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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. Situação das pessoas com albinismo em África, nomeadamente no Maláui 

Propostas de resolução: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, 

B8-0908/2016, B8-0911/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0897/2016  

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

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 603, 5, 46 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: votação final 
 

Diversos 

Dita Charanzová (Grupo ALDE) é igualmente signatária da proposta de resolução B8-0908/2016. 
 

 

2. Barém 

Propostas de resolução: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, 

B8-0907/2016, B8-0909/2016 

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 

Proposta de resolução comum RC-B8-0900/2016  

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

§ 2 § texto original VS +  

§ 10 § texto original VN + 606, 47, 6 

§ 13 3 GUE/NGL  -  

§ 14 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 427, 212, 23 

3 +  

Após o § 15 4 GUE/NGL VN + 328, 299, 34 

Considerando A § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o considerando 

E 

1 GUE/NGL VE + 351, 303, 7 

Após o considerando 

H 

2 GUE/NGL  -  

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  
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Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: § 10, alteração 4 
 

Pedidos de votação em separado 

GUE/NGL: § 2 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL: 

Considerando A 

1.ª parte "Considerando que o Barém é um parceiro fundamental da União Europeia no Golfo 

Pérsico, incluindo no domínio das relações políticas e económicas, da energia e da 

segurança;" 

2.ª parte "que é do interesse de ambas as partes continuar a aprofundar a nossa parceria para 

melhor responder aos desafios futuros;" 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 14 

1.ª parte "Regista os esforços envidados pelo Governo do Barém para reformar o Código 

Penal e os procedimentos judiciais, e apoia a continuação deste processo;" 

2.ª parte "insta o Governo do Barém a respeitar as normas internacionais relativas ao direito a 

um julgamento justo e a um processo equitativo;" 

3.ª parte "salienta a importância do apoio prestado ao Barém, nomeadamente no que respeita 

ao seu sistema judiciário, a fim de cumprir as normas internacionais em matéria de 

direitos humanos; apela ao reforço do diálogo sobre direitos humanos entre a UE e o 

Barém;" 

 
Diversos 

 
Dita Charanzová (Grupo ALDE) é igualmente signatária da proposta de resolução B8-0907/2016. 
 

 

3. Mianmar/Birmânia, em particular a situação dos Rohingya 

Propostas de resolução: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, 
B8-0916/2016, B8-0917/2016 

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 

Proposta de resolução comum RC-B8-0910/2016  

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

Após o § 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

VN + 571, 33, 59 

Após o § 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 322, 311, 25 

Após o travessão 8 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 315, 308, 31 

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: alteração 1 
 

Diversos 

Dita Charanzová (Grupo ALDE) é igualmente signatária da proposta de resolução B8-0916/2016. 

Ana Gomes (Grupo S&D) é igualmente signatária da proposta de resolução comum RC-B8-0910/2016 
 

 

4. 71.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas 

Relatório: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

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 

§ 1, alínea d) § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 1, alínea e) § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 1, alínea f) § texto original VN + 506, 98, 57 

§ 1, após a alínea f) 2 Verts/ALE  -  

§ 1, alínea k) § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, após a alínea t) 1 Verts/ALE VN + 507, 79, 75 

§ 1, alínea w) § texto original VS +  

§ 1, alínea a-D) § texto original VN + 641, 10, 9 

§ 1, alínea a-M) § texto original VN + 372, 274, 14 

§ 1, após a alínea a-M) 8 S&D VE + 451, 151, 51 

§ 1, alínea a-P) 4 GUE/NGL  -  

§ texto original VS +  

§ 1, alínea a-Q) § texto original VS +  

§ 1, após a alínea a-R) 5 GUE/NGL  -  

§ 1, alínea a-S) § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

3 +  

4 +  

§ 1, alínea a-V) 3 Verts/ALE VN - 76, 541, 44 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, alínea a-W) § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 1, após a alínea a-W) 6 GUE/NGL  -  

Considerando B 7 GUE/NGL  -  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 468, 116, 78 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: § 1, alínea ad), § 1, alínea a-M) 

Verts/ALE: alterações 1 e 3 

EFDD: § 1, alínea f) 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: § 1, alínea w), § 1, alínea a-P), § 1, alínea a-Q) 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 1, alínea d) 

1.ª parte "certificar-se de que a Assembleia das Nações Unidas fornece, em cooperação com a 

UE e os Estados Unidos, todos os instrumentos necessários para garantir a solução 

sustentável e efetiva de dois Estados, com base nas fronteiras de 1967, sendo 

Jerusalém a capital de ambos os Estados, com o Estado de Israel com fronteiras 

seguras e reconhecidas e um Estado da Palestina independente, democrático, 

contíguo e viável, vivendo lado a lado em paz e segurança; agir em consonância com 

as conclusões do Conselho, adotadas em 18 de janeiro de 2016, sobre o Processo de 

Paz no Médio Oriente" 

2.ª parte "sobre a contínua expansão dos colonatos enquanto obstáculo permanente à paz;" 
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§ 1, alínea e) 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "reclamar uma investigação imparcial e 

independente de todas as alegadas violações do Direito internacional em matéria de 

direitos humanos e do Direito internacional humanitário;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 1, alínea k) 

1.ª parte "aumentar o apoio dos Estados-Membros a operações de manutenção e consolidação 

da paz da ONU que incluam uma componente de direitos humanos e estratégias de 

saída claras, nomeadamente contribuindo com pessoal e equipamento, e reforçar o 

papel facilitador da UE neste contexto;" 

2.ª parte "desenvolver procedimentos para a utilização da Política Comum de Segurança e 

Defesa da UE no apoio às operações da ONU," 

3.ª parte "nomeadamente através da mobilização de agrupamentos táticos da UE ou do 

desenvolvimento das capacidades e iniciativas de reforma do setor da segurança," 

4.ª parte "conferindo suficiente atenção a questões como sejam os direitos humanos, o 

desenvolvimento sustentável e as causas profundas da migração em massa;" 

 
§ 1, alínea a-S) 

1.ª parte "instar a UE a trabalhar no sentido do reforço da cooperação fiscal em todo o 

mundo" 

2.ª parte "apoiando a criação de um organismo fiscal internacional no sistema das Nações 

Unidas;" 

3.ª parte "fazer face à evasão fiscal e ao branqueamento de capitais " 

4.ª parte "através do intercâmbio mundial automático de informações em matéria fiscal e da 

criação de uma lista negra comum a nível mundial de paraísos fiscais;" 

 
§ 1, alínea a-W) 

1.ª parte "promover a revitalização do trabalho da Assembleia Geral e uma melhor 

coordenação e coerência da ação de todas as instituições das Nações Unidas, o que 

deverá aumentar a eficácia, a legitimidade, a transparência, a responsabilização, a 

capacidade e a representatividade do sistema; apoiar e aumentar a transparência no 

processo de seleção do próximo Secretário-Geral das Nações Unidas, com a 

apresentação dos candidatos na Assembleia Geral; aquando da identificação e da 

nomeação do melhor candidato, promover a igualdade de oportunidades com base 

no género e no equilíbrio geográfico" 

2.ª parte "e apoiar a seleção de uma mulher enquanto novo Secretário-Geral, caso os 

candidatos tenham qualificações excecionais semelhantes;" 

 
ECR, S&D: 

§ 1, alínea a-V) 

1.ª parte "apoiar uma reforma profunda do Conselho de Segurança das Nações Unidas com 

base num amplo consenso, a fim de refletir de forma mais fidedigna a nova realidade 

mundial e de garantir que o Conselho esteja apto a combater, com eficácia, as 

ameaças à paz e à segurança internacional;" 

2.ª parte "agir em prol do objetivo a longo prazo da UE de obter um lugar no seio de um 

Conselho de Segurança das Nações Unidas reformado;" 

3.ª parte "exortar os membros do Conselho de Segurança a absterem-se de exercer o seu 

direito de veto nos casos em que sejam cometidos crimes contra a humanidade;" 
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5. Aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência 

Relatório: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

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

VN/VE - 

observações 

§ 1 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 15 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 16 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 25 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original VS +  

§ 31 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 58 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 75 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

3 -  

§ 97 § texto original VS +  

§ 98 § texto original VS +  

§ 99 § texto original VS +  

§ 110 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 311, 320, 30 

§ 116 § texto original VP   

1/VN + 377, 238, 44 

2/VN - 312, 336, 12 

§ 118 § texto original VS -  

§ 127 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 314, 315, 23 

§ 147 § texto original VS +  

§ 149 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 165 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 343, 313, 4 

Considerando Z § texto original VP   

1/VN + 624, 10, 28 

2/VN + 363, 264, 34 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Considerando AA § texto original VP   

1/VN + 423, 185, 54 

2/VN - 306, 307, 49 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 571, 30, 60 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: considerando AA, § 116 (2.ª parte) 

GUE/NGL: § 116, considerando Z 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 28, 116, 118, considerando AA 

ECR: §§ 28, 97, 98, 99, 118, 147 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 58 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "incluindo apátridas, sem-abrigo, refugiados, 

requerentes de asilo e pessoas pertencentes a minorias" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 127 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos " recomenda a suspensão, retirada ou 

recuperação de pagamentos efetuados aos Estados-Membros, caso a obrigação de 

respeitar os direitos fundamentais seja violada;" 

2.ª parte Estes termos 

 
ECR: 

§ 31 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "os direitos fundamentais, a igualdade de 

acesso a serviços e ao mercado de trabalho, bem como a igualdade de direitos e 

obrigações no acesso à segurança social relativamente aos nacionais do Estado-

Membro em que beneficiam de cobertura social," 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 116 

1.ª parte "Exorta os Estados-Membros a tomarem medidas urgentes para prevenir e reverter 

as consequências negativas que as medidas de austeridade tiveram sobre a proteção 

social das pessoas com deficiência;" 

2.ª parte "insta a Comissão a considerar, a este respeito, o estabelecimento de um patamar de 

proteção social na UE num nível suscetível de permitir que o direito a um adequado 

nível de vida e à proteção social das pessoas com deficiência seja respeitado;" 

 
Considerando Z 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "as medidas de austeridade aplicadas pelos 

Estados-Membros conduziram a" e "e" (2.ª ocorrência) 

2.ª parte Estes termos 
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GUE/NGL: 

§ 15 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "particularmente na Estratégia Europa 2020 e 

no Semestre Europeu" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 16 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "também" e "no contexto do Semestre Europeu, 

que, ao avaliar a situação social nos Estados-Membros (relatórios por país e 

recomendações específicas por país)," 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 149 

1.ª parte "Recomenda que as delegações e agências da UE demonstrem possuir um 

conhecimento suficiente das estratégias da UE em matéria de deficiência e atuem de 

forma inclusiva e acessível; sugere a criação de um «ponto de contacto» para a 

CDPD no Serviço Europeu para a Ação Externa; solicita a introdução urgente de 

uma perspetiva de deficiência em todas as formações sobre direitos humanos 

previstas" 

2.ª parte "no quadro das missões da  Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD);" 

 
ALDE: 

§ 1 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "e um justo benefício" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 25 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "rever o «Guia para ter em conta os aspetos 

sociais nos concursos públicos» de forma a" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 110 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "um quadro legislativo e" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 165 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "o que seria apoiado através do estabelecimento 

de uma base jurídica formal, que defina claramente o papel e o âmbito de aplicação 

dos quadros" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando AA 

1.ª parte "Considerando que a Comissão retirou a sua proposta de Diretiva relativa à licença 

de maternidade," 

2.ª parte "e que, por conseguinte, até à data, a igualdade de direitos das mães e dos pais, 

adultos e crianças não é suficientemente tida em conta na política de conciliação 

entre vida profissional e vida privada da UE;" 
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PPE, GUE/NGL: 

§ 75 

1.ª parte "Exorta a União Europeia a reforçar o controlo da aplicação da legislação relativa 

aos direitos dos passageiros, a harmonizar o trabalho dos organismos nacionais de 

execução e apela aos Estados-Membros para que tomem todas as medidas 

necessárias para aplicar a legislação da UE destinada a melhorar a acessibilidade no 

âmbito dos transportes e do turismo a nível local, regional e estatal (incluindo 

autocarros e táxis, transportes públicos urbanos, transportes ferroviários, aéreos, 

marítimos e por vias navegáveis, incluindo as estações, os aeroportos e os portos) e 

eliminem os obstáculos a uma Europa sem barreiras, reforçando as competências dos 

organismos de execução pertinentes ao abrigo da legislação em matéria de direitos 

dos passageiros, para assegurar que as pessoas com deficiência em toda a UE 

beneficiam realmente, e de forma justa, desses direitos, sem esquecer a 

acessibilidade e a normalização, a harmonização, os requisitos técnicos," 

2.ª parte "os incentivos para as empresas," 

3.ª parte "as políticas sindicais e as convenções coletivas;" 
 

 

6. Objeção a um ato de execução: alegações de saúde permitidas relativas a 

alimentos 

Proposta de resolução: B8-0842/2016 (maioria qualificada requerida para aprovação da proposta de 

resolução) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0842/2016  

(comissão ENVI) 

Após o § 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VN - 237, 361, 43 

§ 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ texto original VS ↓  

Após o travessão 2 21 ENF  -  

Considerando A § texto original VS/VE + 334, 291, 8 

Após o considerando 

A 

5 ECR VE + 406, 222, 3 

6 ECR VE + 294, 284, 54 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Considerando B § texto original VS/VE + 319, 309, 8 

Após o considerando 

B 

1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VN - 257, 331, 50 

Considerando C § texto original VS +  

Após o considerando 

C 

2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Considerando D 22 ENF  -  

Após o considerando 

D 

7 ECR  -  

Considerando E 8 ECR  -  

Considerando F 9 ECR  -  

Após o considerando F 10 ECR  -  

Após o considerando 

G 

3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Considerando J 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ texto original VS ↓  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o considerando J 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: alterações 1, 4 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: § 4, considerandos A, B, C, J 

 


