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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. Zimbabué: caso do pastor Evan Mawarire 

Propostas de resolução: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0191/2017  

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

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  

 

 

2. Presos políticos ucranianos na Rússia e situação na Crimeia 

Propostas de resolução: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0190/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 19 § texto original VS +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 451, 73, 86 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  
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Pedidos de votação nominal 

PPE: Votação final (RC-B8-0190/2017) 
 

Pedidos de votação em separado 

S&D: § 19 
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3. Filipinas - o caso da Senadora Leila M. De Lima 

Propostas de resolução: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, 
B8-0225/2017, B8-0226/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0193/2017  

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

§ 6 § texto original VS +  

§ 12 1 GUE/NGL  +  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Pedidos de votação em separado 

ECR: § 6 
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4. Prioridades da UE para as sessões do Conselho dos Direitos do Homem da ONU 

em 2017 

Propostas de resolução: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, 

B8-0188/2017, B8-0189/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0183/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 12 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 15 § texto original VS +  

§ 23 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 25 1 Verts/ALE VN - 197, 371, 50 

§ 27 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: Alteração 1 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: § 15 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 27 

1.ª parte "Insta a UE a trabalhar com os seus parceiros no que se refere à aplicação dos 

Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, 

incluindo medidas para encorajar mais Estados a adotarem planos de ação nacionais 

e participarem nas vertentes de trabalho dos grupos de trabalho da ONU e do Alto 

Comissariado para os Direitos Humanos (ACDH);" 

2.ª parte "reitera o seu apelo a todos os Estados, incluindo a UE, para que se envolvam de 

forma ativa e construtiva na elaboração, o mais rapidamente possível, de um 

instrumento juridicamente vinculativo que regule as atividades das empresas 

transnacionais e outras no direito internacional relativo aos direitos humanos, a fim 

de prevenir, investigar e reparar as violações dos direitos humanos quando 

ocorrerem e dar acesso a vias de recurso;" 

 

PPE, ECR 

§ 12 

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

sexual" e "incluindo o novo Perito Independente para a proteção relativamente à 

violência e à discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de 

género;" 

2.ª parte "a identidade de género" 

3.ª parte "e a orientação sexual" 

4.ª parte "incluindo o novo Perito Independente para a proteção relativamente à violência e à 

discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de género;" 
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§ 23 

1.ª parte "Solicita à UE que continue a promover a igualdade entre homens e mulheres e a 

apoiar ativamente o trabalho desenvolvido pela «ONU Mulheres» e as iniciativas de 

integração da perspetiva do género nas suas atividades e nos seus programas; apela à 

prossecução das medidas de apoio destinadas a reforçar a autonomia das mulheres e 

das jovens e a erradicar todas as formas de violência e discriminação contra as 

mulheres e as jovens, incluindo a violência com base no género; recomenda 

vivamente que a UE procure lançar iniciativas transregionais para a promoção, a 

proteção e o cumprimento dos direitos das mulheres" 

2.ª parte "e a aplicação plena e efetiva da Plataforma de Ação de Pequim e do Programa de 

Ação da CIPD" 

3.ª parte "e que continue empenhada em direitos sexuais e reprodutivos neste contexto;" 
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5. Dever de diligência nas cadeias de aprovisionamento dos importadores de minerais 

e metais provenientes de zonas de conflito e de alto risco***I 

Relatório: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 156 comissão VN + 558, 17, 45 

Declarações 157 comissão  +  

 

Diversos 

O relatório foi devolvido à comissão em 20 de maio de 2015 para negociações interinstitucionais. 
 

 

6. Quadro da União para a recolha, gestão e utilização de dados no setor das 

pescas***I 

Relatório: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 118 comissão VN + 535, 38, 48 

Projeto de ato legislativo 

Conjunto do texto 118 comissão  ↓  

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-117 comissão  ↓  

votação: proposta da Comissão VN ↓  

 

*Um grupo político ou um número de deputados que atinja, pelo menos, o limiar baixo, pode propor 

que se submeta a votação as alterações ao projeto de ato legislativo. O Parlamento submeterá esta 

eventual proposta a votação (artigo 59.º, n.ºs 3 e 4, do Regimento). 
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7. Implicações constitucionais, jurídicas e institucionais de uma Política Comum de 

Segurança e Defesa: possibilidades oferecidas pelo Tratado de Lisboa 

Relatório: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Após a citação 13 1 relatores  +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 360, 212, 48 

 

 

 

8. Uma política integrada da UE para o Ártico 

Relatório: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 13 § texto original VP   

1/AN + 334, 265, 20 

2/AN - 183, 414, 20 

§ 14 § texto original VP   

1/AN + 561, 43, 15 

2/AN + 301, 289, 27 

3/AN + 386, 212, 21 

§ 41 1 + de 76 

deputados 

 -  

§ texto original VN - 187, 287, 148 

Após o § 56 2 + de 76 

deputados 

 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 483, 100, 37 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: §§ 13, 14, 41 
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Pedidos de votação em separado 

+ de 76 

deputados 

§§ 13, 41 

 

Pedidos de votação por partes 

+ de 76 deputados 

§ 13 

1.ª parte "Insta os Estados-Membros a abolirem as subvenções aos combustíveis fósseis que 

baixam o custo da produção de energia gerada a partir destes combustíveis, no 

intuito de desincentivar a exploração e a utilização de combustíveis fósseis;" 

2.ª parte "exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem esforços em instâncias 

internacionais com vista à proibição total, no futuro, da extração de petróleo e de gás 

no Ártico para a realização do objetivo de uma economia hipocarbónica;" 

 
§ 14 

1.ª parte "Exorta a UE a promover, a nível internacional, normas de precaução rigorosas no 

domínio da proteção ambiental e da segurança para a exploração, prospeção e 

produção de petróleo;" 

2.ª parte "insta à proibição de perfurações petrolíferas da UE e do EEE nas águas geladas do 

Ártico" 

3.ª parte "e à promoção pela UE de normas de precaução comparáveis no Conselho do Ártico 

e nos Estados costeiros do Ártico;" 
 

 

9. Relatório de 2016 sobre o Montenegro 

Relatório: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 1 10 ENF  -  

§ 3 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE - 264, 278, 70 

4 +  

§ 5 6 GUE/NGL  -  

§ texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 15 7 GUE/NGL  -  

§ 17 4 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 311, 234, 61 

§ 32 1 Verts/ALE  +  

§ 34 2 Verts/ALE  -  

§ 36 8 GUE/NGL  -  

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 40 9S GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE VE - 288, 302, 21 

Considerando A 5 GUE/NGL  -  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 471, 98, 41 

 

Pedidos de votação por partes 

EFDD: 

§ 3 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "no", "parte da" e "tentativas de agentes 

externos" 

2.ª parte "no" 

3.ª parte "parte da" 

4.ª parte "tentativas de agentes externos" 

 
§ 5 

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

2.ª parte Estes termos 

 
§ 36 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "designadamente com a decisão do Conselho 

(PESC) 2016/1671, que reafirmou as medidas restritivas da UE contra a Rússia" 

2.ª parte Estes termos 
 

 



P8_PV(2017)03-16(VOT)_PT.docx 12 PE 601.336 

10. Democracia eletrónica na UE: potencial e desafios 

Relatório: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 16 § texto original VS/VE + 414, 156, 16 

§ 20 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 314, 271, 9 

§ 23 § texto original VS/VE + 350, 235, 4 

§ 27 § texto original VS/VE + 317, 249, 20 

§ 32 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 38 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 39 1 + de 76 

deputados 

 -  

§ 41 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 299, 285, 6 

§ 43 § texto original VS +  

Considerando A § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando G § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 459, 53, 47 

 

Pedidos de votação em separado 

+ de 76 

deputados 

§§ 16, 23, 27, 43 

 

Pedidos de votação por partes 

+ de 76 deputados 

§ 20 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "através de ferramentas proativas segmentadas, 

que permitam aceder a todos os documentos incluídos nos dossiês parlamentares;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 32 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "recomenda, além disso, à Comissão que se 

centre em soluções de fonte aberta que possam ser facilmente implantadas no 

mercado único digital;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 38 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "exorta os grupos políticos do Parlamento 

Europeu e os partidos políticos europeus a aumentarem as ocasiões de debate 

público e de participação eletrónica para a cidadania;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 41 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "para isso, sugere que sejam ponderadas 

eventuais modificações do estatuto dos partidos políticos europeus que incluam e 

incentivem as práticas de participação eletrónica" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando A 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "já que viram as costas aos processos de decisão 

política e que existe um crescente desencanto do público com a política;" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando G 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "o alheamento e" 

2.ª parte Estes termos 

 


