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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. Pedido de levantamento da imunidade de Marie-Christine Boutonnet 

Relatório: Heidi Hautala (A8-0259/2017) 

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

observações 

votação única  +  

 

 

2. Nomeação de Simon Busuttil para o comité criado pelo artigo 255.º do TFUE 

Proposta de decisão: B8-0503/2017 (Votação por escrutínio secreto (artigo 180.º-A, n.º 1, do 

Regimento)) 

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

observações 

votação: candidatura 

de Simon Busuttil 

SEC + 556, 82, 35 

 

 

3. Composição nominal da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

Composição nominal da Comissão Especial sobre o Terrorismo 

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

observações 

Aprovação sem votação 

 

 

4. Acordo UE-Islândia sobre a proteção das indicações geográficas dos produtos 

agrícolas e dos géneros alimentícios *** 

Recomendação: David Borrelli (A8-0254/2017) 

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

observações 

votação: aprovação VN + 665, 7, 18 
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5. Acordo UE-Islândia relativo à concessão de preferências comerciais suplementares 

para produtos agrícolas *** 

Recomendação: David Borrelli (A8-0256/2017) 

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

observações 

votação: aprovação VN + 637, 8, 46 

 

 

 

6. Aplicação da Diretiva «Mediação» 

Relatório: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017) 

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

observações 

votação única VN + 606, 30, 54 

 

 

7. Funcionamento do sistema de franquia no setor retalhista 

Relatório: Dennis de Jong (A8-0199/2017) 

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

observações 

votação única VN + 617, 31, 43 

 

 

8. Estratégia Espacial para a Europa 

Relatório: Constanze Krehl (A8-0250/2017) 

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

observações 

votação única VN + 609, 66, 16 
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9. Formação universitária contínua e à distância como parte da Estratégia europeia 

em prol da aprendizagem ao longo da vida 

Relatório: Milan Zver (A8-0252/2017) 

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

observações 

votação única VN + 577, 54, 59 

 

 

10. Revogação de regulamentos obsoletos relativos aos setores das vias navegáveis 

interiores e do transporte rodoviário de mercadorias 

Relatório: Karima Delli (A8-0228/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 3 comissão VN + 683, 3, 2 

 

 

 

11. Promoção de conectividade à Internet em comunidades locais ***I 

Relatório: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 30 comissão VN + 582, 98, 9 

Declaração conjunta 29 comissão  +  
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12. Medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás ***I 

Relatório: Jerzy Buzek (A8-0310/2016) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 179 comissão VN + 567, 101, 23 

Declaração da 

Comissão 

178 comissão  +  

 

 

 

13. Caça à baleia na Noruega 

Proposta de resolução: B8-0499/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0499/2017 

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

§ 1 1 ENF  -  

§ texto original VS +  

§ 2 2 ENF  -  

§ texto original VS +  

§ 3 9 PPE VE - 231, 427, 17 

3 ENF  -  

§ 7 10 PPE  -  

§ 8 4 ENF  -  

§ texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

Considerando I 5 PPE  -  

Considerando N 6 PPE  -  

votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 1, 2 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL: 

§ 8 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "Comissão, ao Serviço Europeu para 

a Ação Externa (SEAE) e ao Conselho que utilizem os canais bilaterais e 

multilaterais para instar a" 

2.ª parte estes termos 
 

Diversos 

As alterações 7 e 8 foram retiradas. 
 

 

14. Adesão da UE à Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate 

à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica 

Relatório intercalar: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy e Anna Maria Corazza Bildt (A8-

0266/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 4 § texto original VP   

1/VE + 454, 163, 45 

2/VE + 402, 221, 37 

3 +  

§ 9 (k) § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 9 alínea (m) § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 +  

§ 13 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 15 § texto original VS/VE + 339, 307, 25 

Considerando I § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando R § texto original VS +  

Considerando AA § texto original VP   

1 +  

2/VE + 384, 276, 8 

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 489, 114, 69 

 

Pedidos de votação em separado 

PPE: considerando R, § 15 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

considerando I 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "e das pessoas LGBTI" 

2.ª parte estes termos 

 
considerando AA 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "bem como medidas destinadas a 

facilitar o acesso das vítimas à habitação e ao emprego," 

2.ª parte estes termos 

 
§ 4 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "incluindo o aborto seguro e legal," e 

"e ao aborto legal e seguro" 

2.ª parte "incluindo o aborto seguro e legal," 

3.ª parte "e ao aborto legal e seguro" 

 
§ 9 alínea (k) 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "como é o caso das mulheres com 

deficiência, das refugiadas, das crianças vítimas, das mulheres grávidas, das 

mulheres LBTI e das mulheres que necessitam de um apoio suplementar," 



 

P8_PV(2017)09-12(VOT)_PT.docx 8 PE 609.730 

2.ª parte estes termos 

 
§ 9 alínea (m) 

1.ª parte Conjunto do texto, com a exclusão dos termos: "de educação sobre o sexo e os 

relacionamentos," 

2.ª parte estes termos 

 
§ 13 

1.ª parte "Insta a Comissão a rever a Decisão-Quadro da UE atualmente em vigor relativa à 

luta contra certas formas e manifestações de racismo e xenofobia por via do direito 

penal," 

2.ª parte "a fim de incluir o sexismo, o crime motivado por preconceitos e a incitação ao ódio 

com base na orientação sexual, na identidade de género e nas características sexuais" 
 

 

15. Impacto do comércio internacional e das políticas comerciais da UE nas cadeias de 

valor mundiais 

Relatório: Maria Arena (A8-0269/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 46 § texto original VP   

1/VE + 159, 322, 188 

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 497, 124, 56 

 

Pedidos de votação por partes 

deputados 

§ 46 

1.ª parte "Alerta para as consequências negativas da expansão e liberalização do comércio 

para a qualidade do emprego, assim como para o risco de aumento do tráfico de 

seres humanos para exploração laboral;" 

2.ª parte "realça que as mulheres constituem as principais vítimas e que, muito 

frequentemente, o tráfico de seres humanos para exploração laboral, no caso das 

mulheres, é concomitante ao tráfico sexual e ao feminicídio;" 
 

Diversos 

No n.º 21 “ISO 2600” passa a ler-se como segue: “ISO 26000”. 

 


