4 GUE/NGL  -  

Artigo 4, § 3, alínea b) 5S GUE/NGL  -  

Após o considerando 4 1 GUE/NGL  -  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 561, 76, 42 
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13. Regras de combate a determinadas práticas de elisão fiscal* 

Relatório: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

comissão  +  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em separado 

8 comissão VP   

1 +  

2 -  

9 comissão VP   

1 +  

2 -  

12 comissão VS -  

17 comissão VP   

1 +  

2 +  

36 comissão VP   

1 +  

2 -  

54-57 comissão VN + 586, 84, 8 



P8_PV(2016)06-08(VOT)_PT.doc 7 PE 584.726 

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

VN/VE - 

observações 

58 comissão VN - 166, 507, 3 

59 comissão VN - 162, 509, 3 

60 comissão VN - 165, 509, 4 

61 comissão VN - 165, 508, 4 

62 comissão VN - 124, 525, 26 

63 comissão VN + 544, 121, 12 

66 comissão VS -  

67 comissão VS -  

71 comissão VS -  

75 comissão VS -  

78 comissão VS -  

79 comissão VS -  

Artigo 4, § 2 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

VN - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 comissão VP   

1/VN + 608, 59, 10 

2/VN + 535, 128, 10 

Artigo 4, após o § 2 100 Verts/ALE  -  

Artigo 4, § 5 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

VN - 142, 357, 179 

49 comissão  +  

Artigo 4, após o § 5 95 ECR VN - 106, 567, 5 

Após o artigo 4 109 GUE/NGL VN - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL VN - 120, 518, 40 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

53 comissão  +  

Artigo 6, § 1 102 S&D VP   

1 +  

2 +  

65 comissão VP   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

3/VN ↓  

Artigo 7, § 3 69 comissão VN - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

Artigo 7, após o § 3 98 ALDE  +  

Artigo 8, § 1, alínea b) 72 comissão VN - 172, 483, 23 

104 S&D VP   

1 +  

2/VE - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

Artigo 8, § 2, sub-§ 1 105 S&D VP   

1 +  

2 +  

76 comissão  ↓  

Após o considerando 7 101 S&D  +  

15 comissão  ↓  

Considerando 9 18 comissão VE - 312, 342, 21 

96 PPE  +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o considerando 9 20 comissão  -  

97 PPE  +  

Após o considerando 

11 

106 GUE/NGL  -  

votação: proposta da Comissão  +  

votação: resolução legislativa VN + 486, 88, 103 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: alterações 46, 72, 95 

GUE/NGL: alterações 107, 108, 109, 111 

EFDD: alterações 54-63, 65, 69 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: alterações 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78, 79 

Verts/ALE: alteração 63 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL: 

alteração 102 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "não provenientes do exercício de atividade 

económica" e "A fim de beneficiar da isenção, o contribuinte deve fazer prova às 

suas autoridades fiscais de que os rendimentos estrangeiros decorrem do exercício 

de uma atividade económica, apoiada por pessoal, equipamento, ativos e instalações 

proporcionais, que justificam o rendimento que lhe é imputado." 

2.ª parte Estes termos 

 
PPE: 

alteração 8 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "e pagamentos de royalties" 

2.ª parte Estes termos 

 
alteração 9 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "ou royalties", "e royalties" e "e dos pagamentos 

de royalties" 

2.ª parte Estes termos 

 
alteração 36 

1.ª parte Conjunto do texto exceto a alínea d) 

2.ª parte alínea d) 

 
alteração 104 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "esta taxa é avaliada com base no lucro antes da 

aplicação das operações introduzidas por estes países para reduzir a base tributável 

sujeita à taxa;" 

2.ª parte Estes termos 
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alteração 105 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "o contribuinte puder demonstrar que " 

2.ª parte Estes termos 

 
Verts/ALE 

alteração 17 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "na ausência de uma convenção fiscal sã de 

efeito equivalente com esse país" 

2.ª parte Estes termos 

 
ECR: 

alteração 46 

1.ª parte Conjunto do texto exceto "20 %" 

2.ª parte "20 %" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

alteração 65 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "não provenientes do exercício de atividade 

económica" e "15 %" 

2.ª parte "não provenientes do exercício de atividade económica" 

3.ª parte "15 %" 
 

Diversos 

Marie-Christine Vergiat retirou a sua assinatura de todas as alterações do Grupo GUE/NGL. 
 

 

14. Seguimento dado à resolução do Parlamento Europeu, de 11 de fevereiro de 2015, 

sobre o relatório do Senado dos EUA relativo à utilização de tortura por parte da 

CIA 

Propostas de resolução: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0580/2016  

(comissão LIBE) 

§ 3 § texto original VS/VE + 343, 323, 8 

§ 5 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 340, 321, 15 

§ 9 5 S&D  +  

§ texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 ↓  

§ 10 § texto original VS +  

§ 11 6 S&D  +  

§ 13 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 16 § texto original VN - 333, 334, 9 

§ 17 § texto original VP   

1/VE + 346, 305, 24 

2/VN + 341, 304, 27 

§ 18 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 242, 411, 20 

§ 19 § texto original VP   

1/VN + 341, 314, 18 

2/VN - 195, 443, 37 

Após o § 19 3 ALDE  +  

§ 21 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 22 § texto original VN + 362, 286, 30 

§ 24 4 ALDE  +  

§ texto original VP   

1 ↓  

2/VN ↓  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 26 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

VN - 329, 330, 14 

Considerando B § texto original VN + 342, 309, 27 

Considerando D § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando G § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando H § texto original VS +  

Considerando M § texto original VN + 338, 282, 57 

Considerando N § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 329, 299, 49 

Proposta de resolução de um grupo político 

B8-0584/2016  PPE VN ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: §§ 5 (2.ª parte), 16, 17 (2.ª parte), 19, 22, 24 (2.ª parte), considerandos B, M, votação 

final 

Verts/ALE alteração 1=2, votação final B8-0580/2016, votação final B8-0584/2016 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 3, 10, considerando H 
 

Pedidos de votação por partes 

S&D: 

§ 19 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "Bogdan Aurescu" e "George Ciamba" 

2.ª parte Estes termos 
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PPE: 

§ 5 

1.ª parte "Lamenta o facto de apenas ter sido realizada uma missão interpartidária de 

informação à Roménia, em setembro de 2015;" 

2.ª parte "solicita que sejam organizadas mais missões de informação pelo Parlamento 

Europeu nos Estados-Membros identificados no estudo do Senado dos EUA sobre o 

Programa de Detenção e Interrogatório da CIA como sendo cúmplices desse 

programa, como é o caso da Lituânia, da Polónia, da Itália e do Reino Unido" 

 
§ 13 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "Ioan Talpes" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 17 

1.ª parte "Congratula-se com os esforços envidados pela Roménia até à data e insta o Senado 

romeno a desclassificar as restantes partes classificadas do seu relatório de 2007, 

nomeadamente os anexos em que se basearam as conclusões do inquérito do Senado 

romeno; reitera o seu apelo à Roménia para que investigue as alegações sobre a 

existência de uma prisão secreta" 

2.ª parte "leve a julgamento os que participaram nessas operações, tendo em conta todas as 

novas provas que surgiram, e dê por concluído o inquérito com caráter de urgência" 

 
§ 24 

1.ª parte "Congratula-se com as recentes iniciativas positivas do Presidente Obama no quadro 

dos seus esforços contínuos e repetidos no sentido de encerrar o centro de detenção 

da base militar dos EUA na baía de Guantánamo, Cuba, e de libertar os detidos que 

não foram formalmente acusados; exorta os EUA a darem resposta às preocupações 

suscitadas pelos organismos internacionais de defesa dos direitos humanos sobre os 

direitos humanos dos detidos em Guantánamo, nomeadamente o acesso a cuidados 

de saúde adequados e a serviços de reabilitação para vítimas de tortura; salienta que 

o Presidente Obama, no seu discurso sobre o estado da União, de 20 de janeiro de 

2015, reiterou a sua determinação em cumprir a promessa eleitoral de 2008 sobre o 

encerramento da prisão da baía de Guantánamo e saúda o plano que o Presidente 

enviou ao Congresso, em 23 de fevereiro de 2016" 

2.ª parte "solicita aos Estados-Membros que ofereçam asilo aos prisioneiros cuja libertação 

foi oficialmente autorizada" 

 
Considerando D 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "a violação do princípio de não-repulsão e" 

2.ª parte Estes termos 
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Considerando G 

1.ª parte "Considerando que, em 9 de dezembro de 2015, se assinalou o aniversário da 

publicação do estudo da Comissão Especial de Informação do Senado dos EUA 

(SSCI) sobre o Programa de Detenção e Interrogatório da CIA e a respetiva 

utilização de diversas formas de tortura sobre os detidos, entre 2001 e 2006; que o 

estudo revelou novos factos que reforçam as alegações de que um conjunto de 

Estados-Membros da UE, respetivas autoridades, funcionários e agentes dos serviços 

de segurança e de informação foram cúmplices do programa de detenção secreta e de 

entregas extraordinárias da CIA, por vezes de forma corrupta, com base no 

pagamento de montantes significativos por parte da CIA em troca da sua 

cooperação; que o estudo não levou a qualquer tipo de responsabilização nos EUA 

pelos programas de entregas e de detenção secreta da CIA" 

2.ª parte "que os EUA, lamentavelmente, não cooperaram com as investigações europeias 

sobre a cumplicidade europeia nos programas da CIA e que nenhum dos autores foi 

responsabilizado até à data" 

 
Considerando N 

1.ª parte "Considerando que é lamentável que os membros da missão de informação a 

Bucareste, da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, 

não tenham podido visitar o edifício do registo nacional de informações classificadas 

(ORNISS)," 

2.ª parte "alegadamente utilizado como local de detenção secreto da CIA" 

 
Verts/ALE 

§ 9 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "liderados pela anterior administração 

americana" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 18 

1.ª parte "Observa que os dados recolhidos durante o inquérito da comissão parlamentar de 

segurança e defesa nacional da Lituânia sobre o envolvimento do país no programa 

de detenções secretas da CIA não foram tornados públicos e solicita a divulgação 

desses dados" 

2.ª parte "com as alterações necessárias" 

 
§ 21 

1.ª parte "Solicita que o diálogo interparlamentar regular e estruturado entre a UE e os EUA, 

em particular entre a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 

Internos e os seus homólogos do Congresso e do Senado dos Estados Unidos, seja 

reforçado pelo recurso a todos os canais de cooperação e de diálogo previstos no 

Diálogo Transatlântico entre Legisladores (DTL); congratula-se, neste contexto, com 

a 78.ª reunião do DTL, entre o Parlamento Europeu e o Congresso dos EUA, que se 

realizará em Haia, de 26 a 28 de junho de 2016, como uma oportunidade para 

reforçar essa cooperação" 

2.ª parte "uma vez que a cooperação no domínio da luta contra o terrorismo será parte 

integrante do debate" 
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15. Capacidades espaciais para a segurança e a defesa europeias 

Relatório: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 2 § texto original VP   

1/VN + 494, 165, 15 

2/VN + 467, 110, 92 

3/VN + 522, 137, 14 

§ 3 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original VP   

1/VN + 567, 54, 53 

2/VN + 454, 200, 10 

3/VN + 481, 136, 57 

§ 9 § texto original VN + 443, 169, 60 

§ 14 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 21 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 460, 195, 17 

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

VN/VE - 

observações 

4 +  

§ 23 § texto original VS +  

§ 24 § texto original VN + 420, 237, 15 

§ 27 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 29 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 512, 146, 9 

§ 32 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 49 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 50 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 412, 239, 23 

§ 53 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando A § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

Considerando B § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando E § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando F § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando G § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Considerando N § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 446, 156, 71 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: §§ 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE § 21 (2.ª parte), 29 (2.ª parte), 50 (2.ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 23, 24 
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Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE 

§ 3 

1.ª parte "Considera que os governos nacionais e a União devem melhorar o acesso às 

capacidades espaciais em termos de comunicação por satélite, de conhecimento da 

situação no espaço, de navegação de precisão e de observação da Terra, e assegurar a 

não-dependência europeia no que respeita às tecnologias espaciais críticas e ao 

acesso ao espaço; considera que o conhecimento da situação no espaço, em especial, 

continuará a desempenhar um papel fundamental nos assuntos militares e civis; 

sublinha o compromisso no sentido da não-militarização do espaço" 

2.ª parte "reconhece que, para atingir este objetivo, é necessário um investimento financeiro 

adequado; exorta a Comissão e os Estados-Membros, neste contexto, a garantirem a 

autonomia da UE em termos de estruturas espaciais e, ao mesmo tempo, a 

proporcionarem os recursos necessários para este efeito; considera que este objetivo 

é de suma importância para as atividades civis (nos países ocidentais, estima-se que 

entre 6 % e 7 % do PIB dependa da tecnologia de localização e navegação por 

satélite) e para a segurança e defesa; considera que a cooperação deve ser efetuada 

numa base intergovernamental e através da Agência Espacial Europeia" 

 
§ 29 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "a fim de maximizar os benefícios 

socioeconómicos" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 50 

1.ª parte "Considera que a criação, a longo prazo, de um quadro jurídico que permita 

investimentos sustentados a nível da UE no domínio das capacidades de segurança e 

defesa fomentaria uma maior e mais sistemática cooperação europeia no âmbito da 

defesa, tendo em vista a criação de capacidades fulcrais; regista, por conseguinte, as 

conclusões do Conselho Europeu de junho de 2015" 

2.ª parte "exorta o Conselho, a VP/AR e a Comissão a desenvolverem o quadro necessário 

para o financiamento a nível da UE" 

 
Considerando B 

1.ª parte "Considerando que a UE tem de reforçar o seu papel como garante da segurança a 

nível interno e externo, assegurando a estabilidade nos países vizinhos e à escala 

global; que a União tem de contribuir para a luta contra os desafios de segurança" 

2.ª parte "nomeadamente os decorrentes do terrorismo no seu território e fora dele, incluindo 

através do apoio a países terceiros no domínio da luta contra o terrorismo e contra as 

suas causas profundas; que os Estados-Membros e a União têm de trabalhar 

conjuntamente em prol de um sistema de gestão das fronteiras eficaz e coerente para 

garantir a segurança das fronteiras externas" 

 
Considerando E 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "ilegais" e "no caso dos que são provenientes do 

Norte de África, identificar as zonas de embarque para iniciar os procedimentos 

mais rapidamente e" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando F 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "da UE" 

2.ª parte Estes termos 
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Considerando N 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "elevado" 

2.ª parte Estes termos 

 
ECR: 

§ 7 

1.ª parte "Considera necessária uma abordagem holística, integrada e de longo prazo para o 

setor espacial, a nível da UE; entende" 

2.ª parte "entende que o setor espacial deve ser mencionado na nova estratégia global da UE 

em matéria de política externa e de segurança, tendo em mente o atual 

desenvolvimento na UE de programas espaciais de dupla utilização e" 

3.ª parte "a necessidade de desenvolver mais os programas espaciais civis da UE que possam 

ser utilizados para fins de segurança civil e de defesa" 

 
§ 15 

1.ª parte "Exorta a Comissão Europeia a apresentar os resultados do quadro europeu de 

cooperação para a investigação em matéria de segurança e defesa no espaço, e 

solicita a formulação de recomendações sobre o seu desenvolvimento ulterior; insta 

a Comissão a clarificar a forma como a investigação civil-militar no âmbito do 

programa Horizonte 2020 contribuiu, no domínio das capacidades espaciais" 

2.ª parte "para a execução da Política Comum de Segurança e Defesa" 

 
§ 27 

1.ª parte "Regista a importância do serviço público regulado (PRS) do Galileo para a 

navegação e orientação de sistemas militares" 

2.ª parte "convida a Alta Representante e os Estados-Membros da UE a aumentarem os seus 

esforços no sentido de uma eventual revisão do Tratado do Espaço Exterior de 1967, 

ou a iniciarem um novo quadro regulamentar que tenha em conta a evolução 

tecnológica desde a década de 1960 e vise prevenir uma corrida ao armamento no 

espaço" 

 
§ 32 

1.ª parte "Chama a atenção para a necessidade de melhorar o processo de divulgação de 

informações provenientes de satélites aos utilizadores, nomeadamente criando a 

necessária infraestrutura tecnológica" 

2.ª parte "regista o facto referido na Comunicação da Comissão de que 60 % dos 

componentes eletrónicos a bordo de satélites europeus são atualmente importados 

dos Estados Unidos; solicita uma iniciativa sobre a proteção de dados sensíveis e 

pessoais neste contexto" 
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§ 49 

1.ª parte "Salienta que é necessário uma melhor coordenação das capacidades espaciais da 

UE, desenvolvendo as necessárias arquiteturas de sistemas e os procedimentos para 

garantir um nível adequado de segurança, incluindo a segurança de dados" 

2.ª parte "convida a Comissão a elaborar e a promover um modelo de governação para cada 

sistema de prestação de serviços em matéria de segurança e defesa; considera que as 

capacidades espaciais da UE consagradas à segurança e à defesa deveriam ser 

geridas por um centro de coordenação de serviços operacionais específico (Centro 

de Comando e de Controlo, como referido no programa de trabalho do Horizonte 

2020 para 2014-2015), a fim de fornecer um serviço integrado aos utilizadores 

finais; considera que, por razões de eficiência de custos, tal deveria, se possível, ser 

integrado num dos organismos da UE existentes, como a Agência do GNSS 

Europeu, o Centro de Satélites da UE ou a Agência Europeia de Defesa, tendo em 

conta as capacidades já disponibilizadas por esses organismos" 

 
§ 53 

1.ª parte "Considera que um «Livro Branco», a nível da UE, sobre segurança e defesa poderia 

ser o meio adequado para estruturar o envolvimento futuro da UE nas capacidades 

espaciais de segurança e defesa; insta a VP/AR a iniciar um debate sobre a definição 

de nível de ambição da UE nos domínios que se sobrepõem das capacidades 

espaciais e da segurança e defesa; considera que tal permitiria igualmente um 

desenvolvimento coerente em todos os domínios das capacidades no que toca à 

manutenção da paz, à prevenção de conflitos e ao reforço da segurança 

internacional, em conformidade com os princípios da Carta das Nações Unidas; 

exorta a Comissão a definir, no futuro plano de ação europeu no domínio da defesa, 

os seus planos de atividades espaciais para apoio da segurança e da defesa" 

2.ª parte "reconhece, simultaneamente, os benefícios da cooperação internacional em matéria 

de segurança no domínio do espaço com os parceiros fiáveis da UE" 

 
Considerando A 

1.ª parte "Considerando que o ambiente de segurança se está a tornar cada vez mais perigoso 

e exigente, dentro e fora da União, caracterizado por ataques terroristas e assassínios 

em massa, que afetam todos os Estados-Membros e a que estes devem responder 

através da adoção de uma estratégia conjunta e de uma resposta coordenada" 

2.ª parte "considerando que esses desafios em matéria de segurança exigem o reforço da 

segurança da UE, através do desenvolvimento e apoio continuados da política 

comum de segurança e de defesa da UE, a fim de a tornar um instrumento político 

mais eficaz e uma garantia efetiva da segurança dos cidadãos da UE e da promoção e 

defesa das normas, interesses e valores europeus, como consagrado no artigo 21.º do 

TUE" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 2 

1.ª parte "Considera necessário prosseguir a implementação da PCSD" 

2.ª parte "reitera a necessidade de aumentar a eficácia, a visibilidade e o impacto da PCSD; 

reitera a importância e o valor acrescentado da política espacial para a PCSD; 

considera que o espaço deve ser incluído, no futuro, nas políticas da União (como as 

políticas de segurança interna, transportes, espaço, energia e investigação) e que as 

sinergias com o espaço devem continuar a ser reforçadas e exploradas" 

3.ª parte "sublinha que a utilização das capacidades espaciais na guerra contra o terrorismo e 

as organizações terroristas, através da possibilidade de localização e vigilância dos 

seus campos de treino, é essencial" 
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§ 14 

1.ª parte "Salienta que a cooperação entre a Comissão, o Serviço Europeu para a Ação 

Externa, a Agência do GNSS, a Agência Europeia de Defesa, a Agência Espacial 

Europeia e os Estados-Membros é crucial para melhorar as capacidades e os serviços 

espaciais europeus" 

2.ª parte "considera que a União, nomeadamente a VP/AR, deve coordenar, facilitar e apoiar 

a referida cooperação no domínio do espaço, da segurança e da defesa através de um 

centro de coordenação operacional específico" 

3.ª parte "está convicto de que a Agência Espacial Europeia deve desempenhar um papel 

importante na definição e execução de uma política espacial europeia única que 

inclua a política em matéria de segurança e defesa" 

 
§ 21 

1.ª parte "Considera que a cooperação entre a UE e os EUA sobre as capacidades e os 

serviços espaciais futuros para fins de segurança e defesa seria benéfica para ambas 

as partes; entende que a cooperação entre a UE e os EUA é mais eficaz e compatível 

se ambas as partes se encontrarem ao mesmo nível de tecnologia e capacidade; 

exorta a que qualquer potencial fosso tecnológico seja identificado e resolvido pela 

Comissão; regista o trabalho realizado para a terceira «Offset Strategy» dos Estados 

Unidos" exceto os termos "entende que a cooperação entre a UE e os EUA é mais 

eficaz e compatível se ambas as partes se encontrarem ao mesmo nível de tecnologia 

e capacidade; exorta a que qualquer potencial fosso tecnológico seja identificado e 

resolvido pela Comissão" 

2.ª parte "entende que a cooperação entre a UE e os EUA é mais eficaz e compatível se ambas 

as partes se encontrarem ao mesmo nível de tecnologia e capacidade; exorta a que 

qualquer potencial fosso tecnológico seja identificado e resolvido pela Comissão" 

3.ª parte "insta a União a ter em conta este desenvolvimento quando elaborar a sua própria 

estratégia global sobre política externa e de segurança, e a incluir as capacidades 

espaciais para a segurança e a defesa no âmbito dessa estratégia" 

4.ª parte "considera que as relações bilaterais existentes previamente entre os Estados-

Membros e os Estados Unidos poderiam ser utilizadas sempre que apropriado; insta 

a VP/AR a debater com os ministros da defesa a abordagem estratégica a tomar, e a 

informar o Parlamento à medida que o debate evoluir" 

 
Considerando G 

1.ª parte "Considerando que a política espacial é uma" e "essencial" 

2.ª parte "componente" e "da autonomia estratégica que a UE deve desenvolver "exceto os 

termos "da autonomia estratégica que" 

3.ª parte "da autonomia estratégica que" 

4.ª parte "para salvaguardar capacidades tecnológicas e industriais sensíveis e capacidades 

independentes para a realização de avaliações" 
 

 

16. Desenvolvimento do mercado espacial 

Proposta de resolução: B8-0739/2016 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 
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Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0739/2016  

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

votação: resolução (conjunto do 

texto) 

 +  

 

 

17. Situação na Venezuela 

Propostas de resolução: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, 

B8-0728/2016, B8-0729/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0700/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Após o § 1 4 GUE/NGL VN - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL VN - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL VN - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL VN - 145, 482, 37 

§ 2 § texto original VN + 507, 86, 77 

Após o § 2 8 GUE/NGL VN - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL VN - 140, 494, 34 

Após o § 5 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

VN - 175, 481, 13 

§ 6 § texto original VN + 518, 62, 89 

§ 9 § texto original VN + 562, 56, 47 

§ 10 § texto original VN + 522, 79, 65 

§ 14 § texto original VN + 567, 80, 24 

Considerando A § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2/VN + 516, 73, 78 

Após o considerando 

B 

1 GUE/NGL VN - 92, 499, 76 

Considerando C § texto original VN + 499, 126, 41 

Após o considerando 

C 

2 GUE/NGL VN - 139, 504, 26 

Considerando D § texto original VN + 507, 81, 78 

Após o considerando 

D 

3 GUE/NGL VN - 131, 508, 28 

Considerando E § texto original VN + 516, 133, 20 

Considerando F § texto original VN + 573, 65, 29 

Considerando I § texto original VN + 504, 64, 97 

Considerando K § texto original VN + 510, 134, 23 

Considerando M § texto original VN + 584, 57, 26 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 501, 94, 73 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0700/2016  PPE VN ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE VN ↓  

B8-0724/2016  ECR VN ↓  

B8-0725/2016  EFDD VN ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL VN ↓  

B8-0728/2016  ALDE VN ↓  

B8-0729/2016  S&D VN ↓  
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Pedidos de votação nominal 

PPE: alterações 1-11, votação final RC-B8-0700/2016, votação final B8-0700/2016, 

votação final B8-0723/2016, votação final B8-0724/2016, votação final B8-

0725/2016, votação final B8-0726/2016, votação final B8-0728/2016 e votação final 

B8-0729/2016 

S&D: votação final RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE alterações 10=11 

GUE/NGL: alterações 1-9, §§ 2, 6, 9, 10, 14, considerandos A (2.ª parte), C, D, E, F, I, K, M 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL: 

Considerando A 

1.ª parte "Considerando que a coligação de oposição da Venezuela, a MUD, obteve, com 112 

lugares na Assembleia Nacional unicameral composta por 167 membros, uma 

maioria de dois terços, em comparação com 55 lugares para o PSUV" 

2.ª parte "que o Supremo Tribunal de Justiça bloqueou posteriormente a nomeação de quatro 

representantes recém-eleitos para a Assembleia Nacional, três dos quais da MUD, o 

que retirou a maioria de dois terços à oposição" 
 

Diversos 

Inés Ayala Sender (Grupo S&D) é igualmente signatária da proposta de resolução  B8-0729/2016. 
 

 

18. Desreguladores endócrinos: ponto da situação na sequência do acórdão do 

Tribunal de 16 de dezembro de 2015 

Propostas de resolução: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, 
B8-0738/2016  

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0733/2016  

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

§ 1 10 ECR VN - 72, 400, 192 

Após o § 1 13 ENF VN - 77, 524, 58 

§ 3 11 ECR  -  

§ 4 12 ECR VN - 78, 403, 185 

§ texto original VP   

1/VN + 613, 36, 16 

2/VN + 395, 66, 198 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 4 14 ENF VN - 85, 547, 31 

Após a citação 7 1 ECR VE - 69, 395, 199 

Considerando D 2 ECR  -  

Considerando G 3 ECR  -  

Considerando H 4 ECR VN - 74, 410, 183 

§ texto original VP   

1/VN + 624, 19, 22 

2/VN + 405, 67, 194 

Considerando I 5 ECR VN - 50, 426, 185 

Considerando J 6 ECR  -  

Considerando M 7 ECR  -  

Considerando N 8 ECR VN - 47, 403, 213 

Considerando P 9 ECR VN - 67, 404, 194 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 593, 57, 19 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: alterações 13, 14, 4 

ECR: alterações 4, 12, § 4, considerando H 

Verts/ALE alterações 5, 8, 9, 10, votação final 
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Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 4 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "baseados no risco" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando H 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "baseados no risco" 

2.ª parte Estes termos 
 

 

19. Produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho 

geneticamente modificado 

Proposta de resolução: B8-0732/2016 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0732/2016  

(comissão ENVI) 

votação: resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 426, 202, 33 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE, ENF: votação final 
 

 

20. Craveiro geneticamente modificado (Dianthus caryophyllus L., linha SHD-27531-4) 

Proposta de resolução: B8-0731/2016 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0731/2016  

(comissão ENVI) 

votação: resolução (conjunto do 

texto) 

VN + 430, 188, 33 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE, ENF: votação final 

 


