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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. Prazo para a adoção de atos delegados ***I 

Relatório: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

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

observações 

Votação única VN + 615, 36, 18 

 

 

2. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Karel Pinxten  

Relatório: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (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 Karel Pinxten 

 - 284, 310, 81 

 

 

 

3. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Pietro Russo  

Relatório: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (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 Pietro Russo 

 + 506, 81, 66 

 

 

 

4. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Hannu Takkula  

Relatório: Indrek Tarand (A8-0338/2017) (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 Hannu Takkula 

 + 472, 161, 43 
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5. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Baudilio Tomé Muguruza   

Relatório: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (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 Baudilo Tomé 

Muguruza 

 + 497, 102, 81 

 

 

 

6. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Bettina Jakobsen   

Relatório: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (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 Bettina Jakobsen 

 + 558, 36, 52 

 

 

 

7. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - João Alexandre Tavares 

Gonçalves de Figueiredo  

Relatório: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (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 João Alexandre 

Tavares Gonçalves de 

Figueiredo 

 + 572, 57, 52 

 

 

 

8. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Iliana Ivanova  

Relatório: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (votação por escrutínio secreto (artigo 180.º-A, n.º 1, do 

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

observações 

Votação: candidatura 

de Ilana Ivanova 

 + 568, 61, 37 

 

 

 

9. Defesa contra as importações objeto de dumping e de subvenções de países não 

membros da UE ***I 

Relatório: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 22 comissão VN + 554, 48, 80 

Declaração da 

Comissão 

23 comissão  +  

 

 

 

10. Estado de direito em Malta 

Propostas de resolução: B8-0596/2017, B8-0597/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0596/2017 

(S&D) 

Votação: resolução (conjunto do texto)  -  

Proposta de resolução B8-0597/2017 

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 4 2 GUE/NGL VN - 296, 354, 29 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 5 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 6 1 S&D  -  

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 10 8 Verts/ALE VN + 506, 147, 29 

Após o § 11 9 Verts/ALE VN - 199, 449, 26 

§ 12 § texto original VS +  

Após o § 13 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

Citação 10 § texto original VS +  

Alteração oral ao 

considerando B 

 texto original  -  

Após o considerando P 5 Verts/ALE VN + 498, 133, 53 

Após o considerando 

U 

6 Verts/ALE VN - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE VN - 190, 446, 47 

Considerando X § texto original VS +  

Considerando Z § texto original VP   

1/VN + 638, 22, 19 

2/VN + 381, 266, 28 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 466, 49, 167 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: Considerando Z, alts. 5, 6, 7, 8, 9, votação (B8-0597/2017) 

GUE/NGL: alteração 2 

PPE: votação final (B8-0597/2017) 
 



P8_PV-PROV(2017)11-15(VOT)_PT.docx 6 PE 613.722 

Pedidos de votação em separado 

ECR: § 12, citação 10, considerando X 
 

Pedidos de votação por partes 

S&D: 

§ 5 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "nos últimos anos" 

2.ª parte Estes termos 

 

Verts/ALE: 

Considerando Z 

1.ª parte "Considerando que o relatório do Grupo de Informações Financeiras da Europol 

intitulado «From suspicion to action – converting financial intelligence into greater 

operational impact» (Da suspeita à ação – utilizar as informações financeiras para 

conseguir um maior impacto operacional), salienta que algumas partes, incluindo 

organizações criminosas, abusaram de aspetos das indústrias maltesas baseadas na 

Internet para branquear o produto de atividades criminosas" 

2.ª parte "que tal não deve ser interpretado como um exemplo do que se passa em todo o 

setor" 

 

ECR: 

§ 6 

1.ª parte "Exorta a Comissão a encetar um diálogo com o Governo maltês sobre o 

funcionamento do Estado de direito em Malta e a garantir o respeito dos valores 

europeus; insta a Comissão a manter o Parlamento plenamente informado das suas 

avaliações; reitera a necessidade de um processo regular de acompanhamento e de 

diálogo no qual participem todos os Estados-Membros, a fim de salvaguardar os 

valores fundamentais da UE que são a democracia, os direitos fundamentais e o 

Estado de direito, e que envolva o Conselho, a Comissão e o Parlamento," 

2.ª parte "como referido na sua resolução de 25 de outubro de 2016 sobre a criação de um 

mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais 

(o Pacto DED)" 

 

GUE/NGL: 

§ 2 

1.ª parte " Solicita a realização de uma investigação internacional independente ao assassínio 

do Daphne Caruana Galizia" 

2.ª parte "reconhece as diligências empreendidas pelas autoridades maltesas para que nela 

participem organismos internacionais responsáveis pela aplicação da lei, incluindo a 

Agência Federal de Investigação norte-americana, e especialistas forenses 

neerlandeses; solicita a participação plena da Europol enquanto a investigação 

estiver em curso" 
 

Diversos 

Molly Scott Cato e Ernest Urtasun (Grupo Verts/ALE) são igualmente signatários da proposta de 

resolução B8-0597/2017. 

 
 

 

11. Negociações multilaterais tendo em vista a 11.ª Conferência Ministerial da OMC 

Proposta de resolução: B8-0593/2017 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0593/2017 

(Comissão INTA) 

§ 2 1 GUE/NGL VN - 110, 553, 14 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 7 2S GUE/NGL VN - 107, 545, 26 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 11 3 GUE/NGL VN - 127, 532, 24 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 510, 53, 112 

 

Pedidos de votação nominal 

PPE: votação final 

GUE/NGL: alterações 1, 2, 3 
 

Pedidos de votação por partes 

Verts/ALE: 

§ 2 

1.ª parte "Salienta a importância de ter em conta os resultados obtidos nas 9.ª e 10.ª 

Conferências Ministeriais, com o objetivo de lograr e garantir progressos 

substanciais na CM11 em Buenos Aires, em dezembro de 2017, com vista a 

preservar e reforçar a arquitetura multilateral do comércio" 

2.ª parte "frisa que, não obstante, as partes devem prosseguir objetivos estratégicos nos 

domínios da facilitação do comércio e do investimento digital" 

 
§ 7 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "a regulamentação nacional dos serviços, o 

comércio eletrónico" 

2.ª parte Estes termos 
 

 

12. Parceria Oriental: Cimeira de novembro de 2017 

Relatório: Laima Liucija Andrikienė e Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 



P8_PV-PROV(2017)11-15(VOT)_PT.docx 8 PE 613.722 

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

VN/VE - 

observações 

§ 1 h) § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 1 p) § texto original VP   

1 +  

2/VN + 529, 111, 32 

§ 1 q) § texto original VS +  

§ 1 s) § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VN + 519, 141, 20 

§ 1 y) § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 1 ac) § texto original VP   

1 +  

2/VN + 519, 143, 9 

§ 1 ac) § texto original VS +  

§ 1 ae) § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1 ae) § texto original VP   

1 +  

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

VN/VE - 

observações 

Considerando K § texto original VP   

1 +  

2/VN + 529, 111, 35 

Considerando L § texto original VP   

1 +  

2 +  

Votação: recomendação (conjunto do texto) VN + 519, 114, 47 

 

Pedidos de votação em separado 

ENF: § 1 p), § 1 q), § 1 ad), considerando K 
 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: §1 p) (2.ª parte), §1 ac) (2.ª parte), §1 s) (3.ª parte), considerando K (2.ª parte) 

Pedidos de votação por partes 

ENF: 

§ 1 h) 

1.ª parte "Que se comprometam a trabalhar conjuntamente em prol do aumento da mobilidade 

entre a UE e os países parceiros" 

2.ª parte "que apoiem a Moldávia, a Geórgia e a Ucrânia na aplicação do acordo de 

liberalização do regime de vistos e garantam que, no futuro, não seja necessário 

acionar os mecanismos de suspensão, nomeadamente através de uma estreita 

cooperação no domínio policial e alfandegário para lutar contra as ameaças em 

matéria de segurança, a criminalidade e a permanência além dos períodos de estada 

autorizada; que encetem diálogos relativos ao regime de vistos com a Arménia, 

encorajem o Azerbaijão a realizar progressos na aplicação dos Acordos de 

Facilitação de Vistos e de Readmissão (VFA/RA), a fim de permitir um diálogo em 

matéria de vistos no futuro, e concluam as negociações relativas ao VFA/RA com a 

Bielorrússia para o benefício dos respetivos cidadãos, no caso de estes países 

realizarem progressos significativos no domínio dos valores fundamentais e 

cumprirem as condições definidas em pormenor nos planos de ação de liberalização 

dos regimes de vistos" 

 
§ 1 y) 

1.ª parte "Que salientem que a Parceria Oriental visa criar as condições necessárias para uma 

associação política" 
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2.ª parte "e uma integração económica estreitas, incluindo a participação em programas da 

UE; que reiterem que os Acordos de Associação com a Geórgia, a Moldávia e a 

Ucrânia não constituem o objetivo final das suas relações com a UE; que 

reconheçam, uma vez mais, as aspirações europeias destes países; que destaquem 

que, nos termos do artigo 49.º do TUE, e em conformidade com a Declaração de 

Roma de 25 de março de 2017, qualquer Estado europeu se pode candidatar a 

membro da União Europeia, desde que observe os critérios de Copenhaga e os 

princípios democráticos e respeite as liberdades fundamentais, os direitos humanos, 

incluindo os direitos das minorias, e o primado do Direito; que exortem os Estados-

Membros, neste contexto, a chegarem a acordo quanto a uma declaração ambiciosa 

para a Cimeira de 2017, que estabeleça objetivos pertinentes a longo prazo" 

 
§ 1 ae) 

1.ª parte "Que acolham favoravelmente as propostas da Comissão no sentido de conceder 

assistência macrofinanceira aos parceiros, insistindo simultaneamente numa 

condicionalidade rigorosa e efetiva associada a essas propostas, nomeadamente em 

matéria de respeito pelo primado do Direito (incluindo uma justiça independente e 

um sistema parlamentar multipartidário), garantia de boa governação (incluindo um 

combate eficaz à corrupção) e defesa dos direitos humanos e da liberdade dos meios 

de comunicação; que transmitam semestralmente ao Parlamento e ao Conselho um 

relatório escrito pormenorizado sobre os progressos realizados nesses três domínios 

pelos parceiros que já beneficiem desse tipo de assistência, exceto os termos: "Que 

acolham favoravelmente as propostas da Comissão no sentido de conceder 

assistência macrofinanceira aos parceiros" e “simultaneamente" 

2.ª parte "Que acolham favoravelmente as propostas da Comissão no sentido de conceder 

assistência macrofinanceira aos parceiros" e “simultaneamente" 

3.ª parte "que solicitem à Comissão que conceba novos programas de assistência 

macrofinanceira para países parceiros que tenham concluído com sucesso programas 

anteriores, inclua sistematicamente a referida condicionalidade em propostas futuras 

relativas à prestação de assistência e garanta a sua estrita aplicação, inclusive no 

caso da Moldávia" 

 
§ 1 af) 

1.ª parte "Que solicitem à Comissão, ao Banco Europeu de Investimento e a outras 

instituições financeiras multilaterais que envidem esforços no sentido de executar 

com sucesso o Plano de Investimento para a Europa e um mecanismo de apoio 

específico para os países da Parceria Oriental empenhados em aplicar os acordos de 

associação; que solicitem a criação de um fundo fiduciário a favor da Ucrânia, da 

Geórgia e da Moldávia, com base nas melhores práticas de instrumentos com 

múltiplos doadores, salientando simultaneamente que tal fundo deve incidir 

predominantemente em investimentos privados e públicos – nomeadamente nas 

infraestruturas sociais e económicas e em infraestruturas que visem reforçar a 

capacidade de absorção – e na coordenação do apoio concedido pelas instituições 

financeiras internacionais e pelos doadores internacionais no terreno; que ponderem 

organizar uma conferência de doadores para a Ucrânia, a fim de apoiar as 

necessidades do país no domínio humanitário, resultantes do conflito no leste do país 

e da anexação da Crimeia" 

2.ª parte "que garantam que a utilização de todos estes fundos seja rigorosamente controlada, 

a fim de evitar qualquer má utilização" 

 
considerando L 

1.ª parte "Considerando que a política da Parceria Oriental assenta no direito soberano de 

cada parceiro de escolher o nível de ambição a que aspira no âmbito das suas 

relações com a UE" 
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2.ª parte "considerando que os parceiros que desejem estreitar relações com a UE devem 

poder contar com mais apoio e assistência para a consecução de objetivos 

estabelecidos em conjunto, desde que respeitem os compromissos existentes em 

matéria de reformas, em consonância com o princípio de «mais por mais»" 

 

EFDD: 

§ 1 p) 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "cuja presença militar na região cresceu, não 

obstante, nos últimos anos –, em particular através de medidas restritivas específicas 

mais fortes" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 1 ac) 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "e apoiem as suas atividades através de 

financiamento adicional" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando K 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "alguns dos quais foram iniciados e continuam 

a ser ativamente alimentados pela Federação da Rússia, ao arrepio dos 

compromissos internacionais assumidos por este país no sentido de respeitar a 

ordem jurídica internacional" e "considerando que a agressão russa contra a Ucrânia, 

a anexação da península da Crimeia e a contínua ocupação de duas regiões da 

Geórgia, bem como as ameaças híbridas provenientes da Rússia, como as atividades 

de destabilização e a propaganda, constituem uma ameaça à segurança europeia no 

seu conjunto" 

2.ª parte Estes termos 

 

EFDD, ENF: 

§ 1 s) 

1.ª parte "Que apelem à manutenção do apoio ao trabalho desenvolvido pelas missões da UE 

e da OSCE na Geórgia, na Moldávia e na Ucrânia oriental, que constituem operações 

essenciais para garantir a paz e a segurança e visam, acima de tudo, a proteção dos 

cidadãos no terreno" 

2.ª parte que garantam uma efetiva execução do mandato destas missões e exortem a Rússia a 

conceder livre acesso a estas missões" 

3.ª parte "que ponderem apoiar o destacamento de uma missão policial armada da OSCE na 

Ucrânia oriental; que reflitam, em conjunto com os países parceiros, sobre a 

possibilidade de um papel reforçado da UE na resolução destes conflitos, 

nomeadamente através do destacamento de missões ambiciosas e de pleno direito, 

no âmbito da política comum de segurança e defesa (PCSD), encarregadas de 

aumentar a segurança e a estabilidade" 
 

 

 

13. Plano de ação para a natureza, a população e a economia 

Proposta de resolução: B8-0589/2017 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0589/2017 

(Comissão ENVI) 

§ 16 § texto original VS/VE + 410, 255, 6 

§ 28 § texto original VS -  

§ 29 § texto original VP   

1 + 433, 213, 3 

2/VE + 372, 267, 21 

§ 32 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE - 271, 388, 4 

§ 35 § texto original VS/VE + 420, 222, 25 

Após o § 35 1 PPE  -  

§ 36 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3/VE + 398, 237, 37 

4 +  

5 +  

§ 52 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 286, 361, 23 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 612, 33, 35 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

PPE: § 16 
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ECR, Verts/ALE: §§ 28, 35 

S&D: § 28 

GUE/NGL: §§ 28, 32, 35, 36 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 52 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "e do desenvolvimento económico em geral" 

2.ª parte Estes termos 

 

Verts/ALE: 

§ 29 

1.ª parte "Congratula-se com a ação destinada a integrar os serviços ecossistémicos nos 

processos de tomada de decisão" 

2.ª parte "lamenta, no entanto, que o plano de ação não preveja uma iniciativa concreta para 

evitar toda e qualquer perda de biodiversidade" 

 

Verts/ALE, S&D: 

§ 32 

1.ª parte "Reafirma que uma das seis principais prioridades do desenvolvimento rural na UE 

consiste na recuperação, preservação e reforço dos ecossistemas relacionados com a 

agricultura e a silvicultura, inclusivamente nas zonas da rede Natura 2000" 

2.ª parte "recorda os numerosos esforços envidados pelos intervenientes no setor da 

agricultura, nomeadamente no âmbito da execução das medidas de «ecologização» 

introduzidas aquando da revisão da PAC em 2013" 

3.ª parte "salienta que, de acordo com as observações iniciais da Comissão, é ainda 

demasiado cedo para avaliar o impacto destas medidas em termos de recuperação 

das espécies e dos habitats, bem como de melhoria da biodiversidade; convida a 

Comissão a prosseguir os seus estudos, com vista a fornecer, o mais rapidamente 

possível, informações sobre o impacto das medidas de ecologização" 

 

ECR, Verts/ALE 

§ 36 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "designadamente os lobos", "no 

desenvolvimento sustentável dos ecossistemas e das zonas rurais povoadas" e "bem 

como noutras atividades socioeconómicas" 

2.ª parte "designadamente os lobos" 

3.ª parte "no desenvolvimento sustentável dos ecossistemas e das zonas rurais povoadas" 

4.ª parte "bem como noutras atividades socioeconómicas" 

5.ª parte "por forma a não comprometer o desenvolvimento sustentável das zonas rurais" 
 

 

14. Situação do Estado de direito e da democracia na Polónia 

Propostas de resolução: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0594/2017  

(Grupo ECR) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Votação: resolução (conjunto do texto)  -  

Proposta de resolução B8-0595/2017 

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

§ 1 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 568, 30, 78 

§ 2 8S ENF  -  

§ 6 9 ENF VN - 127, 525, 26 

§ 7 10S ENF  -  

§ 8 11S ENF VN - 119, 527, 27 

§ 9 12S ENF VN - 115, 527, 27 

§ 10 § texto original VN + 501, 143, 26 

Após o § 10 2 GUE/NGL VN - 67, 580, 21 

§ 11 13S ENF  -  

Após o § 11 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

VP   

1/VN + 323, 262, 85 

2/VN + 383, 200, 85 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

VN + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VN - 283, 298, 83 

§ 12 14 ENF  -  

§ texto original VN + 536, 116, 15 

§ 13 § texto original VN + 538, 102, 30 

§ 14 15 ENF VN - 132, 517, 27 

§ texto original VN + 448, 190, 29 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 14 16 ENF  -  

§ 15 § texto original VN + 508, 149, 15 

Após o § 15 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Após a citação 31 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

VN + 387, 203, 77 

Considerando D § texto original VN + 532, 58, 76 

Considerando H § texto original VP   

1 +  

2/VN + 491, 124, 54 

Após o considerando J 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

VN + 389, 220, 54 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 438, 152, 71 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: alts 3, 4, 5, 6 , 7, § 14, votação final (B8-0595/2017) 

EFDD: §§ 1 (2.ª parte), 10, 12, 13, 14, 15, considerando D, considerando H (2.ª parte), 

alterações 11, 12 

GUE/NGL: alterações 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ENF: alts 9, 15, votação final (B8-0595/2017) 

PPE: § 14 
 

Pedidos de votação em separado  

ECR, PPE: § 14 
 

Pedidos de votação por partes 

EFDD: 

§ 1 

1.ª parte "Salienta que é fundamental respeitar os valores europeus comuns enunciados no 

artigo 2.º do TUE e na Constituição polaca" 

2.ª parte "bem como assegurar os direitos fundamentais, tal como definidos na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia" 

 
Considerando H 

1.ª parte "Considerando que a recusa do Governo polaco de aplicar a decisão do Tribunal de 

Justiça da UE relativa à exploração madeireira na floresta de Bialowieza" 
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2.ª parte "bem como a sua recusa de respeitar as ordens provisórias do TEDH relativas às 

devoluções à Bielorrússia, constituem sinais evidentes do desrespeito dos Tratados 

da UE por parte da Polónia" 

 

ALDE: 

alteração 6 

1.ª parte "Insta o Governo da Polónia a assumir uma posição firme no que respeita aos 

direitos das mulheres e das raparigas, distribuindo contracetivos de forma gratuita e 

acessível, sem qualquer discriminação, e disponibilizando o acesso à contraceção de 

emergência sem receita médica" 

2.ª parte "solicita, neste contexto, a revogação da lei que limita o acesso das mulheres e das 

raparigas à pílula contracetiva de emergência" 
 

Diversos 

Julie Ward (Grupo S&D) é igualmente signatária das alterações 1, 4, 5, 6, 7. 

 


