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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 

 



P8_PV-PROV(2017)11-16(VOT)_PT.docx 2 PE 613.723 

1. Liberdade de expressão no Sudão, nomeadamente o caso de Mohamed Zine al-

Abidine 

Propostas de resolução: B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, 
B8-0640/2017, B8-0642/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0634/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Após o § 2 7 GUE/NGL VN - 115, 447, 34 

Após o § 6 6 GUE/NGL VN - 97, 500, 9 

Após o § 8 3 Verts/ALE VN - 241, 354, 11 

4 Verts/ALE VN - 94, 497, 16 

Após o considerando 

N 

1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL VN - 103, 463, 42 

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0634/2017  ECR  ↓  

B8-0636/2017  EFDD  ↓  

B8-0637/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0638/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0639/2017  S&D  ↓  

B8-0640/2017  ALDE  ↓  

B8-0642/2017  PPE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: alterações 3, 4 

GUE/NGL alterações 5, 6, 7 
 

 

2. Ataques terroristas na Somália 

Propostas de resolução: B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-0635/2017 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0600/2017 

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

Após o § 2 2 GUE/NGL VN - 98, 461, 50 

Após o § 4 3 GUE/NGL VN - 253, 348, 8 

Após o considerando 

D 

1 GUE/NGL VN - 102, 481, 27 

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0600/2017  ECR  ↓  

B8-0631/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0632/2017  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0633/2017  ALDE  ↓  

B8-0635/2017  PPE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: alterações 1, 2, 3 
 

 

3. Madagáscar 

Propostas de resolução: B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017, 
B8-0647/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0641/2017 

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

Após o § 2 1 GUE/NGL  -  

Após o § 10 2 GUE/NGL VE - 246, 349, 6 

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

B8-0641/2017  ECR  ↓  

B8-0643/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0644/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0645/2017  S&D  ↓  

B8-0646/2017  ALDE  ↓  

B8-0647/2017  PPE  ↓  

 

 

 

4. Estabelecimento dos critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro 

responsável pela análise de um pedido de proteção internacional apresentado num 

dos Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou por um apátrida 

(reformulação) ***I 

Relatório: Cecilia Wikström (A8-0345/2017) 

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

observações 

Votação: decisão de 

encetar negociações 

interinstitucionais 

VN + 390, 175, 44 

 

Pedidos de votação nominal 

ECR: Decisão de encetar negociações interinstitucionais 
 

Diversos 

A votação foi solicitada por um número de deputados que atinge o limiar médio (nos termos do 

artigo 69.º-C do Regimento). 
 

 

5. Acordo de Parceria sobre as Relações e a Cooperação UE-Nova Zelândia 

(Aprovação) *** 

Recomendação: Charles Tannock (A8-0327/2017) 

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

observações 

Votação: aprovação VN + 511, 57, 40 
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6. Acordo de Parceria sobre as Relações e a Cooperação UE-Nova Zelândia 

(Resolução) 

Relatório: Charles Tannock (A8-0333/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 2 § texto original VS +  

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 473, 57, 79 

 

Pedidos de votação em separado 

Verts/ALE: § 2 
 

 

7. Estratégia UE-África: Estimular o desenvolvimento 

Relatório: Maurice Ponga (A8-0334/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 57 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 368, 210, 26 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 419, 97, 85 

 

Pedidos de votação por partes 

Deputados 

§ 57 

1.ª parte "Reitera o seu apelo no sentido da promoção da migração legal, em conformidade 

com as recomendações do Plano de Ação de Valeta;" 

2.ª parte "salienta, além disso, que a ajuda ao desenvolvimento não deve ser condicionada à 

cooperação em matéria de migração;” 
 

 

8. Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2016 

Relatório: Marlene Mizzi (A8-0328/2017) 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 14 1= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

6 Verts/ALE VP   

1/VE + 364, 239, 1 

2 -  

Após o § 14 2 EFDD VN - 174, 384, 49 

§ 15 3= 

12= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

7 Verts/ALE  -  

Após o § 15 13 GUE/NGL  -  

§ 17 4 EFDD  -  

§ 22 5= 

14= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

§ 26 8 Verts/ALE VP   

1/VN + 570, 25, 14 

2 +  

Após o § 28 15 GUE/NGL, 

ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Após o § 29 9 Verts/ALE VP   

1/VN + 379, 199, 26 

2/VN - 155, 430, 18 

Após o § 33 10 Verts/ALE VE + 312, 259, 36 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 501, 28, 72 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: alteração 2 

ENF: Alterações 8 (1ª parte), 9 
 

Pedidos de votação por partes 

S&D: 

alteração 6 
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1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "ou a ausência de resultados conclusivos" 

2.ª parte Estes termos 

 
alteração 9 

1.ª parte "Convida o Provedor de Justiça a continuar a investigar as práticas das agências da 

UE, dedicando particular atenção à Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos e à Agência Europeia dos Produtos Químicos no que respeita aos papéis 

da Monsanto e às possíveis repercussões em termos de sigilo e conflitos de 

interesse," 

2.ª parte "bem como à sua reputação geral;" 

 

ENF: 

alteração 8 

1.ª parte “Felicita a Provedora de Justiça pelas recomendações práticas relativas à interação 

entre funcionários públicos e representantes dos grupos de interesses; insta a 

Provedora de Justiça a sensibilizar o pessoal de todas as instituições da UE para 

estas recomendações, através de formação, seminários e medidas de apoio conexas, 

e exorta todas as instituições da União a aplicarem o Código de Boa Conduta 

Administrativa do Provedor de Justiça e as medidas de transparência no âmbito da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas para a Luta Antitabaco (CQCT); reitera o seu 

apelo a uma melhoria eficaz do Código Europeu de Boa Conduta Administrativa" 

2.ª parte "através da adoção de um regulamento vinculativo sobre esta matéria durante a 

presente legislatura;" 
 

 

9. Reexame da aplicação da política ambiental (EIA) 

Proposta de resolução: B8-0590/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0590/2017 

(comissão ENVI) 

§ 14 § texto original VS/VE + 396, 200, 9 

§ 25 § texto original VS +  

§ 26 § texto original VS/VE + 352, 242, 10 

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 14, 25 

PPE: § 26 
 

 

10. Combater as desigualdades para fomentar a criação de postos de trabalho e o 

crescimento 
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Relatório: Javi López (A8-0340/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 5 § texto original VP   

1/VN + 479, 56, 67 

2/VN + 280, 277, 44 

§ 6 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 267, 305, 30 

§ 7 § texto original VS -  

§ 8 § texto original VN + 292, 262, 49 

§ 12 § texto original VP   

1/VN + 432, 140, 30 

2/VN + 271, 323, 4 

§ 13 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 18 1 + de 76 

deputados 

VN + 300, 292, 9 

§ 20 § texto original VP   

1/VN + 476, 102, 22 

2/VN - 236, 333, 29 

§ 35 § texto original VP   

1/VN + 439, 112, 42 

2/VN - 269, 309, 16 

§ 37 § texto original VS -  

§ 38 § texto original VP   

1/VN + 438, 135, 13 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

2/VN + 284, 284, 11 

§ 39 § texto original VN - 249, 313, 21 

§ 45 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 282, 280, 9 

§ 49 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 312, 262, 2 

§ 51 § texto original VN - 254, 296, 24 

§ 60 § texto original VP   

1/VN + 520, 30, 27 

2/VN + 273, 214, 84 

§ 68 § texto original VP   

1/VN + 494, 60, 18 

2/VN + 287, 252, 33 

§ 72 § texto original VP   

1/VN + 531, 28, 12 

2/VN - 229, 314, 21 

§ 73 § texto original VP   

1/VN + 430, 75, 60 

2/VN + 289, 269, 10 

Considerando L § texto original VN - 261, 267, 34 

Considerando R § texto original VN - 249, 269, 46 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 386, 102, 51 

 

Pedidos de votação nominal 

S&D: alterações 1, §§ 5, 8, 12, 20, 35, 38, 39, 51, 60, 68, 72, 73, considerandos L, R 
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Pedidos de votação em separado 

Deputados: §§ 7, 8, 37, 39, 51, considerandos L, R 
 

Pedidos de votação por partes 

Deputados 

§ 5 

1.ª parte "Solicita à Comissão e aos Estados-Membros – em conformidade com as respetivas 

competências – que avaliem o desempenho e os resultados da coordenação da 

política económica, tendo em conta a evolução do progresso social e da justiça social 

na UE; observa que o Semestre Europeu não deu prioridade à realização destes 

objetivos e à redução das desigualdades;" 

2.ª parte "exorta a Comissão a melhorar o processo de coordenação de políticas para 

acompanhar melhor, prevenir e corrigir as tendências negativas que podem fazer 

aumentar as desigualdades e enfraquecer o progresso social ou afetar negativamente 

a justiça social, implementando medidas preventivas ou corretivas sempre que 

necessário; considera que, se for caso disso, devem ser ponderadas e incluídas no 

Semestre Europeu políticas específicas destinadas a combater as desigualdades 

económicas;" 

 
§ 6 

1.ª parte "Considera que, em certos casos, as medidas sociais podem ser consideradas como 

medidas de atenuação e devem ser complementadas com políticas económicas e 

reformas estruturais socialmente responsáveis, a fim de alcançar um crescimento 

económico positivo, duradouro e sustentável e reduzir estruturalmente a tendência 

para a desigualdade a médio e longo prazo;" 

2.ª parte "considera que o painel dos indicadores sociais do relatório conjunto sobre o 

emprego pode assumir um papel mais proeminente no Semestre Europeu enquanto 

«sistema de alerta precoce» para desequilíbrios sociais excessivos;" 

 
§ 12 

1.ª parte "Reitera o seu apelo à criação de um verdadeiro pilar europeu dos direitos sociais 

que promova a convergência ascendente, tendo em conta a repartição de 

competências prevista nos Tratados, e ao desenvolvimento de uma dimensão social 

da UEM mais profunda e mais justa," 

2.ª parte "em que os necessários recursos legislativos, institucionais e financeiros se destinem 

a garantir o progresso social aos cidadãos da UE, assim como condições de 

concorrência equitativas, enquanto próxima etapa do processo de integração 

europeia; exorta a Comissão a apresentar um roteiro concreto para a conclusão da 

dimensão social da UEM;" 

 
§ 13 

1.ª parte "Insta a Comissão a intensificar os seus esforços de cooperação com os 

Estados-Membros para atingir todos os objetivos da Estratégia Europa 2020, 

designadamente retirar da situação de pobreza e exclusão social 20 milhões de 

pessoas, e a alinhar o âmbito de aplicação da Estratégia Europa 2020 com a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável, de modo a incluir também, por 

conseguinte, a luta contra a desigualdade e a pobreza extrema nos seus objetivos; 

solicita à Comissão que continue a prestar particular atenção à execução das metas 

da Estratégia Europa 2020" 

2.ª parte "e a ter em conta o painel do Eurostat relativo aos principais indicadores da Europa 

2020, designadamente no processo do Semestre Europeu e nas recomendações 

específicas por país;" 

 
§ 20 
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1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "para, pelo menos, 21 mil milhões de euros" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 35 

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

proporem uma abordagem comum em todos os Estados-Membros relativamente à 

introdução de um regime de rendimento mínimo que preveja níveis de adequação e 

formas de melhorar a falta de adesão por parte dos beneficiários, por forma a apoiar 

as pessoas com rendimentos insuficientes, garantir o acesso em condições de 

igualdade a serviços sociais, de saúde, de ensino e de lazer integrados, de elevada 

qualidade e a preços razoáveis, combater a pobreza e promover a integração social;" 

e "regiões" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 38 

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

2.ª parte Estes termos 

 
§ 45 

1.ª parte "Apela à aplicação de políticas antidiscriminação que desempenhem um papel 

essencial na garantia de igualdade de oportunidades de emprego e na promoção da 

inclusão social;" 

2.ª parte "insta os Estados-Membros a desbloquearem a diretiva relativa à luta contra a 

discriminação;" 

 
§ 49 

1.ª parte "Incentiva os Estados-Membros a melhorarem os seus sistemas de proteção social 

(educação, saúde, habitação, pensões e transferências), com base num elevado nível 

de salvaguardas sociais," 

2.ª parte "a fim de conseguir uma proteção mais abrangente das pessoas, tendo em conta os 

novos riscos sociais e grupos vulneráveis que surgiram em resultado das crises 

financeira, económica e, finalmente, social que afetaram os Estados-Membros;" 

 
§ 60 

1.ª parte "Convida a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem a luta contra a 

pobreza, em particular entre as crianças, fixando metas para reduzir a pobreza 

infantil, aproveitando a aplicação coordenada da recomendação sobre o investimento 

nas crianças" 

2.ª parte "e criando um programa de garantia para as crianças;" 

 
§ 68 

1.ª parte "Manifesta preocupação com o aumento da taxa de pobreza, particularmente entre as 

mulheres, e com o facto de que este fenómeno afeta, sobretudo, as mães solteiras e 

as mulheres jovens e idosas; realça que a redução dos níveis de pobreza até 2020, 

graças à retirada de 20 milhões de pessoas da situação de pobreza, pode ser 

alcançada através de políticas de combate à pobreza e de políticas ativas no âmbito 

do mercado de trabalho com base na integração da perspetiva de género centrada 

essencialmente em reforçar e apoiar a participação das mulheres no mercado de 

trabalho; observa que a pobreza continua a ser aferida em função do rendimento 

acumulado do agregado familiar, partindo-se do princípio de que todos os membros 

da família auferem o mesmo e repartem os recursos de forma equitativa;" 

2.ª parte "solicita a concessão de direitos individualizados e a efetuação dos cálculos com 

base nos rendimentos individuais, a fim de revelar a verdadeira dimensão da pobreza 

entre as mulheres;" 
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§ 72 

1.ª parte "Exorta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas efetivas contra a 

elisão e a fraude fiscais, como meio importante para reduzir as desigualdades 

económicas e melhorar a cobrança de receitas fiscais nos Estados-Membros;" 

2.ª parte "apela à Comissão para que apoie a criação de um organismo intergovernamental da 

ONU para a cooperação em matéria fiscal e lance debates sobre um registo 

financeiro europeu;" 

 
§ 73 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "à saúde, à habitação, aos assuntos sociais, ao 

emprego e à educação" e "maior coordenação, aproximação e harmonização, se for 

caso disso," 

2.ª parte Estes termos 

 


