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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. Zâmbia, em especial o caso de Hakainde Hichilema 

Propostas de resolução: B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, 
B8-0372/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0361/2017 

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

§ 9 § texto original VS +  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0361/2017  ECR  ↓  

B8-0363/2017  Verts/ALE, 

EFDD 

 ↓  

B8-0365/2017  S&D  ↓  

B8-0366/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0368/2017  PPE  ↓  

B8-0372/2017  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação em separado 

ECR: § 9 
 

 

2. Etiópia, em especial o caso do Dr. Merera Gudina 

Propostas de resolução: B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, 
B8-0376/2017, B8-0377/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0369/2017 

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

§ 1 2 Verts/ALE  + modificado 

oralmente 

Após o § 3 3 Verts/ALE VE + 278, 250, 93 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 11 § texto original VS/VE + 328, 274, 25 

Considerando M  texto original   modificado 

oralmente 

Após o considerando 

M 

1 Verts/ALE VE + 294, 245, 88 

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0369/2017  ECR  ↓  

B8-0371/2017  EFDD  ↓  

B8-0373/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2017  S&D  ↓  

B8-0375/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0376/2017  PPE  ↓  

B8-0377/2017  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação em separado 

S&D: § 11 
 

Diversos 

Charles Tannock propôs as seguintes alterações orais após a alteração 2 e Considerando M: 

 

"1. Convida o Governo etíope a proceder à libertação imediata sob caução e a abandonar todas as 

acusações contra o Dr. Merere Gudina e o Dr Fikru Maru, e todos os outros presos políticos, e a 

arquivar os processos contra Berhanu Nega e Jawar Mohammed, contra os quais foram deduzidas 

acusações na ausência destes, e que se encontram atualmente exilados; salienta que, para que o 

diálogo com a oposição possa ser considerado credível, é necessário que sejam libertados os 

líderes da oposição, como o Dr. Merera Gudina; insta a Alta Representante da UE a mobilizar os 

Estados-Membros da UE para se avançar urgentemente com o lançamento de um inquérito 

internacional liderado pelas Nações Unidas para investigar de forma independente, transparente e 

credível os assassinatos de manifestantes e pressionar o governo etíope a conceder a sua 

autorização para o efeito;" 

 

"M. Considerando que também outros ativistas, jornalistas e defensores dos direitos humanos, 

nomeadamente Getachew Shiferaw (Chefe de redação do Negere Ethiopia), Fikadu Mirkana 

(Oromia Radio and TV Organisation), Eskinder Nega (destacado jornalista), Bekele Gerba 

(pacifista oromo) e Andargachew Tsige (líder da oposição) foram também presos ou detidos; 

considerando que o ativista na Internet, Yonathan Tesfaye, foi condenado ao abrigo de legislação 

antiterrorista por comentários publicados no Facebook, e que se arrisca a uma pena de 10 a 20 

anos de prisão;" 
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3. Sudão do Sul 

Propostas de resolução: B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, 
B8-0367/2017, B8-0370/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0358/2017 

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

Após o § 13 1 GUE/NGL VN - 264, 351, 8 

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0358/2017  EFDD  ↓  

B8-0359/2017  ECR  ↓  

B8-0360/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0362/2017  S&D  ↓  

B8-0364/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0367/2017  PPE  ↓  

B8-0370/2017  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: alteração 1 
 

 

4. Acordo entre a UE, a Islândia, o Listenstaine e a Noruega sobre um mecanismo 

financeiro do EEE para o período de 2014-2021 *** 

Recomendação: David Borrelli (A8-0072/2017) 

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

observações 

votação: aprovação VN + 570, 38, 23 
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5. Correta combinação de financiamentos para as regiões da Europa: equilibrar os 

instrumentos financeiros e as subvenções na política de coesão da UE 

Relatório: Andrey Novakov (A8-0139/2017) 

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

observações 

votação única VN + 497, 69, 62 

 

 

6. Perspetivas futuras para a assistência técnica na política de coesão 

Relatório: Ruža Tomašić (A8-0180/2017) 

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

observações 

votação única VN + 580, 45, 3 

 

 

7. Portabilidade transfronteiras dos serviços de conteúdos em linha no mercado 

interno 

Relatório: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 54 comissão VN + 586, 34, 8 
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8. Decisão de encetar negociações interinstitucionais: Coordenação de certas 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros 

respeitantes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual, para a adaptar 

à evolução das realidades do mercado ***I 

Relatório: Sabine Verheyen e Petra Kammerevert (A8-0192/2017) (Votação por escrutínio secreto 

(artigo 18.º-A, n.º 2, do Regimento)) 

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

VN/VE - 

observações 

Votação: decisão de encetar negociações SEC + 314, 266, 41 

 

Diversos 

A votação foi pedida pelos Grupos GUE/NGL, ALDE, EFDD e ECR (artigo 69.º-C, n.º 2, do 

regimento). 

A votação por escrutínio secreto foi pedida pelos Grupos GUE/NGL, ALDE e ECR (artigo 180.º-A, 

n.º 2, do Regimento). 
 

 

9. Execução do Acordo de Comércio Livre UE-Coreia 

Relatório: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Após o § 1 8 GUE/NGL VN - 131, 467, 24 

9 GUE/NGL VN - 129, 484, 9 

§ 2 10 GUE/NGL VN - 91, 489, 44 

§ 4 11S GUE/NGL  -  

§ 5 12 GUE/NGL VN - 90, 523, 10 

§ 7, após a alínea d) 13 GUE/NGL VN - 128, 482, 15 

§ 8 14 GUE/NGL VN - 133, 487, 6 

§ 9 15 GUE/NGL  -  

§ 10 16 GUE/NGL VN - 153, 465, 4 

1 Verts/ALE VN - 153, 463, 6 

§ 11 2S Verts/ALE  -  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

17 GUE/NGL VN - 80, 475, 69 

Após a citação 9 3 GUE/NGL  -  

Citação 10 4 GUE/NGL  -  

Considerando D 5 GUE/NGL  -  

Considerando E, 

travessão 1 

6 GUE/NGL  -  

Considerando E, 

travessão 11 

7 GUE/NGL  -  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 468, 118, 39 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: alteração 1 

GUE/NGL: alterações 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 
 

 

10. Alcançar uma solução assente na coexistência de dois Estados no Médio Oriente 

Propostas de resolução: B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, 
B8-0354/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0345/2017 

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

§ 5 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original VN + 479, 88, 56 

Considerando E § texto original VN + 521, 54, 46 

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0345/2017  Verts/ALE  ↓  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

B8-0346/2017  S&D  ↓  

B8-0347/2017  ECR  ↓  

B8-0348/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0352/2017  ALDE  ↓  

B8-0354/2017  PPE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: § 7, considerando N 
 

Pedidos de votação por partes 

EFDD: 

§ 5 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "contra israelitas" 

2.ª parte estes termos 
 

Diversos 

Margrete Auken e Reinhard Bütikofer (Grupo Verts/ALE) são igualmente signatários da proposta 

de resolução comum RC-B8-0345/2017. 
 

 

11. Estratégia da UE para a Síria 

Propostas de resolução: B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, 
B8-0341/2017, B8-0342/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0331/2017 

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

Após o § 6 3 EFDD  -  

Após o § 7 4 EFDD  -  

§ 15 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 508, 98, 18 

Após o considerando 

E 

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

VN/VE - 

observações 

Após o considerando F 2 EFDD  -  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0331/2017  S&D  ↓  

B8-0333/2017  ECR  ↓  

B8-0335/2017  EFDD  ↓  

B8-0337/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0338/2017  ALDE  ↓  

B8-0341/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0342/2017  PPE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: § 15 (2ª parte) 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 15 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "incluindo através da reinstalação e 

de programas de admissão por motivos humanitários" 

2.ª parte estes termos 
 

 

12. Transporte rodoviário na União Europeia 

Proposta de resolução: B8-0290/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0290/2017 

(comissão TRAN) 

Após o § 3 7 Verts/ALE VN + 318, 287, 15 

§ 4 § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 8 § texto original VP   

1 +  

2/VN - 248, 354, 19 

§ 11 § texto original VP   

1/VN + 485, 103, 30 

2/VN - 198, 398, 22 

§ 16 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 306, 300, 8 

§ 17 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 19 11 Verts/ALE VN + 335, 270, 9 

§ 20 § texto original VS +  

Após o § 23 2 S&D VN + 336, 268, 9 

§ 26 3 S&D VE - 280, 308, 24 

§ texto original VN + 421, 183, 8 

§ 27 § texto original VS +  

Após o § 27 8 Verts/ALE VN - 161, 442, 8 

§ 32 9 Verts/ALE  -  

§ texto original  +  

Após o § 33 10 Verts/ALE  +  

Após o § 38 4 S&D  -  

§ 44 5 S&D  +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 47 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 330, 270, 12 

3/VN + 342, 260, 8 

§ 48 6 S&D  +  

Após a citação 17 1 S&D VE + 309, 287, 10 

Considerando E § texto original VP   

1 +  

2/VE + 503, 102, 1 

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: §§ 8 (2ª parte), 26 

S&D: alteração 2 

Verts/ALE: alterações 7, 8, 11, §§ 11, 26 

EFDD: § 47 (2ª e 3ª partes) 
 

Pedidos de votação em separado 

EFDD: § 26 

GUE/NGL: §§ 26, 32 

ECR: §§ 20, 27 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL 

§ 4 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "e o crescimento" e "e que o estado 

da economia está intimamente ligado à competitividade no setor rodoviário da UE" 

2.ª parte estes termos 

 
Considerando E 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "crescimento económico e de 

emprego e na promoção da competitividade e da" 

2.ª parte estes termos 

 

ECR: 

§ 17 

1.ª parte "É de opinião que os requisitos legislativos devem ser proporcionais à natureza do 

negócio e à dimensão da empresa;" 



P8_PV(2017)05-18(VOT)_PT.docx 12 PE 604.993 

2.ª parte "suscita preocupações, não obstante, sobre se continua a haver motivos para a 

isenção dos veículos comerciais ligeiros (VCL) da aplicação de uma série de 

disposições da UE, tendo em conta a crescente utilização de VCL no transporte 

internacional de mercadorias, e solicita à Comissão que apresente um relatório de 

diagnóstico sobre o consequente impacto económico, ambiental e de segurança desta 

utilização crescente;" 

 

+ de 38 deputados 

§ 16 

1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão dos termos: "simplificação e" 

2.ª parte estes termos 

 

PPE, ECR, ENF: 

§ 8 

1.ª parte "Urge os Estados-Membros a cooperarem mais estreitamente com o grupo Euro 

Contrôle Route e a rede europeia de polícias de trânsito (TISPOL), a fim de 

melhorar a aplicação da legislação relativa aos transportes rodoviários na Europa e 

de estabelecer um mecanismo forte para garantir uma aplicação uniforme e adequada 

do acervo, por exemplo, através do apoio aos Estados-Membros em matéria de 

certificação, normalização, conhecimentos técnicos, recolha de dados, formação e 

inspeção e da gestão das plataformas de intercâmbio de informações entre os peritos 

e as autoridades nacionais;" 

2.ª parte "apela a que se estude a criação duma agência europeia dos transportes rodoviários, 

tendo em vista assegurar a aplicação corretada legislação da UE e promover a 

normalização em todos os Estados-Membros;" 

 

S&D + de 38 deputados: 

§ 11 

1.ª parte "Insta a Comissão a examinar a possibilidade de reduzir os encargos burocráticos e 

financeiros de diferentes legislações nacionais, a fim de facilitar a liberdade de 

prestação de serviços de transporte em toda a UE;" 

2.ª parte "no que respeita às condições sociais, por exemplo, considera que os trabalhadores 

móveis devem poder comunicar durante um período mais longo, mesmo quando 

trabalham para um certo número de contratantes, independentemente do número de 

missões;" 

 

EFDD, S&D, + de 38 deputados: 

§ 47 

1.ª parte "Observa que os níveis de circulação em vazio mantêm-se elevados nas atividades 

de transporte rodoviário, o que tem um impacto negativo no ambiente; recorda que, 

em 2012, quase um quarto (23,2%) de todos os veículos-quilómetro dos veículos 

pesados de mercadorias na UE envolveram um veículo vazio" 

2.ª parte "e que o elevado nível de circulação em vazio é causado pelas atuais restrições 

relativas às operações de cabotagem, que estão a limitar as possibilidades de os 

transportadores aumentarem as cargas e, portanto, a sua eficácia ambiental;" 

3.ª parte "sublinha, portanto, os efeitos positivos da abertura do mercado na eficiência 

ambiental do transporte rodoviário;" 
 

 

13. Campo de refugiados de Dadaab 

Propostas de resolução: B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0300/2017 

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

§ 8 § texto original VS +  

§ 15 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando W § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 489, 31, 67 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0300/2017  S&D  ↓  

B8-0332/2017  ECR  ↓  

B8-0334/2017  PPE  ↓  

B8-0336/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0339/2017  ALDE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

GUE/NGL § 8 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL: 

§ 15 

1.ª parte "Sublinha a necessidade de gerir melhor as fronteiras entre a Somália e os 

países vizinhos, que são considerados campo de ação das redes envolvidas na 

introdução clandestina de pessoas e no tráfico de seres humanos, armas, 

drogas e outros produtos ilícitos e que, por conseguinte, contribuem para 

financiar as atividades criminosas e terroristas;" 
2.ª parte "confia em que a missão de formação da UE na Somália colabore 

estreitamente com a AMISOM e as autoridades somalis no sentido da partilha 

das melhores práticas para melhorar a gestão das fronteiras e deter traficantes 

e passadores;" 
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Considerando W 

1.ª parte "Considerando que a UE disponibilizou 286 milhões de euros através do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) para o período de 2014-2020, 

com um enfoque particular na aplicação do «Pacto», nomeadamente a 

consolidação do Estado e da paz, a segurança alimentar, a resiliência e a 

educação;" 
2.ª parte "que o Fundo Fiduciário de Emergência da UE (FFUE) para África, assinado 

na Cimeira de Valeta em 12 de novembro de 2015, foi concebido para 

resolver as causas profundas da desestabilização, das deslocações forçadas e 

das migrações irregulares através da promoção da resiliência, de 

oportunidades económicas, de oportunidades iguais, da segurança e do 

desenvolvimento; que a UE está a dar resposta às necessidades básicas vitais 

dos refugiados acolhidos nos campos de refugiados quenianos;" 
 

 

14. Fazer funcionar a recolocação 

Propostas de resolução: B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0340/2017 

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

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 398, 134, 41 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0343/2017  ECR  ↓  

B8-0344/2017  ENF  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: votação final (B8-0340/2017) 
 

 

15. Aplicação das diretrizes do Conselho sobre as pessoas LGBTI, nomeadamente no 

que diz respeito à perseguição de homens (considerados) homossexuais na 

Chechénia, Rússia 

Propostas de resolução: B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, 
B8-0356/2017 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0349/2017 

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

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0349/2017  S&D  ↓  

B8-0350/2017  ECR  ↓  

B8-0351/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0353/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0355/2017  ALDE  ↓  

B8-0356/2017  PPE  ↓  

 


