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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. A Indonésia, nomeadamente os casos de Hosea Yeimo, Ismael Alua e do 

Governador de Jacarta  

 

Propostas de resolução: B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, 
B8-0083/2017, B8-0088/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0072/2017  

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

Após o § 6 1 GUE/NGL VN - 199, 334, 130 

§ 15 § texto original VS +  

§ 16 2 GUE/NGL VN + 489, 126, 50 

§ texto original VS ↓  

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0072/2017  S&D  ↓  

B8-0073/2017  ECR  ↓  

B8-0077/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0079/2017  EFDD  ↓  

B8-0080/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0083/2017  ALDE  ↓  

B8-0088/2017  PPE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: Alterações 1, 2 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 15, 16 
 

Diversos 

Elisabetta Gardini (Grupo PPE) retirou a sua assinatura da proposta de resolução B8-0088/2017. 

2. A República Centro-Africana 

Propostas de resolução: B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, 
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B8-0090/2017, B8-0092/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0074/2017  

(PPE, S&D, ECR, EFDD) 

Após o § 8 3 GUE/NGL  -  

Após o considerando 

D 

1 GUE/NGL VE - 125, 299, 238 

2 GUE/NGL  -  

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0074/2017  S&D  ↓  

B8-0076/2017  ECR  ↓  

B8-0081/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0085/2017  EFDD  ↓  

B8-0087/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0090/2017  ALDE  ↓  

B8-0092/2017  PPE  ↓  

 

 

 

3. A situação no Burundi 

Propostas de resolução: B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, 
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B8-0089/2017, B8-0091/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0075/2017  

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

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0075/2017  S&D  ↓  

B8-0078/2017  ECR  ↓  

B8-0082/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0084/2017  EFDD  ↓  

B8-0086/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0089/2017  ALDE  ↓  

B8-0091/2017  PPE  ↓  

 

 

Diversos 

Elisabetta Gardini (Grupo PPE) retirou a sua assinatura da proposta de resolução B8-0091/2017. 
 

4. Acordo de Estabilização e de Associação UE-Kosovo: procedimentos de 

aplicação***I 

Relatório: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

Votação única VN + 519, 83, 69 
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5. Importações de produtos têxteis de determinados países terceiros não abrangidas 

por regras específicas de importação da União***I 

Relatório: Hannu Takkula (A8-0311/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

Votação única VN + 549, 87, 33 

 

 

6. Celebração do Acordo de continuação das atividades do Centro Internacional de 

Ciência e Tecnologia*** 

Recomendação: Elmar Brok (A8-0363/2016) 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

Votação: aprovação VN + 601, 51, 19 

 

 

 

7. Nomeações nas comissões 

Proposta da Conferência dos Presidentes 

Assunto VN, etc. Votação Votações por VN/VE - 

observações 

Aprovação sem votação 
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8. Objeção a um ato delegado: Identificação dos países terceiros de risco elevado que 

apresentam deficiências estratégicas 

Proposta de resolução: B8-0001/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0001/2017  

(Comissões ECON, LIBE) 

Citação 7 § texto original VS/VE + 381, 264, 25 

Considerando I § texto original VS +  

Após o considerando J 1 PPE VE - 272, 379, 21 

Considerando K § texto original VP   

1 +  

2/VE + 382, 265, 20 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 393, 67, 210 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE Votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: Citação 7, considerando I 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

Considerando K 

1.ª parte "Considerando que o Parlamento concorda com a opinião expressa pela Comissão, 

na sua carta de 26 de outubro de 2016, de que a evasão fiscal e o branqueamento de 

capitais nem sempre são equivalentes," 

2.ª parte "mas discorda fundamentalmente com a possibilidade de uma distinção absoluta 

entre jurisdições não cooperantes em matéria fiscal e as deficiências relativas à luta 

contra o branqueamento de capitais e ao combate ao financiamento do terrorismo, 

em particular no que diz respeito aos requisitos de comunicação de operações 

suspeitas;" 
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9. Logística na UE e transporte multimodal nos novos corredores da RTE-T 

Relatório: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 13 § texto original VS/VE + 413, 228, 30 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 520, 68, 79 

 

Pedidos de votação em separado 

Mais de 76 

deputados: 

§ 13 

 

 

10. Pilar Europeu dos Direitos Sociais 

Relatório: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução 

de substituição 

1 ENF VN - 68, 590, 8 

Antes do § 1 5 Mais de 76 

deputados 

VE - 303, 362, 3 

§ 2 9 Mais de 76 

deputados 

VN - 197, 438, 34 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 4 10 Mais de 76 

deputados 

VN - 187, 454, 32 

§ 5, introdução 11rev Mais de 76 

deputados 

VN - 190, 438, 44 

§ texto original VP   

1/VE + 519, 135, 18 

2/VN + 326, 300, 44 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 5, alíneas a) e c) § texto original VP   

1/VE + 530, 124, 15 

2/VN + 317, 297, 52 

3/VN + 435, 164, 71 

§ 6 12 Mais de 76 

deputados 

VN - 320, 333, 17 

§ texto original VP   

1/VE + 584, 79, 10 

2/VN - 295, 336, 37 

3/VN - 291, 361, 14 

4/VN - 293, 343, 31 

§ 14 13 Mais de 76 

deputados 

VE - 318, 326, 26 

§ 15 2 Mais de 76 

deputados 

VN + 335, 275, 60 

§ 25 § texto original VP   

1/VE + 510, 131, 25 

2/VN + 435, 209, 23 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 26 14 Mais de 76 

deputados 

VN - 211, 416, 42 

Após o § 30 4 Mais de 76 

deputados 

VN + 317, 315, 33 

§ 39 15 Mais de 76 

deputados 

VE + 353, 260, 55 

§ 40 16 Mais de 76 

deputados 

VN - 212, 394, 53 

§ 41 17 Mais de 76 

deputados 

 -  

§ 43 18 Mais de 76 

deputados 

VN - 205, 429, 32 

§ texto original VP   

1/VE + 518, 123, 24 

2/VN + 361, 289, 9 

Citação 7 § texto original VS/VE - 317, 339, 7 

Considerando C 6 Mais de 76 

deputados 

VN - 214, 399, 48 

Considerando J 7 Mais de 76 

deputados 

 -  

§ texto original VP   

1 +  

2/VE - 303, 331, 12 

3/VE + 321, 315, 10 

Após o considerando J 3 Mais de 76 

deputados 

 R  

Considerando K 8 Mais de 76 

deputados 

VP   

1/VE - 265, 354, 31 

2/VN + 317, 298, 30 

3/VN - 288, 335, 21 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 396, 180, 68 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: Alteração 1 

Verts/ALE: Alteração 2 

Mais de 76 

deputados: 

Alterações 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, §§ 5, 6, 25, 43 

 

Pedidos de votação em separado 

Mais de 76 

deputados: 

Citação 17 

 

Pedidos de votação por partes 

Mais de 76 deputados: 

§ 2 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "considera que os condicionalismos específicos 

da adesão à área do euro exigem o estabelecimento de normas e objetivos sociais 

adicionais específicos e que se pense no apoio financeiro necessário a nível da área 

do euro, embora mantendo a abertura em relação aos Estados-Membros não 

participantes na área do euro, numa base voluntária;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 5, introdução 

1.ª parte Conjunto do texto exceto: "dignas" 

2.ª parte Este termo 

 
§ 5, alíneas a) e c) 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "dignas" (alínea a) e "Aplicação de limites ao 

trabalho a pedido: não devem ser autorizados contratos sem especificação do horário 

de trabalho, tendo em conta a extrema incerteza que comportam;" 

2.ª parte "dignas" (alínea a) 

3.ª parte "Aplicação de limites ao trabalho a pedido: não devem ser autorizados contratos sem 

especificação do horário de trabalho, tendo em conta a extrema incerteza que 

comportam;" 

 
§ 6 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "com o objetivo de alcançar gradualmente, se 

possível, pelo menos 60 % do salário mediano nacional e não um nível inferior ao 

salário de subsistência da região em causa;", "a preparar uma versão-piloto do 

cálculo de um salário de subsistência regional que" e "possa ajudar a definir os 

salários de subsistência, servir de instrumento de referência para os parceiros sociais 

e" 

2.ª parte "com o objetivo de alcançar gradualmente, se possível, pelo menos 60 % do salário 

mediano nacional e não um nível inferior ao salário de subsistência da região em 

causa;" 

3.ª parte "a preparar uma versão-piloto do cálculo de um salário de subsistência regional que" 

4.ª parte "possa ajudar a definir os salários de subsistência, servir de instrumento de 

referência para os parceiros sociais e" 
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§ 25 

1.ª parte Conjunto do texto exceto: "legislativas" (alínea b) 

2.ª parte Este termo 

 
§ 43 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e fazer face aos graves choques 

macroeconómicos," 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando J 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "na medida em que, designadamente, a adesão à 

área do euro reduz as possibilidades de recurso a instrumentos de política 

macroeconómica a nível nacional e gera pressões no sentido de um ajustamento 

interno mais célere" 

2.ª parte "na medida em que, designadamente, a adesão à área do euro reduz as possibilidades 

de recurso a instrumentos de política macroeconómica a nível nacional e gera 

pressões no sentido de um ajustamento interno mais célere" 

3.ª parte "e/ou instrumentos financeiros específicos a nível da área do euro;" 

 
Alteração 8 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "que, contudo, os empregos permanentes 

continuam a contribuir em maior medida para a expansão do emprego, tendo 

aumentado mais rapidamente do que o trabalho temporário nos últimos dois anos e 

meio;" e "que o desenvolvimento de modalidades de trabalho flexíveis é considerado 

necessário para o crescimento económico mediante a adaptação das estratégias 

empresariais e da produtividade aos mercados e economias globalizados;" 

2.ª parte "que, contudo, os empregos permanentes continuam a contribuir em maior medida 

para a expansão do emprego, tendo aumentado mais rapidamente do que o trabalho 

temporário nos últimos dois anos e meio;" 

3.ª parte "que o desenvolvimento de modalidades de trabalho flexíveis é considerado 

necessário para o crescimento económico mediante a adaptação das estratégias 

empresariais e da produtividade aos mercados e economias globalizados;" 
 

Diversos 

Ole Christensen e Jeppe Kofod retiraram as suas assinaturas da alteração 3. 

Dubravka Šuica retirou a sua assinatura das alterações 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18. 
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11. Enfrentar os desafios da aplicação do Código Aduaneiro da UE 

Proposta de resolução: B8-0024/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0024/2017  

(Comissão IMCO) 

§ 4 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 105, 377, 12 

§ 6 § texto original VP   

1 +  

2 -  

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação por partes 

S&D: 

§ 4 

1.ª parte Conjunto do texto exceto estes termos: "com o AFC da OMC, que tem como 

objetivo" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 6 

1.ª parte "Solicita à Comissão que aproveite a oportunidade oferecida pelo facto de a 

elaboração das medidas de execução estar em curso, para ter em conta os objetivos 

supramencionados e para retificar rapidamente quaisquer lacunas jurídicas, por 

forma a maximizar as oportunidades decorrentes da União Aduaneira" 

2.ª parte "e facilitar verdadeiramente o comércio mundial;" 

 


