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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 votação 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. Relatório de 2016 sobre a Turquia 

Relatório: Kati Piri (A8-0234/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 1 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 2 8 Verts/ALE  +  

§ 3 1 EFDD VN - 90, 522, 5 

§ 7 2 EFDD VN - 103, 522, 6 

§ texto original VN + 559, 34, 35 

§ 8 26 ENF VN - 91, 529, 9 

3 EFDD VN - 88, 529, 8 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 9 9 Verts/ALE  -  

15 PPE  +  

§ 13 18 GUE/NGL  -  

§ 16 § texto original  + modificado 

oralmente 

§ 17 14 Verts/ALE  +  

§ texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

§ 18 19 GUE/NGL VN - 267, 345, 24 

§ 19 § texto original VS +  

§ 20 10 Verts/ALE  -  



P8_PV(2017)07-06(VOT)_PT.docx 3 PE 608.225 

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

VN/VE - 

observações 

§ 21 20S GUE/NGL  -  

texto original VP   

1/VN + 476, 109, 54 

2/VN + 475, 120, 38 

3/VN + 483, 88, 60 

§ 22 21 GUE/NGL VE - 102, 514, 21 

11 Verts/ALE  -  

§ texto original VN + 439, 163, 31 

§ 23 4 EFDD VN - 97, 529, 10 

12 Verts/ALE  -  

22 GUE/NGL  -  

§ texto original VN + 482, 92, 64 

§ 25 5 EFDD VN  Não submetido a 

votação 

27 ENF VN  Não submetido a 

votação 

§ texto original VP  Não submetido a 

votação 

1   

2   

§ 26 24 GUE/NGL  -  

13 Verts/ALE  -  

§ 27 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 477, 93, 65 

3 +  

4/VN + 476, 148, 8 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 26 16 PPE  +  

§ 28 28 ENF VN - 86, 547, 4 

Após o § 30 29 ENF VN - 151, 438, 38 

Após o § 31 30 ENF VN - 94, 474, 63 

31 ENF VN - 144, 460, 10 

§ 33 25 GUE/NGL VP   

1 +  

2 -  

§ 36 § texto original VS +  

Citação 4 § texto original VS +  

Citação 7 § texto original VS +  

Citação 8 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após a citação 11 6 Verts/ALE  -  

Após a citação 12 7 Verts/ALE  -  

Citação 13 § texto original VS +  

Citação 16 § texto original VS +  

Citação 19 § texto original VS +  

Citação 21 17 GUE/NGL  -  

§ texto original VS +  

Considerando A § texto original VS +  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 477, 64, 97 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: alterações 1, 2, 3, 4, 5 

GUE/NGL: alteração 19 

ENF: alterações 26 - 31; §§ 7, 21, 22, 23 
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Pedidos de votação em separado 

ENF: §§ 19, 36 citações 4, 7, 13, 16, 19, 21; considerando A 
 

Pedidos de votação por partes 

S&D: 

alteração 25 

1.ª parte Supressão do termo "ininterrupta" 

2.ª parte Supressão dos termos "compromete-se a intensificar os seus esforços para colaborar 

com a comunidade cipriota turca na preparação da sua plena integração na UE, e 

insta a Comissão a fazer o mesmo;" 

 

 

EFDD: 

§ 27 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "regista a declaração UE-Turquia sobre a 

migração e exorta os Estados-Membros a darem início ao programa de reinstalação 

voluntária para os refugiados mais vulneráveis na Turquia" e "do acordo de 

readmissão UE-Turquia" 

2.ª parte Estes termos 

 

ENF: 

§ 1 

1.ª parte "Salienta que 2016 foi um ano difícil para a população da Turquia, em resultado da 

guerra persistente na Síria, do elevado número de refugiados, do conflito no sudeste, 

de uma série de ataques terroristas hediondos" 

2.ª parte "e de uma violenta tentativa de golpe de Estado que resultou na morte de 248 

pessoas; reitera a sua firme condenação da tentativa de golpe de Estado de 15 de 

julho e manifesta solidariedade para com o povo da Turquia; reconhece o direito e a 

responsabilidade do Governo turco de agir no sentido de levar os autores deste ato a 

julgamento, garantindo em simultâneo o respeito pelo Estado de direito e pelo 

direito a um processo justo;" 

 
§ 8 

1.ª parte "Insta a Comissão e os Estados-Membros, em conformidade com o Quadro de 

Negociação, a suspenderem formalmente e sem demora as negociações de adesão 

com a Turquia" 

2.ª parte "caso o pacote de reformas constitucionais seja aplicado sem alterações; salienta 

que, tendo em conta as observações da Comissão de Veneza sobre a reforma 

constitucional, a proposta de alterações constitucionais não respeita os princípios 

fundamentais da separação de poderes, não proporciona um equilíbrio de poderes 

adequado, nem está em consonância com os critérios de Copenhaga; convida a 

Comissão, os Estados-Membros e a Turquia a realizarem um debate aberto e honesto 

sobre os domínios de interesse mútuo em relação aos quais seja possível intensificar 

a cooperação; sublinha que qualquer compromisso político entre a UE e a Turquia 

deve ter por base as disposições em matéria de condicionalidade relativas ao respeito 

pela democracia, pelo Estado de direito e pelos direitos fundamentais;" 

 
§ 17 
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1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "lamenta que, pelo segundo ano consecutivo, 

as marchas da comunidade LGBTI em Ancara e Istambul tenham sido proibidas; 

manifesta profunda apreensão quanto à violência baseada no género, à 

discriminação, aos discursos de ódio contra as minorias, aos crimes de ódio e às 

violações dos direitos humanos das pessoas LGBTI; exorta a Turquia a tomar 

medidas adequadas para prevenir e punir os discursos e os crimes de ódio que visam 

as minorias; insta a Turquia a harmonizar a sua legislação nacional com a 

Convenção de Istambul do Conselho da Europa, que ratificou em 2014; congratula-

se com a estratégia nacional e o plano de ação para a população cigana do Governo 

turco e insta-o a começar a aplicar essa estratégia e a criar um mecanismo de 

acompanhamento e avaliação;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 21 

1.ª parte "Insta a Turquia a alinhar mais a sua política externa com a da UE; apela a uma 

cooperação e a uma coordenação mais estreitas em termos de desafios no domínio 

da política externa entre a UE e a Turquia;" 

2.ª parte "entende que o Ministro turco dos Negócios Estrangeiros deve ser convidado a 

participar, numa base casuística, nas reuniões do Conselho dos Negócios 

Estrangeiros, quando for pertinente;" 

3.ª parte "recomenda que o Conselho convide o Governo turco a participar numa cimeira para 

debater as relações entre a UE e a Turquia;" 

 
§ 25 

1.ª parte "Insta a Comissão a ter em conta os mais recentes desenvolvimentos na Turquia 

quando proceder à revisão intercalar do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 

(IPA), em 2017, e a suspender os fundos de pré-adesão" 

2.ª parte "se as negociações de adesão forem suspensas; solicita à Comissão, no caso de se 

concretizar este cenário, que utilize esses fundos para apoiar diretamente a sociedade 

civil turca e os refugiados na Turquia e que invista mais em programas de 

intercâmbio entre;" 

 
Citação 8 

1.ª parte "Tendo em conta a declaração emitida pela Comunidade Europeia e pelos seus 

Estados-Membros, em 21 de setembro de 2005, nomeadamente a disposição 

segundo a qual o reconhecimento de todos os Estados-Membros é uma componente 

necessária do processo de negociações" 

2.ª parte "e a necessidade de a Turquia aplicar plena e eficazmente o Protocolo Adicional do 

Acordo de Ancara em relação a todos os Estados-Membros, eliminando todos os 

obstáculos à livre circulação de mercadorias sem preconceitos nem discriminação," 

 

Verts/ALE, EFDD 

§ 27 
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1.ª parte "Louva o empenho do Governo turco e das ONG locais, bem como a hospitalidade 

demonstrada pela população ao acolher cerca de 3 milhões de refugiados; regista a 

declaração UE-Turquia sobre a migração e exorta os Estados-Membros a darem 

início ao programa de reinstalação voluntária para os refugiados mais vulneráveis na 

Turquia; solicita à Comissão que assegure o investimento a longo prazo, tanto nos 

refugiados como nas comunidades de acolhimento na Turquia, e a utilização 

adequada dos fundos; encoraja o Governo turco a emitir autorizações de trabalho e a 

conceder acesso a cuidados de saúde para todos os refugiados sírios, bem como a 

disponibilizar o acesso ao ensino para as crianças sírias;" exceto os termos "regista a 

declaração UE-Turquia sobre a migração e exorta os Estados-Membros a darem 

início ao programa de reinstalação voluntária para os refugiados mais vulneráveis na 

Turquia" 

2.ª parte "regista a declaração UE-Turquia sobre a migração e exorta os Estados-Membros a 

darem início ao programa de reinstalação voluntária para os refugiados mais 

vulneráveis na Turquia" 

3.ª parte "insta Ancara e a UE a prosseguirem os seus esforços de patrulhamento coordenado 

no mar Egeu, a intensificarem os esforços para combater o tráfico de migrantes e a 

procederem à aplicação cabal e eficaz do acordo de readmissão UE-Turquia e dos 

acordos de readmissão bilaterais com a Bulgária e a Grécia;" exceto os termos “do 

acordo de readmissão UE-Turquia e" 

4.ª parte "do acordo de readmissão UE-Turquia e" 
 

Diversos 

A alteração 23 foi retirada. 

Renate Sommer apresentou a seguinte alteração oral ao § 16: 

 

Está gravemente preocupado com a falta de respeito pela liberdade de religião, a discriminação em 

relação a minorias religiosas, incluindo os cristãos e os alevitas, e os atos de violência por motivos 

religiosos, nomeadamente os ataques verbais e físicos, a estigmatização e a pressão social nas 

escolas e os problemas relacionados com locais de culto legalmente estabelecidos; apela às 

autoridades turcas para que promovam reformas positivas e eficazes no domínio da liberdade de 

pensamento, de consciência e de religião, permitindo que as comunidades religiosas obtenham 

personalidade jurídica, autorizando as fundações caritativas a elegerem os seus órgãos de 

administração, eliminando todas as restrições impostas à formação, nomeação e sucessão dos 

membros do clero, respeitando os acórdãos pertinentes do TEDH e as recomendações da 

Comissão de Veneza e eliminando todas as formas de discriminação ou os obstáculos baseados na 

religião; convida a Turquia a respeitar a natureza e a importância específicas do patriarcado 

ecuménico e a reconhecer a sua personalidade jurídica; reitera a necessidade de permitir a 

reabertura do Seminário de Halki e de eliminar todos os obstáculos ao seu bom funcionamento; 

manifesta preocupação face à recente apropriação das igrejas na região de Diyarbakir; exorta o 

governo a devolve-las aos seus legítimos proprietários; exorta as autoridades turcas a combaterem 

firmemente todas as manifestações de antissemitismo na sociedade; 
 

 

2. Constituição de uma Comissão Especial sobre o Terrorismo, suas 

responsabilidades, composição numérica e duração do mandato 

Proposta de decisão: B8-0477/2017 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de decisão B8-0477/2017 

(Conferência dos Presidentes) 

§ 1, introdução 1 S&D, 

GUE/NGL 

VN - 268, 348, 18 

§ 1, alínea a) 2 S&D, 

GUE/NGL 

VN - 272, 344, 14 

§ 1, alínea b) 3 S&D, 

GUE/NGL 

 -  

§ 1, alínea d) 4 S&D, 

GUE/NGL 

 -  

§ 1, alínea f) 5 S&D, 

GUE/NGL 

 -  

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 1, alínea g) 6 S&D, 

GUE/NGL 

VP   

1 -  

2 -  

§ 1, alínea j) 7 S&D VP   

1 -  

2 -  

Considerando C § texto original VP   

1 +  

2 +  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 527, 73, 36 

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: alterações 1, 2 

ALDE: votação final 
 

Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE: 
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Considerando C 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "bem como da interoperabilidade das bases de 

dados europeias de partilha de informações" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 1, alínea f) 

1.ª parte "Avaliar a disponibilidade e a eficácia dos recursos atribuídos às autoridades 

competentes envolvidas na luta contra o terrorismo (polícia, exército, justiça, 

orçamento, serviços de informações, vigilância, informação, TI, etc.) nos 

Estados-Membros e a nível da UE; Analisar as eventuais deficiências na cooperação 

policial e os entraves à concretização da cooperação transfronteiras em matéria de 

aplicação da lei nas investigações relacionadas com a luta contra o terrorismo;" 

2.ª parte "identificando as limitações técnicas, estruturais e legais das capacidades de 

investigação" 

 
alteração 6 

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

2.ª parte Estes termos 

 
alteração 7 

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

2.ª parte Estes termos 
 

 

3. Os casos do laureado do Prémio Nobel Liu Xiaobo e de Lee Ming-che 

Propostas de resolução: B8-0459/2017, B8-0460/2017, B8-0461/2017, B8-0462/2017, B8-0463/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0459/2017 

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

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0459/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0460/2017  S&D  ↓  

B8-0461/2017  ALDE  ↓  

B8-0462/2017  ECR  ↓  

B8-0463/2017  PPE  ↓  

 

 

 

4. Eritreia, nomeadamente os casos de Abune Antonios e Dawit Isaak 
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Propostas de resolução: B8-0464/2017, B8-0466/2017, B8-0467/2017, B8-0470/2017, B8-0472/2017, 
B8-0473/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0464/2017  

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

§ 10 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 515, 111, 1 

Considerando O § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando Q 1 GUE/NGL  -  

Após o considerando 

C 

2 GUE/NGL VE - 291, 333, 9 

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0464/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0466/2017  S&D  ↓  

B8-0467/2017  ALDE  ↓  

B8-0470/2017  ECR  ↓  

B8-0472/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0473/2017  PPE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: § 10 (2ª parte) 
 

 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 10 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "e pelos seus Estados-Membros" 

2.ª parte Estes termos 

 

GUE/NGL 
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Considerando O 

1.ª parte "Considerando que, em 2016, os eritreus em fuga do país representaram o quarto 

maior contingente a arriscar a perigosa viagem para a Europa (a seguir aos sírios, 

iraquianos e afegãos), sofrendo a provação dos passadores impiedosos de seres 

humanos, para fazer a perigosa travessia do Mediterrâneo;" 

2.ª parte "considerando que a situação na Eritreia afeta diretamente a Europa, dado que se os 

direitos humanos fossem respeitados e protegidos no país e as pessoas pudessem 

viver sem medo, os eritreus poderiam regressar à sua pátria" 
 

 

 

5. Burundi 

Propostas de resolução: B8-0465/2017, B8-0468/2017, B8-0469/2017, B8-0471/2017, B8-0474/2017, 

B8-0475/2017, B8-0476/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0465/2017  

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

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0465/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2017  ECR  ↓  

B8-0469/2017  S&D  ↓  

B8-0471/2017  ALDE  ↓  

B8-0474/2017  EFDD  ↓  

B8-0475/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2017  PPE  ↓  

 

 

 

6. Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável (FEDS) e instituição da 

Garantia FEDS e do Fundo de Garantia FEDS 

Relatório: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică e Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 106 comissão VN + 503, 78, 51 

 

 

 

7. Utilizações permitidas de determinadas obras e outro material protegidos em 

benefício das pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades de 

acesso a textos impressos ***I 

Relatório: Max Andersson (A8-0097/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 33 comissão VN + 609, 22, 1 

 

 

 

8. Intercâmbio transfronteiras, entre a União e países terceiros, de cópias em formato 

acessível de certas obras e outro material protegido em benefício das pessoas cegas, 

com deficiência visual ou com outras dificuldades de acesso a textos impressos ***I 

Relatório: Max Andersson (A8-0102/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 32 comissão VN + 610, 21, 1 

 

 

 

9. Mecanismos de resolução de litígios em matéria de dupla tributação na UE * 

Relatório: Michael Theurer (A8-0225/2017) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Alterações da 

comissão competente - 

votação em bloco 

1-9 

11-63 

65 

67-72 

comissão  +  

Artigo 16, § 2 64 comissão VP   

1 +  

2/VE + 479, 125, 2 

74 GUE/NGL VN ↓  

Artigo 16, § 3, sub-§ 2 66S comissão  -  

75 GUE/NGL  -  

Após o considerando 5 10 comissão  +  

73 GUE/NGL  -  

Votação: proposta da Comissão VN + 535, 73, 25 

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL alteração 74 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL 

alteração 64 

1.ª parte "As autoridades competentes devem publicar na íntegra a decisão definitiva a que se 

refere o artigo 14.º." 

2.ª parte "No entanto, se algum dos contribuintes alegar que determinados elementos da 

decisão constituem informação comercial, industrial ou profissional sensível, as 

autoridades competentes devem ter em conta a sua argumentação e publicar o 

máximo de informação possível, eliminando, no entanto, as partes sensíveis da 

decisão.  Enquanto protegem os direitos constitucionais dos contribuintes, em 

especial o direito à informação – informação essa, que, a ser publicada, revelaria aos 

concorrentes, clara e evidentemente, informação industrial e comercialmente 

sensível – as autoridades competentes devem esforçar-se por assegurar a máxima 

transparência possível através da publicação da decisão final." 
 

Diversos 

A alteração 76 foi retirada. 
 

 

10. Ação da UE para a sustentabilidade 

Relatório: Seb Dance (A8-0239/2017) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 3 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 14 13 PPE  +  

Após o § 16 7 ENF  -  

§ 18 1 EFDD VN - 81, 522, 25 

Após o § 18 2 EFDD VN - 121, 480, 13 

§ 25 § texto original VS +  

§ 26 14 PPE  +  

§ 28 § texto original VP   

1/VN + 563, 53, 4 

2/VN + 356, 248, 11 

Após o § 30 12 Verts/ALE VE - 269, 317, 26 

§ 34 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 36 § texto original VS -  

§ 39 § texto original VS +  

§ 40 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 326, 269, 13 

§ 45 § texto original VS -  

§ 49 § texto original VS -  

§ 50 15 PPE VE + 414, 173, 17 

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

VN/VE - 

observações 

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 51 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 52 § texto original VS/VE - 134, 465, 10 

Após o § 63 10 S&D  +  

11 S&D  +  

§ 64 § texto original VS -  

§ 65 § texto original VS -  

§ 66 § texto original VS -  

§ 67 § texto original VS -  

§ 68 § texto original VS -  

§ 69 § texto original VS -  

§ 71 § texto original VS -  

§ 72 § texto original VS -  

§ 74 § texto original VS -  

§ 75 § texto original VS -  

Após o § 75 8 ENF  -  

§ 84 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 84 4 + de 38 

deputados 

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

VN/VE - 

observações 

§ 87 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 266, 336, 9 

§ 89 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 92 § texto original VP   

1/VE + 322, 265, 20 

2 -  

§ 96 § texto original VN - 134, 336, 140 

§ 97 § texto original VN - 159, 308, 139 

Após o § 97 16 PPE  +  

§ 98 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 99 § texto original VS -  

§ 100 § texto original VS -  

§ 101 § texto original VS -  

§ 105 § texto original VS +  

Após o § 107 17 PPE  +  

§ 108 § texto original VS -  

§ 110 § texto original VS -  

§ 111 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 117 § texto original VS/VE - 263, 317, 13 

§ 119 § texto original VS -  

§ 126 § texto original VS -  

§ 127 § texto original VS -  

Após a citação 5 3 + de 38 

deputados 

 +  

Após o considerando 

A 

9 S&D  +  

Considerando H § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o considerando I 5 ENF  -  

Considerando Q 6 ENF VP   

Considerando Q 1 -  

2 -  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 446, 57, 84 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: §§ 28, 96, 97 

EFDD: alterações 1, 2 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 39, 96, 105 

PPE: §§ 25, 34, 36, 52, 96, 97, 100, 101, 108; considerando H 

S&D: §§ 45, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 99, 110, 117, 119, 126, 127 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 34 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "recorda a posição assumida pelo Parlamento 

Europeu relativamente a estes objetivos;" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 40 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "solicita, além disso, à Comissão que reveja e 

reforce o quadro de 2030 para o clima e a energia e o contributo da UE determinado 

a nível nacional, o mais tardar, até 2020," 
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2.ª parte Estes termos 

 
§ 89 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "e simultaneamente a abordar as emissões de 

metano" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando H 

1.ª parte "Considerando que os objetivos da estratégia «Europa 2020» em matéria de 

alterações climáticas e de sustentabilidade energética consistem na redução das 

emissões dos gases com efeito de estufa (GEE) em 20%, em satisfazer 20% da 

procura de energia da UE através de energias renováveis e no aumento da eficiência 

energética em 20%; considerando que a UE está empenhada em reduzir as emissões 

nacionais de GEE em, pelo menos, 40% até 2030, em relação aos níveis de 2005, 

sob reserva da criação de um mecanismo de ajustamento no âmbito do Acordo de 

Paris;" 

2.ª parte "considerando que o Parlamento Europeu solicitou a fixação de uma meta 

vinculativa de 40% em termos de eficiência energética para 2030 e de uma meta 

vinculativa de, pelo menos, 30% em termos de fontes de energia renováveis (FER), 

sublinhando que tais metas devem ser implementadas através de objetivos nacionais 

individuais;" 

 

PPE: 

§ 28 

1.ª parte "Insta a Comissão a intensificar os seus esforços, enquanto ator global, com vista à 

proteção da ecologia e do ambiente do Ártico;" 

2.ª parte "exorta vivamente a Comissão a não permitir políticas que incentivem a exploração 

do Ártico para combustíveis fósseis;" 

 
§ 98 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "diferentes métodos de produção animal e" 

2.ª parte Estes termos 

 

S&D: 

§ 92 

1.ª parte "Salienta que os dados da Comissão mostram que mais de 50% dos cereais da UE 

são utilizados para a alimentação dos animais; observa que a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura alertou para o facto de a 

utilização contínua de cereais como alimentação animal poder comprometer a 

segurança alimentar, ao reduzir a quantidade de cereais disponíveis para consumo 

humano;" 

2.ª parte "observa que estudos mostram que por cada 100 calorias de cereais utilizados como 

alimentação animal, apenas 17 a 30 calorias entram na cadeia alimentar humana 

como carne e leite; salienta que estudos da FAO argumentam que os animais devem 

ser alimentados com materiais que não possam ser consumidos por seres humanos, 

como pastagens, resíduos agrícolas e resíduos alimentares inevitáveis;" 

 

ENF: 

§ 3 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "de integrar todos os aspetos da Agenda 2030 

no Semestre Europeu e" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 84 



P8_PV(2017)07-06(VOT)_PT.docx 19 PE 608.225 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "por exemplo, as pessoas de etnia cigana" 

2.ª parte Estes termos 

 

EFDD: 

alteração 6 

1.ª parte "Considerando que o comércio internacional, se for devidamente regulamentado, 

pode ser um poderoso motor de desenvolvimento e de crescimento económico mas 

também pode contribuir para a poluição e a perda de biodiversidade a nível global, 

devido ao transporte mundial de bens e mercadorias e à introdução de espécies 

exóticas invasoras, que constituem uma das principais causas da perda de 

biodiversidade; considerando que uma grande parte das importações da UE provém 

dos países em desenvolvimento; considerando que a Agenda 2030 reconhece que o 

comércio pode ser um meio de atingir os ODS, desde que seja mutuamente 

benéfico" 

2.ª parte "e não provoque uma concorrência desleal" 

 

ECR, ENF 

§ 50 

1.ª parte "Insta a Comissão e os Estados-Membros a reajustarem a sua abordagem em matéria 

de migração, na perspetiva de desenvolver uma política de migração em consonância 

com o ODS 10 e com uma perceção factual dos migrantes e requerentes de asilo, 

visando combater a xenofobia e a discriminação contra os migrantes, bem como com 

o objetivo de investir em fatores chave para o desenvolvimento humano;" 

2.ª parte "reitera a sua preocupação de que as novas políticas e os novos instrumentos 

financeiros para combater as causas profundas da migração irregular e forçada 

possam ser aplicados em detrimento dos objetivos de desenvolvimento" 

3.ª parte "e solicita que seja conferido ao Parlamento Europeu um maior papel de controlo 

nesta matéria, de modo a assegurar que os novos instrumentos de financiamento 

sejam compatíveis com a base jurídica, os princípios e os compromissos da UE, em 

especial a Agenda 2030" 

4.ª parte "rejeita a ideia de condicionar a ajuda ao controlo das fronteiras, à gestão dos fluxos 

migratórios ou a acordos de readmissão, como base da parceria e da cooperação para 

o desenvolvimento com países terceiros;" 

 

ECR, PPE 

§ 51 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "incluindo a saúde e a educação sexual e 

reprodutiva" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 87 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto o termo: "colza" 

2.ª parte Resto do texto 

 
§ 111 

1.ª parte "Insta a Comissão e os Estados-Membros a reformarem as regras da UE relativas à 

homologação dos pesticidas, o mais rapidamente possível," 

2.ª parte "e a estabelecerem objetivos vinculativos para reduzir a sua utilização;" 
 

 

 

11. Promoção da coesão e do desenvolvimento nas regiões ultraperiféricas da UE 

Relatório: Younous Omarjee (A8-0226/2017) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 25 § texto original VS/VE - 233, 269, 41 

§ 26 § texto original VS +  

§ 18 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 21 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 370, 89, 86 

§ 22 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 23 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 43 § texto original VS +  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 420, 75, 10 

 

Pedidos de votação em separado 

Verts/ALE: § 43 

ALDE: §§ 25, 26, 43 
 

Pedidos de votação por partes 

ALDE: 

§ 21 

1.ª parte "Constata que a supressão das quotas e dos preços garantidos desencadeada pela 

reforma da organização comum de mercado do açúcar em 2005 coloca os produtores 

de açúcar de cana das RUP numa situação de vulnerabilidade; salienta a necessidade 

de tornar permanente o conjunto de dispositivos específicos criados no âmbito do 

artigo 349.º do TFUE para permitir a competitividade sustentável dessa indústria; " 

2.ª parte "solicita a criação de um instrumento de apoio aos produtores de cana-de-açúcar em 

caso de queda dos preços mundiais do açúcar;" 

 
§ 22 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "e a prever medidas suplementares" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 23 

1.ª parte "Recorda que a produção de banana desempenha um papel essencial no tecido 

socioeconómico de certas RUP; apela, por conseguinte, à manutenção" 

2.ª parte "manutenção e, se necessário, ao aumento do apoio aos produtores;" 

 

 

§ 18 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "com destaque para os apoios específicos ao 

transporte de pessoas e mercadorias" 

2.ª parte Estes termos 

 


