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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. Calendário dos períodos de sessões do Parlamento em 2018 

Proposta da Conferência dos Presidentes 

Assunto VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

 Declarado aprovado 

 

 

2. Parecer do Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade com os Tratados do 

acordo previsto entre o Canadá e a União Europeia relativamente a um Acordo 

Económico e Comercial Global (CETA) 

Proposta de resolução: B8-1220/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-1220/2016 (+ de 76 deputados) 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN - 258, 419, 22 

      

 

Pedidos de votação nominal 

ENF, GUE/NGL, Verts/ALE: votação final 
 

Diversos 

Ángela Vallina, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Jean-Luc Mélenchon, Igor Šoltes são igualmente 

signatários da proposta de resolução B8-1220/2016. 

 

Afzal Khan, Theresa Griffin retiraram as respetivas assinaturas da proposta de resolução 

B8-1220/2016. 
 

 

3. Emissões de determinados poluentes atmosféricos ***I 

Relatório: Julie Girling (A8-0249/2015) 

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 

Conjunto do texto 154 comissão  +  

Votação: proposta da Comissão  +  

Votação: resolução legislativa VN + 499, 177, 28 

 

O relatório fora devolvido à comissão competente durante a sessão plenária de 28 de outubro de 2015 

(artigo 61.º, n.º 2, do Regimento). 

A alteração 154 substitui as alterações apresentadas durante a referida sessão. 
 

 

4. Finalização de Basileia III 

Proposta de resolução: B8-1226/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-1226/2016  

(Comissão ECON) 

Após o § 2 2 GUE/NGL  -  

Após o § 4 3 GUE/NGL  -  

§ 5 4 GUE/NGL VN - 160, 512, 30 

Após o considerando 

B 

1 GUE/NGL VN - 190, 330, 174 

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: Alterações 1, 4 
 

 

5. Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

Relatório: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) 

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 

§ 4 11 Verts/ALE  -  

§ 6 § texto original VN + 620, 55, 19 

§ 9 § texto original VN + 515, 153, 27 

§ 10 12 Verts/ALE  -  

§ texto original VP   

1/VN + 444, 233, 17 

2 +  

Após o § 10 13 Verts/ALE  -  

14 Verts/ALE VN - 89, 576, 34 

§ 11 § texto original VP   

1/VN + 523, 158, 17 

2 +  

3/VN + 425, 208, 61 

§ 12 15 Verts/ALE VN - 97, 559, 40 

§ texto original VN + 426, 244, 27 

§ 13 16 Verts/ALE VN - 132, 487, 75 

§ texto original VN + 410, 270, 16 

§ 14 3 S&D  +  

17 Verts/ALE VN - 120, 485, 95 

§ texto original VN ↓  

§ 15 39S GUE/NGL VN - 181, 487, 29 

18 Verts/ALE VN - 169, 475, 57 

§ 18 4 S&D  +  

§ 19 40S GUE/NGL VN - 190, 487, 23 

5 S&D  -  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 22 41 GUE/NGL VN - 94, 514, 89 

§ 23 19 Verts/ALE VN - 94, 536, 65 

§ 26 20 Verts/ALE  -  

Após o § 26 21 Verts/ALE  -  

§ 28 22 Verts/ALE  -  

§ 29 23 Verts/ALE VN - 103, 502, 95 

42 GUE/NGL VN - 151, 502, 46 

7 S&D VE + 322, 316, 63 

§ 30 24 Verts/ALE VN - 168, 448, 83 

§ 31 25 Verts/ALE VN - 83, 500, 110 

§ texto original VN + 414, 234, 53 

§ 32 § texto original VN + 454, 187, 58 

Após o § 32 43 GUE/NGL VN - 109, 538, 50 

§ 33 26 Verts/ALE VN - 168, 434, 95 

§ 34 44S GUE/NGL VN - 175, 467, 47 

27 Verts/ALE VN - 171, 454, 75 

§ 35 28 Verts/ALE VN - 167, 442, 84 

§ texto original VP   

1 +  

2/VN + 379, 280, 38 



P8_PV-PROV(2016)11-23(VOT)_PT.doc 6 PE 594.259 

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

VN/VE - 

observações 

§ 36 § texto original VN + 448, 136, 114 

§ 38 29 Verts/ALE  -  

§ 41 30 Verts/ALE  -  

Após o § 41 31 Verts/ALE  -  

§ 43 32 Verts/ALE  -  

Após o § 44 33 Verts/ALE VN - 201, 462, 32 

§ 45 34 Verts/ALE  -  

§ 46 35 Verts/ALE VN - 116, 509, 74 

§ 47 36 Verts/ALE  -  

§ 48 37 Verts/ALE VN - 181, 423, 92 

8 S&D VN - 139, 520, 37 

Após o § 48 9 S&D VN + 443, 207, 44 

45 GUE/NGL VN - 111, 542, 46 

§ 49 38S Verts/ALE VN - 250, 416, 30 

Após o § 49 10 Mais de 40 

deputados 

VN - 263, 399, 37 

Travessão 5 1 S&D  +  

Após o travessão 8 2 S&D  +  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 386, 237, 74 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE Alterações 8 - 10, 14 - 19, 23 - 28, 33, 35, 37, 38 

GUE/NGL: Alterações 39 - 45, §§ 32, 36 

EFDD: §§ 6, 9, 10 (1.ª parte), 11 (1.ª, 3.ª partes), 12, 13, 14, 31, 32, 35 (2.ª parte) 
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Pedidos de votação por partes 

EFDD: 

§ 10 

1.ª parte "Está firmemente convicto de que, nesta ótica, é necessária uma revisão profunda e 

completa da PCSD, de molde a permitir à UE e aos seus Estados-Membros 

contribuírem de forma decisiva para a segurança da União, a gestão das crises 

internacionais e a afirmação da autonomia estratégica da UE;" 

2.ª parte "recorda que nenhum país pode fazer face aos atuais desafios em matéria de 

segurança pelos seus próprios meios;" 

 
§ 11 

1.ª parte "Considera que uma revisão bem-sucedida da PCSD deverá associar plenamente os 

Estados-Membros da UE ao processo desde o seu início, a fim de evitar riscos de 

impasses no futuro; realça as vantagens práticas e financeiras de uma maior 

cooperação para o desenvolvimento das capacidades de defesa europeias e regista as 

iniciativas em curso, que deverão ser acompanhadas de medidas concretas adotadas 

no Conselho Europeu sobre defesa que terá lugar em dezembro;" 

2.ª parte "apela aos Estados-Membros e à UE para que efetuem um investimento adequado na 

defesa e na segurança;" sem os termos "e à União" 

3.ª parte "e à União" 

 
§ 35 

1.ª parte "Sublinha que a NATO está mais bem equipada para efeitos de dissuasão e defesa e 

está pronta a aplicar a defesa coletiva (artigo 5.º do Tratado de Washington) em caso 

de agressão contra um dos seus membros," 

2.ª parte "enquanto a PCSD se centra atualmente na manutenção da paz, na prevenção de 

conflitos e no reforço da segurança internacional (artigo 42.º do TUE) e que a UE 

dispõe de meios adicionais para lidar com desafios à segurança interna dos 

Estados-Membros, incluindo os atos de subversão, que não são abrangidos pelo 

artigo 5.º; reitera que a «cláusula de solidariedade» constante do artigo 222.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia visa assegurar a proteção das 

instituições democráticas e da população civil no caso de um ataque terrorista;" 
 

Diversos 

A alteração 6 foi retirada. 
  

 

6. Comunicação estratégica da UE para enfrentar a propaganda dirigida contra 

ela por terceiros 

Relatório: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 1 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 302, 362, 17 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Título antes do n.º 7 § texto original VS +  

§ 7 § texto original VS +  

§ 8 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 244, 414, 22 

3 +  

4/VE + 370, 296, 21 

5 +  

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 10 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 11 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 12 § texto original VS +  

§ 13 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 244, 409, 31 

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

VN/VE - 

observações 

4 +  

5/VE + 368, 292, 20 

6/VE + 395, 214, 62 

7 +  

§ 22 § texto original VP   

1/VE + 545, 120, 21 

2 +  

§ 27 § texto original VS +  

§ 36 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 38 § texto original VS +  

§ 56 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Considerando D § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE - 252, 406, 31 

Considerando E § texto original VP   

1 +  

2/VE - 252, 407, 26 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Considerando H § texto original VP   

1 +  

2 -  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 304, 179, 208 

 

Pedidos de votação em separado 

ENF: Título antes do § 7, §§ 7, 12, 27, considerandos E, H 

ALDE: § 38 
 

Pedidos de votação por partes 

ENF: 

§ 9 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "e tenciona fazê-lo" e "extremistas políticos, de 

desinformação em grande escala e de" 

2.ª parte "e tenciona fazê-lo" 

3.ª parte "extremistas políticos, de desinformação em grande escala e de" 

 
§ 10 

1.ª parte "Salienta que a estratégia de informação do Kremlin é complementar da sua política 

de reforço das relações bilaterais, da cooperação económica e de projetos conjuntos 

com Estados-Membros da União, " 

2.ª parte "tendo como objetivo fragilizar a coerência da UE e pôr em causa as políticas 

europeias;" 

 
§ 11 

1.ª parte "Considera que a estratégica de comunicação russa faz parte de uma campanha 

subversiva mais vasta para enfraquecer a cooperação a nível da União, bem como a 

soberania, a independência política e a integridade territorial da União e dos seus 

Estados-Membros; exorta os governos dos Estados-Membros a manterem-se 

vigilantes relativamente às operações de informação russas em solo europeu" sem os 

termos "subversiva " e "e dos seus Estados-Membros" 

2.ª parte "subversiva" 

3.ª parte "e dos seus Estados-Membros" 

4.ª parte "e a reforçarem a partilha de capacidades e os esforços de contraespionagem no 

combate a essas operações" 

 
§ 36 

1.ª parte "Realça a importância de garantir uma comunicação eficaz e coerente das políticas 

da UE, tanto a nível interno, como a nível externo, e de facultar comunicações 

adaptadas a regiões específicas, nomeadamente assegurando o acesso à informação 

nas línguas locais; saúda, neste contexto, o lançamento do sítio Web do SEAE em 

língua russa," 

2.ª parte "como primeiro passo na direção certa, e incentiva a tradução do sítio Web para mais 

línguas, nomeadamente para o árabe e o turco;" 
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§ 56 

1.ª parte "Condena a contínua repressão de que os meios de comunicação social 

independentes, os jornalistas e os ativistas da sociedade civil são alvo na Rússia e 

nos territórios ocupados, nomeadamente na Crimeia desde a sua anexação ilegal; 

salienta que, desde 1999, dezenas de jornalistas foram assassinados, desapareceram 

sem deixar rasto ou foram detidos na Rússia;" 

2.ª parte "insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem a proteção dos jornalistas na 

Rússia e na vizinhança da União, a apoiarem a sociedade civil russa e a investirem 

nos contactos interpessoais; apela à libertação imediata dos jornalistas; assinala que 

a UE está a intensificar as relações com os seus parceiros orientais e outros países 

vizinhos, mantendo igualmente abertas as vias de comunicação com a Rússia;" 

3.ª parte "; reconhece que o maior obstáculo às campanhas de desinformação russas seria a 

existência de uma comunicação social livre e independente na Rússia; considera que 

este deve ser o objetivo da União;" 

4.ª parte "apela a que se conceda especial atenção e recursos suficientes ao pluralismo dos 

meios de comunicação social, aos meios de comunicação social locais, ao jornalismo 

de investigação e aos meios de comunicação social em línguas estrangeiras, 

nomeadamente em russo, árabe, turco e urdu, bem como noutras línguas faladas por 

populações vulneráveis à propaganda;" 

 
ALDE: 

§ 1 

1.ª parte "Salienta que a propaganda hostil à União Europeia se reveste de diferentes formas e 

é veiculada através de diversos instrumentos, amiúde adaptados para corresponder às 

características específicas dos Estados-Membros da União, com o objetivo de 

distorcer factos, semear a dúvida, criar divisões entre Estados-Membros, maquinar 

uma cisão estratégica entre a União Europeia e os seus parceiros norte-americanos e 

paralisar o processo decisório, descredibilizando, perante os cidadãos europeus e dos 

países vizinhos, as instituições da União e as parcerias transatlânticas, que 

desempenham um reconhecido papel em matéria de segurança europeia e de 

arquitetura económica, e pondo em causa e enfraquecendo o discurso europeu 

baseado nos valores democráticos, nos direitos humanos e no primado do Direito; 

relembra que um dos instrumentos de maior relevo consiste em criar o medo e a 

incerteza nos cidadãos da União e em retratar os Estados e os intervenientes não 

estatais hostis como muito mais fortes do que são na realidade;" 

2.ª parte "observa que outros regimes autoritários no mundo estão a recorrer a estratégias 

semelhantes às desenvolvidas pelo Kremlin;" 

 
§ 22 

1.ª parte "Frisa que as organizações terroristas islâmicas, sobretudo o EIIL/Daexe e a Alcaida, 

estão envolvidas em campanhas de desinformação ativas que têm como objetivo pôr 

em causa os valores e os interesses europeus;" 

2.ª parte "destaca, a este respeito, a importância de uma estratégia específica que contrarie a 

propaganda islamista e a desinformação dirigidas contra a UE;" 

 
Considerando E 

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

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando H 

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

2.ª parte Estes termos 
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ALDE, ENF: 

§ 8 

1.ª parte "Reconhece que o Governo russo tem utilizado de forma agressiva uma vasta gama 

de ferramentas e instrumentos, tais como grupos de reflexão e fundações especiais 

(e.g. a Russkiy Mir), autoridades especiais (Rossotrudnichestvo), estações de 

televisão multilingues (e.g. RT), agências noticiosas e serviços multimédia de 

fachada (e.g. Sputnik), grupos sociais e religiosos transfronteiras, já que o regime 

pretende apresentar-se como o único defensor dos valores tradicionais cristãos, redes 

sociais e provocadores na Internet («trolls») para contestar os valores ocidentais, 

dividir a Europa, reunir apoio a nível interno e criar a perceção da existência de 

Estados falhados na vizinhança oriental da União; salienta que a Rússia investe 

consideráveis recursos financeiros nos seus instrumentos de desinformação e de 

propaganda, quer diretamente através do Estado, quer através de empresas e 

organizações controladas pelo Kremlin", sem os termos "de forma agressiva", 

"contestar os valores ocidentais, dividir a Europa" e " de desinformação e" 

2.ª parte "de forma agressiva" 

3.ª parte "contestar os valores democráticos, dividir a Europa," 

4.ª parte "de desinformação e" 

5ª parte "realça que, por um lado, o Kremlin financia partidos políticos e outras organizações 

na União com o objetivo de prejudicar a coesão política, e que, por outro lado, a 

propaganda do Kremlin visa diretamente determinados jornalistas, políticos e 

cidadãos da União;" 

 
§ 13 

1.ª parte "Manifesta profunda preocupação relativamente ao rápido crescimento de atividades 

inspiradas pelo Kremlin na Europa, incluindo a desinformação e a propaganda com 

o objetivo de manter ou reforçar a influência da Rússia no sentido de fragilizar e 

dividir a União; salienta que uma grande parte da propaganda hostil do Kremlin visa 

retratar certos países europeus como pertencendo à «esfera de influência tradicional 

russa»" sem o termo " hostil" 

2.ª parte "hostil" 

3.ª parte "o que põe em causa a soberania e a identidade europeia profundamente enraizada 

desses países, que no passado foram atacadas pelos regimes comunistas" 

4.ª parte "observa que uma das suas principais estratégias consiste em divulgar e impor um 

discurso alternativo, amiúde baseado numa interpretação manipulada dos 

acontecimentos históricos, a fim de justificar a sua ação externa e os seus interesses 

geopolíticos;" 

5ª parte "assinala que a falsificação da história é uma das suas principais estratégias;" 

6ª parte "salienta que, neste contexto, é necessário sensibilizar para os crimes cometidos 

pelos regimes comunistas, através de campanhas públicas e dos sistemas de ensino, e 

apoiar as atividades de investigação e documentação," 

7.ª parte "especialmente nos países que fizeram parte do bloco soviético, a fim de criar 

oposição ao discurso do Kremlin." 

 
ALDE, Verts/ALE: 

Considerando D 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "considerando que a guerra de informação 

dirigida contra o Ocidente foi amplamente utilizada pela União Soviética durante a 

Guerra Fria" 

2.ª parte "considerando que a guerra de informação dirigida contra o Ocidente foi 

amplamente utilizada pela União Soviética durante a Guerra Fria", sem os termos 

"contra o Ocidente " e " pela União Soviética" 

3.ª parte "contra o Ocidente " e " pela União Soviética" 
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7. Linguagem gestual e intérpretes profissionais de linguagem gestual 

Propostas de resolução: B8-1230/2016 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-1230/2016  

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

§ 2 2 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 10 3 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

Após o § 21 4 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

Após o travessão 10 1 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 661, 6, 23 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE votação final 
 

Diversos 

A proposta de resolução B8-1241/2016 foi retirada. 

 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos e Kostadinka 

Kuneva (Grupo GUE/NGL) são igualmente signatários da proposta de resolução B8-1230/2016. 

 

Igor Šoltes (Grupo Verts/ALE) e Anneleen Van Bossuyt (Grupo ECR) são igualmente signatários da 

proposta de resolução B8-1230/2016. 
 

 

8. Renovação da aprovação da substância ativa bentazona 

Proposta de resolução: B8-1228/2016 

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 B8-1228/2016  

(Comissão ENVI) 

§ 2 § texto original VS +  

Após o § 2 8 PPE VE + 332, 276, 66 

§ 3 § texto original VS/VE + 371, 290, 19 

§ 4 7 PPE VE - 263, 382, 37 

§ 5 3 PPE  -  

Após o § 5 4 PPE  -  

Considerando E 2 PPE  -  

Considerando M 1 S&D VE + 389, 282, 7 

Após o considerando 

R 

5 PPE VE - 322, 340, 22 

6 PPE  -  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 361, 289, 28 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 2, 3 

 


