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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. Acordo que institui a Fundação Internacional UE-ALC *** 

Recomendação: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017) 

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

observações 

Votação: aprovação VN + 626, 36, 27 

 

 

 

2. Disposições do acervo de Schengen respeitantes ao Sistema de Informação sobre 

Vistos na República da Bulgária e na Roménia * 

Relatório: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 

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

observações 

Votação única VN + 610, 50, 33 

 

 

3. Intercâmbio automatizado de dados de registo de veículos na República Checa * 

Relatório: Maria Grapini (A8-0288/2017) 

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

observações 

Votação única VN + 604, 68, 21 

 

 

4. Intercâmbio automatizado de dados dactiloscópicos em Portugal * 

Relatório: Jaromír Štětina (A8-0289/2017) 

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

observações 

Votação única VN + 596, 72, 18 

 

 

5. Intercâmbio automatizado de dados dactiloscópicos na Grécia * 

Relatório: Claude Moraes (A8-0287/2017) 



P8_PV(2017)10-04(VOT)_PT.docx 3 PE 611.540 

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

observações 

Votação única VN + 599, 67, 21 

 

 

6. Regras e normas de segurança para os navios de passageiros ***I 

Relatório: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 27 comissão VN + 659, 12, 17 

 

 

 

7. Registo das pessoas que viajam em navios de passageiros que operam a partir de 

ou para portos dos Estados-Membros ***I 

Relatório: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 30 comissão VN + 655, 12, 26 

 

 

 

8. Sistema de inspeções para a segurança da exploração de ferries ro-ro e 

embarcações de passageiros de alta velocidade em serviços regulares ***I 

Relatório: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 24 comissão VN + 661, 11, 17 
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9. Objeção a um ato de execução: Critérios científicos para a determinação das 

propriedades disruptoras do sistema endócrino 

Proposta de resolução: B8-0542/2017 (maioria requerida dos membros que compõem o Parlamento 

para aprovação da proposta de resolução) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0542/2017 (Comissão ENVI) 

§ 3 1= 

4= 

S&D/Verts/A

LE 

ALDE 

VE + 399, 258, 31 

§ 5 § texto original VS/VE - 219, 257, 213 

§ 6 § texto original VS -  

Travessão 8 § texto original VS -  

Travessão 9 § texto original VS -  

Travessão 10 § texto original VS -  

Travessão 11 § texto original VS -  

Travessão 12 § texto original VS -  

Travessão 13 § texto original VS -  

Travessão 14 § texto original VS -  

Considerando I 2 ALDE VE + 334, 320, 33 

Considerando L § texto original VP   

1 +  

2/VE + 394, 269, 27 

Considerando P § texto original VN + 605, 35, 48 

Considerando Q § texto original VS -  

Considerando R § texto original VP   

1/VN + 598, 48, 44 

2/VN - 155, 321, 213 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

3/VN - 150, 341, 202 

Considerando S § texto original VS -  

Considerando T 3 ALDE VE - 168, 316, 204 

Considerando U § texto original VS -  

Considerando V § texto original VS -  

Considerando W § texto original VS -  

Considerando X § texto original VS -  

Considerando Y § texto original VS -  

Considerando Z § texto original VS -  

Considerando AA § texto original VS -  

Considerando AB § texto original VS -  

Considerando AC § texto original VS -  

Considerando AD § texto original VS -  

Considerando AE § texto original VS -  

Considerando AF § texto original VS -  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 389, 235, 70 

 

Pedidos de votação nominal 

ALDE: Considerandos P, R (2ª e 3ª partes) 

Verts/ALE: Considerandos P, R, votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

ALDE: §§ 5, 6, travessões 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, considerandos Q, S, U, V, W, X, Y, Z, AA, 

AB, AC, AD, AE, AF 
 

Pedidos de votação por partes 

ALDE: 

Considerando L 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "esta posição foi reconfirmada pelo Parlamento 

na sua resolução de 8 de junho de 2016, em que se sublinha que «o Tribunal Geral 

considerou que a especificação de critérios científicos só pode ser efetuada de forma 

objetiva com base em dados científicos relativos aos sistema endócrino, 

independentemente de quaisquer outras considerações, nomeadamente de ordem 

económica, e que" 

2.ª parte Estes termos 
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Considerando R 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "por conseguinte" e "evocado pelo Presidente 

da Comissão, Jean-Claude Juncker" 

2.ª parte "por conseguinte" 

3.ª parte "evocado pelo Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker" 
 

 

10. Soja geneticamente modificada FG72 x A5547-127 

Proposta de resolução: B8-0540/2017 

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

observações 

Proposta de resolução B8-0540/2017 (Comissão ENVI) 

Votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN + 454, 198, 36 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE, ENF: Votação final 
 

 

11. Soja geneticamente modificada DAS-44406-6 

Proposta de resolução: B8-0541/2017 

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

observações 

Proposta de resolução B8-0541/2017 (Comissão ENVI) 

Votação: resolução 

(conjunto do texto) 

VN + 458, 193, 36 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE, ENF: Votação final 
 

 

12. Erradicar o casamento infantil 

Proposta de resolução: B8-0535/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0535/2017 (Comissão FEMM) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 2 § texto original VN + 678, 7, 2 

§ 4 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 20 § texto original VN + 435, 133, 120 

Considerando D § texto original VN + 450, 110, 125 

Considerando P § texto original VN + 361, 316, 13 

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: Considerando D 

S&D: § 20 

ENF: § 2, considerando P 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: § 20, considerando D 

Verts/ALE: Considerando P 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 4 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "incluindo aos serviços em matéria de direitos e 

de saúde sexual e reprodutiva" 

2.ª parte Estes termos 
 

 

13. Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas de 2017 em Bona, na Alemanha 

(COP23) 

Proposta de resolução: B8-0534/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0534/2017 (Comissão ENVI, Grupos PPE, S&D, ECR, ALDE, 

GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 § texto original VS/VE + 381, 310, 5 

§ 8 § texto original VS +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 9 § texto original VS +  

§ 10 § texto original VS +  

§ 11 § texto original VN + 360, 291, 43 

§ 12 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 557, 100, 34 

§ 14 1 ECR VE - 272, 394, 17 

§ 18 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 372, 310, 6 

Após o § 22 4 Verts/ALE VN + 388, 276, 21 

§ 25 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE + 374, 312, 6 

§ 26 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 29 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 31 § texto original VN + 618, 66, 9 

§ 33 § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 35 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 36 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 485, 150, 56 

§ 43 § texto original VS +  

§ 56 § texto original VS +  

Após o § 58 2 PPE VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 60 3 PPE VP   

1/VE - 261, 413, 5 

2 -  

§ texto original VP   

1/VE + 415, 253, 6 

2 +  

§ 73 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 77 § texto original VP   

1 +  

2 +  

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

VN/VE - 

observações 

1 +  

2 +  

§ 81 § texto original VS +  

Travessão 16 § texto original VS +  

Considerando E § texto original VP   

1 +  

2 +  

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação nominal 

ENF: § 31 

Verts/ALE: Alteração 4, § 11 

ECR: §§ 12 (2ª parte), 36 (2ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: §§ 3, 26 

ECR: §§ 12 (2ª parte), 36 (2ª parte), 56 

GUE/NGL: § 43 

ENF: §§ 8, 9, 10, 60, 81, travessão 16 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 18 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "de emissões nulas até meados do século" 

2.ª parte Estes termos 

 

ECR: 

§ 12 

1.ª parte "Insiste que, especialmente após o anúncio do Presidente Trump, é importante que 

existam disposições adequadas contra as fugas de carbono e para garantir que as 

empresas com melhor desempenho, com elevadas emissões de carbono e forte 

intensidade de comércio obtenham, gratuitamente, os subsídios de que necessitam; 

solicita à Comissão que avalie a eficácia e a legalidade de medidas adicionais para 

proteger as indústrias em risco de fuga de carbono" 

2.ª parte "por exemplo um ajustamento do imposto sobre o carbono nas fronteiras e as taxas 

sobre o consumo, em particular no que se refere aos produtos provenientes de países 

que não cumprem os compromissos assumidos no Acordo de Paris" 

 
§ 26 

1.ª parte "Recorda que aumentar as ações de atenuação no período anterior a 2020 constitui 

um pré-requisito absoluto para atingir os objetivos de longo prazo do Acordo de 

Paris" 



P8_PV(2017)10-04(VOT)_PT.docx 11 PE 611.540 

2.ª parte "e insta a UE a garantir que as ações a curto prazo permaneçam na agenda da 

COP 23" 

 
§ 33 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a introdução de mudanças nos sistemas fiscais 

nacionais e internacionais, designadamente a transferência da carga fiscal do 

trabalho para o capital" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 35 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e a desenvolver um mecanismo de 

financiamento específico e automático da UE, que contribua com apoio adequado e 

adicional para garantir que a UE dê o seu justo contributo" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 60 

1.ª parte "Reconhece as várias dificuldades inerentes ao estabelecimento de uma definição 

universalmente aceite de «refugiado climático», mas apela ao reconhecimento, 

enquanto problema grave, da natureza e da dimensão das deslocações motivadas por 

questões ambientais, resultante de catástrofes climáticas causadas pelo aquecimento 

global" 

2.ª parte "observa com preocupação que, entre 2008 e 2013, cerca de 166 milhões de pessoas 

se viram forçadas a abandonar as suas casas devido a catástrofes naturais, à subida 

do nível do mar, a fenómenos meteorológicos extremos, à desertificação, à escassez 

de água e à propagação de doenças tropicais e de transmissão vetorial; recorda, em 

especial, que os desenvolvimentos relacionados com o clima em algumas zonas de 

África e do Médio Oriente poderem contribuir para a instabilidade política e as 

dificuldades económicas e para exacerbar a crise de refugiados no Mediterrâneo" 

 

ALDE: 

§ 29 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "enquanto pilar distinto da luta contra as ações 

climáticas" 

2.ª parte Estes termos 

 

ENF: 

§ 73 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "das poupanças energéticas", "e poupança" e 

"da União da Energia" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 77 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "para a União da Energia" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 78 

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

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando E 
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1.ª parte "Considerando que as alterações climáticas podem conduzir a uma maior 

concorrência pelos recursos, tais como alimentos, água e pastagens e exacerbar as 

dificuldades económicas e a instabilidade política, podendo tornar-se [...] um dos 

principais fatores responsáveis pela deslocação de populações, tanto no interior dos 

países como a nível transfronteiras" 

2.ª parte "num futuro não muito distante" e "considerando que a questão das migrações 

climáticas deve, por conseguinte, ser colocada no topo da agenda internacional" 

 

Verts/ALE: 

alteração 2 

1.ª parte "Recorda que, nos termos do artigo 2.º do Acordo de Paris, de 4 de novembro de 

2016, este acordo visa, nomeadamente, aumentar a capacidade de adaptação aos 

efeitos adversos das alterações climáticas, promover a resiliência a essas alterações e 

lograr um desenvolvimento com baixas emissões de gases com efeito de estufa" 

2.ª parte "de forma a não pôr em risco a produção alimentar" 

3.ª parte "e insta a Comissão e os Estados-Membros a tornarem os fluxos financeiros 

coerentes com este objetivo" 

 
alteração 3 

1.ª parte A supressão dos termos "Embora se reconheçam as várias dificuldades inerentes ao 

estabelecimento de uma definição universalmente aceite do estatuto de refugiado 

climático, solicita que a migração e as deslocações motivadas por questões 

ambientais, bem como a dimensão destas, sejam reconhecidas como um assunto 

sério, resultante de catástrofes climáticas causadas pelo aquecimento global" 

2.ª parte A adição dos termos "salienta que as pessoas que perdem o seu espaço vital devido 

às alterações climáticas devem beneficiar de apoios, sempre que possível, nos seus 

países de origem ou nas proximidades" 

 

PPE, ECR: 

§ 25 

1.ª parte "Aguarda a clarificação do formato do diálogo facilitador de 2018 durante a COP 23, 

que constituirá uma excelente oportunidade para fazer o balanço dos progressos 

realizados rumo ao objetivo de atenuação do acordo e para servir de base à 

preparação e revisão dos CDN das partes antes de 2020, por forma a atingir os 

objetivos do acordo; considera que a UE deve desempenhar um papel proativo neste 

primeiro «diálogo facilitador», por forma a fazer o balanço da ambição e dos 

progressos coletivos alcançados na execução dos compromissos assumidos" 

2.ª parte "insta a Comissão e os Estados-Membros a apresentarem, muito antes do diálogo 

facilitador, novos compromissos em matéria de redução das emissões de GEE, mais 

ambiciosos do que os compromissos assumidos ao abrigo do Acordo de Paris, e que 

contribuam adequadamente para colmatar o défice em matéria de atenuação, em 

consonância com as capacidades da UE" exceto os termos "a apresentarem, muito 

antes do diálogo facilitador, novos compromissos em matéria de redução das 

emissões de GEE, mais ambiciosos do que os compromissos assumidos ao abrigo do 

Acordo de Paris, e" 

3.ª parte "a apresentarem, muito antes do diálogo facilitador, novos compromissos em matéria 

de redução das emissões de GEE, mais ambiciosos do que os compromissos 

assumidos ao abrigo do Acordo de Paris, e" 

 

ECR, ALDE: 

§ 36 

1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "através da criação de um imposto sobre as 

transações financeiras" 

2.ª parte Estes termos 
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