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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. Ponto da situação das negociações com o Reino Unido 

Propostas de resolução: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0676/2017  

(EFDD) 

votação: resolução (conjunto do texto) VN - 59, 591, 26 

Proposta de resolução B8-0677/2017 

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

§ 1 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 537, 78, 66 

Após o § 1 17 GUE/NGL VN - 108, 458, 123 

§ 2 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VP   

1/AN + 641, 34, 14 

2 +  

Após o § 2 18 GUE/NGL  -  

§ 3 8 EFDD VN - 62, 597, 31 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

3/AN + 571, 62, 56 

4/AN + 572, 68, 49 

§ 5 10 EFDD VN - 135, 538, 16 

Após o § 5 9 EFDD VN - 66, 612, 10 

§ 7 § texto original VN + 558, 76, 54 

§ 8, travessão 1 12 EFDD VN - 55, 595, 36 

§ 8, travessão 2 § texto original VP   
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

1 +  

2/VN + 547, 84, 55 

§ 8, travessão 3 13 EFDD VN - 75, 584, 28 

§ 8, travessão 4 14 EFDD VN - 57, 594, 34 

§ 8, travesão 5 § texto original VN + 562, 79, 46 

§ 8, travessão 8 16 EFDD VN - 105, 553, 29 

§ 8, após o travessão 8 15 EFDD VN - 70, 592, 25 

11 EFDD VN - 69, 594, 24 

§ 10 3 EFDD VN - 65, 500, 121 

§ texto original VN + 543, 76, 66 

§ 12 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 562, 70, 54 

§ 13 § texto original VN + 565, 65, 58 

§ 14 § texto original VN + 559, 70, 57 

Após a citação 1 4 EFDD VN - 87, 592, 11 

Considerando C 5 EFDD VN - 59, 604, 24 

Considerando D § texto original VN + 573, 54, 61 

Considerando G 6 EFDD VN - 134, 529, 23 

§ texto original VP   

1 +  

2/VN + 620, 65, 4 

Considerando I 7 EFDD VN - 101, 551, 34 

Considerando M § texto original VN + 575, 58, 54 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o considerando 

O 

2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 556, 62, 68 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: alterações 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, §§ 3 (3.ª e 4.ª partes), 7, 8, 

travessão 2 (2.ª parte), 10, 12 (2.ª parte), 13, 14, considerandos D, G (2.ª parte), M, 

votação final (B8-0677/2017), votação final (B8-0676/2017) 

GUE/NGL: alteração 17 

ENF: § 8, travesão 5 

ECR: alteração 1 (1.ª parte) 
 

Pedidos de votação em separado 

ENF: § 10 
 

Pedidos de votação por partes 

EFDD: 

§ 1 

1.ª parte "Congratula-se com o relatório intercalar conjunto apresentado pelos negociadores 

da UE e do Reino Unido, no qual se conclui que foram realizados progressos 

suficientes nas negociações conducentes a um acordo" 

2.ª parte "e felicita o negociador da União pela forma como as negociações foram conduzidas 

até à data" 

 
§ 8, travessão 2 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção dos termos: "sem autorizar uma abordagem setorial" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 12 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção dos termos: "e consistam na prorrogação do acervo da 

UE, incluindo no que diz respeito aos direitos dos cidadãos, obrigando, por isso, a 

que os instrumentos e as estruturas vigentes da UE em matéria regulamentar, 

orçamental, judicial, executiva e" 

2.ª parte Estes termos 

 
Considerando G 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção dos termos: "por via de uma harmonização 

regulamentar" 

2.ª parte Estes termos 

 

ECR: 

alteração 1 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção dos termos: "mas" e "e só poderão progredir durante a 

segunda fase se o Governo do Reino Unido também respeitar integralmente os 

compromissos que assumiu no Relatório Conjunto e se esses compromissos forem 

integralmente transpostos para o projeto de acordo de saída" 

2.ª parte Estes termos 
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EFDD, ENF: 

§ 3 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção dos termos: "e observa que, uma vez concluído, este 

acordo terá de ter tradução num texto jurídico claro e inequívoco", "que faça recair o 

ónus da prova nas autoridades do Reino Unido em caso de contestação da 

declaração" e "do caráter vinculativo das decisões do TJUE relativamente à 

interpretação das disposições em matéria de direitos dos cidadãos" 

2.ª parte "e observa que, uma vez concluído, este acordo terá de ter tradução num texto 

jurídico claro e inequívoco" 

3.ª parte "que faça recair o ónus da prova nas autoridades do Reino Unido em caso de 

contestação da declaração" 

4.ª parte "do caráter vinculativo das decisões do TJUE relativamente à interpretação das 

disposições em matéria de direitos dos cidadãos" 
 

 

2. Objeção a um ato de execução: Utilização de ácido fosfórico – fosfatos – di-, tri- e 

polifosfatos (E 338-452) em espetadas de carne verticais congeladas 

Proposta de resolução: B8-0666/2017 (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 B8-0666/2017 (comissão ENVI) 

Após o § 4 4 Verts/ALE VE + 365, 298, 8 

Após o considerando 

D 

1 Verts/ALE VE + 373, 294, 1 

Após o considerando 

L 

2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN - 373, 272, 30 

 

Pedidos de votação nominal 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR: votação final 
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3. Projeto de recomendação na sequência do inquérito sobre o branqueamento de 

capitais e a elisão e evasão fiscais 

Projeto de recomendação B8-0660/2017 

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

VN/VE - 

observações 

Projeto de recomendação B8-0660/2017 

(Comissão de Inquérito para Investigar Alegadas Contravenções ou Má Administração na Aplicação 

do Direito da União relacionadas com o Branqueamento de Capitais e com a Elisão e a Evasão 

Fiscais) 

Após o § 1 38 GUE/NGL VN - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL VN - 73, 523, 83 

40 GUE/NGL VN - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL VE - 299, 357, 19 

§ 3 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Após o § 3 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

Após o § 4 26 PPE  +  

§ 6 § texto original VN + 500, 160, 24 

§ 7 § texto original VS/VE - 235, 276, 158 

Após o § 8 42 GUE/NGL VE - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL VN + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL VN + 520, 151, 12 

§ 12 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 419, 238, 22 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 13 27 PPE VE + 476, 141, 51 

§ texto original VS ↓  

Após o § 13 9 EFDD VN - 155, 515, 10 

§ 15 28 PPE VN + 474, 177, 33 

§ texto original VS ↓  

§ 19 § texto original VN + 355, 316, 13 

§ 21 § texto original VP   

1/AN + 674, 8, 4 

2/VN + 583, 67, 22 

Após o § 22 10 EFDD VN + 373, 281, 32 

§ 24 § texto original VS/VE - 223, 304, 139 

Após o § 24 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL VN + 416, 260, 6 

Após o § 25 14 S&D VP   

1/AN + 411, 248, 22 

2/VN + 346, 309, 25 

3/AN - 327, 327, 24 

§ 26 29 PPE VE + 374, 277, 21 

§ texto original VS ↓  

Após o § 26 58 GUE/NGL  -  

Após o § 27 47 GUE/NGL  -  

Após o § 33 48 GUE/NGL  -  

§ 34 § texto original VS +  

§ 35 § texto original VN - 332, 334, 16 

§ 38 30 PPE VE - 244, 392, 38 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ texto original VP   

1 +  

2 -  

3/VE - 307, 360, 14 

§ 39 § texto original VS +  

Após o § 39 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

Após o § 41 11 EFDD VN + 337, 325, 20 

§ 45 51 GUE/NGL  -  

§ texto original VS/VE - 300, 344, 28 

Após o § 49 6 Verts/ALE VN - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL VE + 335, 327, 16 

§ 51 § texto original VS/VE - 328, 349, 5 

§ 52 § texto original VN + 361, 299, 19 

§ 55 § texto original VN - 173, 360, 148 

Após o § 55 15 ENF  -  

§ 58 31 PPE VN + 500, 176, 9 

§ texto original VS ↓  

§ 63 § texto original VS/VE + 397, 265, 12 

Após o § 66 7 Verts/ALE VN + 425, 233, 21 

§ 69 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 346, 152, 178 

§ 70 § texto original VS +  

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

VN/VE - 

observações 

§ 73 § texto original VP   

1 +  

2/VE - 161, 355, 149 

§ 74 § texto original VS -  

§ 78 32 PPE  +  

§ texto original VS ↓  

§ 79 § texto original VP   

1/AN + 589, 87, 3 

2/VN - 243, 260, 176 

§ 80 § texto original VS -  

§ 85 § texto original VN - 318, 350, 10 

§ 87 8 Verts/ALE VN - 183, 336, 162 

Após o § 88 53 GUE/NGL  -  

§ 89 § texto original VS -  

§ 90 § texto original VS/VE + 361, 290, 25 

§ 92 § texto original VN + 375, 292, 15 

§ 97 16 ENF  -  

§ 98 § texto original VP   

1/AN + 625, 35, 21 

2/VN - 167, 504, 12 

§ 102 § texto original VP   

1/AN + 579, 94, 9 

2/VN + 632, 45, 3 

§ 108 § texto original VN + 631, 48, 6 

Após o § 110 17 ENF  -  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 114 § texto original VS +  

§ 115 § texto original VN - 173, 341, 172 

§ 120 § texto original VN + 577, 44, 60 

§ 122 § texto original VN - 320, 333, 27 

§ 127 33 PPE  +  

§ texto original VS ↓  

Após o § 128 18 ENF VN - 68, 577, 33 

§ 130 § texto original VP   

1 +  

2 -  

§ 131 § texto original VN + 587, 91, 3 

Após o § 131 12 EFDD VN + 360, 293, 27 

§ 133 19 ENF VN - 72, 572, 38 

Após o § 137 20 ENF  -  

§ 139 § texto original VS/VE + 359, 252, 19 

Após o § 142 54 GUE/NGL  -  

§ 143 § texto original VN + 336, 329, 12 

Após o § 143 55 GUE/NGL VE - 315, 351, 1 

§ 144 § texto original VS -  

§ 145 § texto original VN - 308, 366, 10 

§ 146 § texto original VS -  

§ 150 § texto original VS -  

Após o § 150 34 PPE  +  

§ 153 § texto original VS -  

Após o § 153 13 S&D VE + 350, 301, 26 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 154 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 159 1S EFDD VN - 36, 573, 73 

§ 160 35 PPE VE - 302, 348, 23 

Após o § 160 36 PPE VN + 499, 134, 44 

Após o § 170 56 GUE/NGL  -  

§ 176 2 EFDD VN - 13, 656, 8 

§ 180 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 186 § texto original VS/VE + 356, 309, 9 

Após o § 186 57 GUE/NGL VE - 276, 355, 44 

§ 187 § texto original VS/VE - 141, 365, 144 

§ 188 § texto original VS -  

Após o § 189 22 ENF VN - 88, 567, 20 

§ 194 § texto original VN - 305, 359, 9 

§ 198 3S EFDD VN - 46, 621, 6 

§ 199 4S EFDD VN - 192, 465, 16 

§ 200 § texto original VS -  

§ 201 § texto original VN + 376, 288, 12 

Após o § 201 37 PPE  +  

§ 202 § texto original VN + 582, 97, 2 

§ 209 § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2/VE + 359, 311, 2 

§ 210 5S EFDD VN - 169, 493, 12 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: recomendação (conjunto do texto) VN + 492, 50, 136 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: alterações 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 

S&D: votação final 

Verts/ALE: alterações 6, 7, 8, 14, 28, §§ 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 122, 143, 

145, 194, 201 

GUE/NGL: alterações 38, 39, 40, 43, 44, § 6 

PPE: alterações 14, 31, 36, § 52 

ENF: alterações 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46, §§ 120, 131, 143, 202 
 

Pedidos de votação em separado 

ALDE: §§ 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 89, 98, 

115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200 

GUE/NGL: §§ 6, 114 

PPE: §§ 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 115, 

122, 127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 201 

ECR: §§ 6, 70 
 

Pedidos de votação por partes 

GUE/NGL 

§ 3 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção dos termos: "que, embora lícitos, contrariam o espírito 

da lei " 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 154 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção dos termos: "futuros" e "de comércio livre, acordos de 

parceria e de cooperação" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 180 

1.ª parte "Receia que a perseguição dos denunciantes no intuito de preservar o sigilo pode 

impedir a revelação de práticas abusivas; sublinha que a proteção deve ser concebida 

para salvaguardar as pessoas que agem no interesse público e para evitar o 

silenciamento dos denunciantes" 

2.ª parte "tendo simultaneamente em conta os direitos legais das empresas" 

 

PPE: 

§ 12 
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1.ª parte "observa que o acompanhamento da luta contra a corrupção pela Comissão será 

prosseguido através do processo do Semestre Europeu; considera que, no âmbito 

deste processo, a luta contra a corrupção poderá ser ofuscada por outras questões 

económicas ou financeiras" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 21 

1.ª parte "Solicita à Comissão que publique um relatório anual sobre a utilização dos fundos 

da UE, bem como sobre as transferências de fundos do Banco Europeu de 

Investimento (BEI) e do BERD (Banco Europeu de Reconstrução e 

Desenvolvimento) para estruturas offshore, que indique, nomeadamente, o número e 

a natureza dos projetos bloqueados e que preste esclarecimentos sobre as razões que 

levaram ao bloqueio e sobre as medidas de acompanhamento" 

2.ª parte "tomadas para garantir que os fundos da UE não contribuem, direta ou 

indiretamente, para a elisão e a fraude fiscais" 

 
§ 38 

1.ª parte "Incentiva a Comissão e os Estados-Membros a avançarem para reformas muito 

mais ambiciosas no domínio da tributação" 

2.ª parte "a fim de eliminar a concorrência fiscal entre Estados-Membros" 

3.ª parte "exorta a Comissão e os Estados-Membros a seguirem as recomendações da 

Comissão Independente para a Reforma da Tributação Internacional das Empresas 

(ICRICT), bem como a chegarem a acordo quanto a uma taxa efetiva mínima de 

imposto sobre as sociedades e quanto a uma política de concessão moderada de 

benefícios fiscais, que deve unicamente aplicar-se aos custos locais, a título de 

medida de apoio a novos investimentos produtivos; recomenda, além disso, que 

todos os Estados-Membros cessem de conferir um tratamento fiscal especial a 

pessoas singulares e empresas estrangeiras e/ou de grande dimensão e que 

publiquem as decisões já em vigor" 

 
§ 69 

1.ª parte "Manifesta-se preocupado com o facto de o número de decisões fiscais antecipadas 

de Estados-Membros em relação a multinacionais ter aumentado nos últimos anos" 

2.ª parte "não obstante o estado de alerta social provocado pelo escândalo do LuxLeaks" 

 
§ 73 

1.ª parte "Sublinha que os dados transmitidos no quadro do intercâmbio automático 

obrigatório de informações relativas a mecanismos de planeamento fiscal 

potencialmente agressivo que tenham uma dimensão transfronteiras (DAC6) devem 

ser acessíveis não só às autoridades fiscais" 

2.ª parte "mas também ao público em geral" 

 
§ 79 

1.ª parte "Solicita à Comissão que instaure processos de infração por incumprimento do 

direito da União aos Estados-Membros envolvidos em casos revelados pelos 

Documentos do Panamá e no âmbito de outras fugas de informação" 

2.ª parte "insta a Comissão a elaborar um relatório sobre a necessidade de substituir a 

Diretiva Branqueamento de Capitais por um regulamento, a fim de criar um espaço 

jurídico único e eliminar todas as insuficiências na sua aplicação pelos 

Estados-Membros" 

 
§ 98 
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1.ª parte "Exorta a que os ativos gerados por atividades criminosas sejam confiscados; 

solicita, para o efeito, a rápida adoção do regulamento sobre o reconhecimento 

mútuo das decisões de congelamento e de confisco, a fim de facilitar a recuperação 

transnacional dos bens de origem criminosa; salienta que o instrumento jurídico 

proposto pela Comissão permitirá uma melhor cooperação e um reconhecimento 

mais fácil destas decisões, no respeito do princípio da subsidiariedade" 

2.ª parte "convida a Comissão a lançar uma proposta legislativa que preveja a restrição dos 

pagamentos em numerário, a fim de apoiar a luta contra o branqueamento de 

capitais, a fraude fiscal e a criminalidade organizada" 

 
§ 102 

1.ª parte "Considera que o intercâmbio de informações sairia reforçado da harmonização do 

estatuto e do funcionamento das UIF europeias" 

2.ª parte "insta a Comissão a lançar um projeto na plataforma das UIF para identificar as 

fontes de informação às quais as UIF têm atualmente acesso; exorta a Comissão a 

formular orientações sobre a forma de garantir uma maior convergência das funções 

e competências das UIF europeias, estabelecendo um âmbito de aplicação mínimo 

comum e determinando a natureza das informações financeiras, administrativas e em 

matéria de execução da lei que as UIF devem poder obter e trocar entre si; considera 

que as referidas orientações devem igualmente incluir esclarecimentos para um 

entendimento comum das funções de análise estratégica das UIF" 

 
§ 130 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção dos termos: "efetuadas tanto dentro como fora da UE" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 209 

1.ª parte "Apela a um reforço significativo da cooperação na rede FIU.net no âmbito da 

Europol” 

2.ª parte "e propõe a articulação das atividades com o Centro para a Coerência e Coordenação 

de Políticas Fiscais da União, na expectativa de criar um «Europol Fiscal» capaz de 

coordenar as políticas fiscais dos Estados-Membros e, ao mesmo tempo, reforçar a 

capacidade das autoridades dos Estados-Membros para investigar e detetar esquemas 

fiscais internacionais ilegais" 

 
§ 210 

1.ª parte "Solicita aos Estados-Membros que, aquando da reforma dos Tratados, apoiem a 

adoção das decisões em matéria de política fiscal por maioria qualificada no 

Conselho" 

2.ª parte "e no âmbito do processo legislativo ordinário" 

 

S&D, PPE: 

alteração 14 

1.ª parte "Observa que, segundo os dados mais recentes da Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Económicos (OCDE) relativos ao investimento direto estrangeiro, 

o investimento estrangeiro no Luxemburgo e nos Países Baixos, em conjunto, é 

superior ao investimento estrangeiro nos EUA, sendo a sua maioria em entidades 

com finalidade especial sem atividade económica substancial, e o investimento 

estrangeiro na Irlanda é superior ao investimento estrangeiro quer na Alemanha quer 

em França; salienta que, segundo o seu Instituto Nacional de Estatística, o 

investimento estrangeiro em Malta ascende a 1474 % da dimensão da sua economia" 
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2.ª parte "observa que, segundo estudos da Universidade de Amesterdão, 23 % do total dos 

investimentos de sociedades com destino a paraísos fiscais passaram pelos Países 

Baixos; considera que estes dados são uma clara indicação de que alguns Estados-

Membros facilitam atividades excessivas de transferência de lucros em detrimento 

de outros Estados Membros" 

3.ª parte "insta, por conseguinte, a Comissão a considerar o Luxemburgo, os Países Baixos, a 

Irlanda e Malta como paraísos fiscais da UE" 
 

Diversos 

A alteração 21 foi retirada. 
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4. Relatório anual sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

Relatório: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 3 12 Verts/ALE  -  

§ 4 § texto original VP   

1/AN + 519, 113, 32 

2 +  

§ 6 13 Verts/ALE  -  

§ 8 § texto original VS +  

§ 11 14 Verts/ALE  -  

§ 13 5 GUE/NGL VN - 162, 433, 71 

15 Verts/ALE VN - 66, 543, 60 

§ texto original VP   

1 +  

2/VN + 386, 252, 27 

§ 16 6S GUE/NGL VN - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE VN - 125, 469, 65 

§ texto original VP   

1 +  

2/VN + 355, 233, 78 

§ 18 17 Verts/ALE VN - 80, 497, 77 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 19 18 Verts/ALE  -  

§ 20 7S GUE/NGL VN - 174, 455, 37 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 21 19 Verts/ALE VN - 161, 406, 102 

§ texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 20 Verts/ALE VN - 92, 478, 98 

§ 27 21 Verts/ALE VN - 209, 401, 58 

§ 31 3 PPE  +  

Após o § 31 8 GUE/NGL VN - 107, 544, 14 

§ 32 22 Verts/ALE VN - 96, 439, 126 

§ 33 4 PPE  +  

§ 34 23 Verts/ALE VN - 86, 532, 45 

Após o § 36, subtítulo 

"Direção-Geral da 

Defesa" 

§ texto original VS +  

§ 37 § texto original VN + 370, 259, 34 

§ 38 § texto original VN + 370, 263, 33 

§ 39 § texto original VN + 350, 275, 37 

Após o § 39 9 GUE/NGL VN - 210, 383, 61 

§ 43 24 Verts/ALE  -  

Após o § 46 10 GUE/NGL VN - 116, 538, 10 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 50 25 Verts/ALE  -  

§ 70 26 Verts/ALE VN - 129, 510, 26 

11 GUE/NGL VN - 157, 489, 18 

Citação 19 § texto original VS +  

Após a citação 25 1 PPE  +  

2 PPE  +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 368, 237, 61 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: alterações 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, §§ 37, 38, 39 

GUE/NGL: alterações 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

EFDD: §§ 4 (1.ª parte), 13 (2.ª parte), 16 (2.ª parte), 37, 38, 39 
 

Pedidos de votação em separado 

ENF: Citação 19, §§ 8, 16, 37, 38, 39, após o § 36, subtítulo "Direção-Geral da Defesa" 
 

Pedidos de votação por partes 

ENF: 

§ 18 

1.ª parte "Exorta a VP/AR e a Comissão a agirem de acordo com os apelos do Parlamento 

para o lançamento de um Livro Branco sobre a política de segurança e defesa da UE, 

no contexto da preparação do próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP), tal 

como solicitado nas resoluções do Parlamento de 22 de novembro de 2016, 23 de 

novembro de 2016 e de 16 de março de 2017" 

2.ª parte "considera que a criação da União Europeia da Defesa, articulando a sua orientação 

estratégica com os contributos da UE para o desenvolvimento de capacidades e a 

definição do quadro institucional europeu para a defesa, são elementos que 

necessitam de ser apoiados por um acordo interinstitucional; sublinha que, com um 

trabalho exaustivo e de confiança de todas as partes interessadas, é possível 

aumentar o alcance e a eficiência do orçamento para a defesa" 

3.ª parte "apela à definição de um papel forte neste processo para Estados neutrais, como a 

Áustria e a Suécia, sem comprometer a neutralidade de Estados-Membros 

individuais da UE" 

 
§ 20 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção da alínea e) 

2.ª parte Point e) 

 
§ 21 

1.ª parte "Congratula-se com a intenção da Comissão de propor um programa específico para 

a investigação em matéria de defesa, com uma dotação financeira específica e regras 

próprias, no âmbito do próximo QFP" 
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2.ª parte "salienta que os Estados-Membros devem disponibilizar recursos adicionais para 

este programa, sem interferir nos programas quadro existentes que financiam a 

investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, tal como requerido na 

resolução do Parlamento de 5 de julho de 2017" 

3.ª parte "reitera os seus anteriores apelos à Comissão no sentido de prever a participação da 

União em programas de investigação e de desenvolvimento em matéria de defesa, 

empreendidos pelos Estados-Membros, ou, se for caso disso, em conjunto com o 

setor, tal como referido nos artigos 185.º e 187.º do TFUE" 

 

EFDD: 

§ 13 

1.ª parte "Congratula-se com os visíveis progressos na configuração de uma defesa europeia 

mais forte desde a adoção da estratégia global da UE em matéria de política externa 

e de segurança (EUGS), em junho de 2016; congratula-se, em particular, com o 

lançamento de um Fundo Europeu de Defesa, com a proposta de reforço da ação 

preparatória em matéria de investigação no domínio da defesa, e com a proposta 

legislativa de constituição de um Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial 

no domínio da Defesa (EDIDP)" 

2.ª parte "solicita aos Estados-Membros que aumentem as suas futuras contribuições 

financeiras para o orçamento da UE, a fim de cobrir todos os custos adicionais 

incorridos pela UE com o Fundo Europeu de Defesa" 

 
§ 16 

1.ª parte "Destaca que a Comissão e um número crescente de Estados-Membros se 

comprometeram a lançar a União Europeia da Defesa e que existe um forte apoio da 

opinião pública europeia para este efeito; salienta que isto corresponde a um pedido 

dos cidadãos da União e do Parlamento, designadamente através de numerosos 

apelos expressos nas suas anteriores resoluções; destaca a maior eficiência, a 

eliminação da duplicação e a redução dos custos que resultarão de uma maior 

integração europeia no domínio da defesa; salienta, no entanto, que o lançamento de 

uma verdadeira União Europeia da Defesa requer uma contínua vontade e 

determinação política" 

2.ª parte "insta os Estados-Membros a empenharem-se em prol de uma defesa europeia 

comum e autónoma e com vista a aumentarem os seus orçamentos nacionais para a 

defesa, dentro de uma década, para, pelo menos, 2 % do PIB" 

 

ENF, EFDD: 

§ 4 

1.ª parte "Salienta que, a leste, a guerra da Rússia contra a Ucrânia está ainda em curso, os 

acordos de Minsk — sem os quais não pode haver qualquer solução para o conflito 

— não foram aplicados, e prosseguem a anexação ilegal e a militarização da 

Crimeia, bem como a imposição de sistemas anti-acesso e de interdição de zona; 

manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de os exercícios excessivos e as 

atividades militares da Rússia sem observação internacional, as táticas híbridas, 

incluindo o ciberterrorismo, notícias falsas e campanhas de desinformação, a 

chantagem económica e energética estarem a destabilizar os países da Parceria 

Oriental e dos Balcãs Ocidentais, bem como a visar as democracias ocidentais e a 

aumentar as tensões no seu seio" 

2.ª parte "receia que o ambiente de segurança em torno da UE permaneça altamente volátil 

durante os próximos anos; reitera a importância estratégica dos Balcãs Ocidentais 

para a segurança e a estabilidade da UE e a necessidade de concentrar e reforçar o 

envolvimento político da UE na região, incluindo o reforço do mandato das nossas 

missões no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD); está 

firmemente convicto de que, para vencer a vulnerabilidade da UE, é necessário mais 

integração assim como coordenação" 
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5. Relatório anual sobre a execução da Política Externa e de Segurança Comum 

Relatório: David McAllister (A8-0350/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 1 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 7 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 12 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 13 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 17 § texto original VS +  

§ 19 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 482, 115, 50 

§ 20 6 ECR  -  

§ texto original VP   

1/AN + 544, 80, 22 

2/VN + 477, 122, 31 

§ 21 § texto original VP   

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

VN/VE - 

observações 

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 22 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 23 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 24 5 S&D  +  

§ texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

§ 25 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 38 § texto original VP   

1 +  

2 +  

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

VN/VE - 

observações 

1 +  

2/VN + 514, 122, 17 

§ 42 1 Verts/ALE  -  

§ 44 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 519, 90, 43 

§ 45 2 Verts/ALE VN - 88, 521, 35 

§ texto original VP   

1 +  

2/VN + 394, 176, 72 

§ 46 3 Verts/ALE  -  

§ 47 4 Verts/ALE VN - 130, 482, 33 

§ texto original VP   

1 +  

2/VN + 421, 195, 21 

3/AN + 370, 239, 19 

4 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 408, 132, 102 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE: alterações 2, 4 

ENF: § 20 

EFDD: §§ 20 (2.ª parte), 39 (2.ª parte), 44 (2.ª parte) 

EFDD, ENF: §§ 19 (2.ª parte), 45 (2.ª parte), 47 (2.ª e 3.ª partes) 
 

Pedidos de votação em separado 

ENF: § 17 
 

Pedidos de votação por partes 

ALDE: 

§ 13 
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1.ª parte "Solicita a todas as partes interessadas, dentro e fora da Líbia, que apoiem o acordo 

político líbio assinado em 17 de dezembro de 2015 e o Conselho Presidencial daí 

resultante, que é a única entidade reconhecida pela comunidade internacional e pelas 

Nações Unidas" 

2.ª parte "salienta que a resolução da crise na Líbia constitui um pré-requisito para a 

estabilidade no Mediterrâneo; salienta a importância da vizinhança meridional e a 

necessidade de alcançar um espaço euro-mediterrânico de paz, prosperidade, 

estabilidade e integração; sublinha o seu forte apoio à solução para o conflito 

israelo-palestiniano que prevê a coexistência de dois Estados, com um Estado 

palestiniano independente, democrático, contíguo e viável a viver lado a lado em paz 

e segurança com um Estado de Israel seguro; frisa a importância de assegurar a 

coerência da política da UE em situações de ocupação ou anexação de territórios" 

 

EFDD: 

§ 20 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção dos termos: "insiste em que a UE deve manter em 

aberto a possibilidade de impor gradualmente novas sanções se a Rússia continuar a 

violar o direito internacional" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 38 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção dos termos: "exorta os Estados-Membros a seguirem as 

recomendações do Parlamento relativamente à aplicação do princípio da 

responsabilidade de proteger" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 39 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção dos termos: "continuar a reforçar a capacidade da UE e 

dos seus países parceiros para combater as notícias falsas e a desinformação, 

elaborar critérios claros, com vista a facilitar a deteção de notícias falsas, afetar mais 

recursos e tornar o grupo de trabalho StratCom numa unidade de pleno direito do 

SEAE; solicita, neste contexto, o desenvolvimento de capacidades e métodos 

conjuntos de análise exaustiva de riscos e vulnerabilidades, bem como o reforço das 

capacidades de resiliência e de comunicação estratégica da UE" e "bem como a 

necessidade de os reforçar enquanto fontes de informação credíveis, especialmente 

na UE e na sua vizinhança, e sublinha que importa continuar a melhorar as estações 

de rádio e os canais de televisão comuns da União" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 44 

1.ª parte "Destaca o papel dos meios de comunicação social independentes na promoção da 

diversidade cultural e de competências interculturais" 

2.ª parte "bem como a necessidade de os reforçar enquanto fontes de informação credíveis, 

especialmente na UE e na sua vizinhança, e de continuar a reforçar a capacidade da 

UE para combater as notícias falsas e a desinformação; salienta, neste contexto, a 

necessidade de desenvolver uma maior capacidade de resiliência a nível da UE 

contra este tipo de informações divulgadas através da Internet; apela à Comissão 

para que proceda a uma melhor coordenação com o SEAE sobre estas questões" 

 

ENF: 

§ 1 
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1.ª parte "Manifesta a sua convicção de que os desafios que hoje enfrentamos não podem ser 

superados por um Estado-Membro isoladamente; salienta que uma ação comum a 

nível da UE é a forma mais eficaz de preservar os interesses da Europa, de defender 

os seus valores, de intervir de forma influente na cena mundial a uma só voz e de 

proteger os seus cidadãos e Estados-Membros de ameaças crescentes à sua 

segurança, inclusive numa esfera digital à escala mundial" 

2.ª parte "manifesta a sua preocupação com a arquitetura de segurança da UE, que continua a 

afigurar-se frágil e fragmentada perante os desafios, persistentes ou novos, que 

surgem diariamente e no âmbito da qual uma «paz híbrida» se tornou uma realidade 

insatisfatória; exorta os Estados-Membros a agirem e a respeitarem a vontade dos 

cidadãos europeus que têm reiteradamente salientado que uma política externa e de 

segurança da UE baseada nos valores fundamentais e nos direitos humanos constitui 

uma das políticas da UE mais importantes e mais necessárias; considera que chegou 

a hora de os Estados-Membros aplicarem os instrumentos da política externa e de 

segurança comum (PESC) para permitir que a UE responda aos conflitos e às crises 

externas, consolide as capacidades dos parceiros e proteja a União Europeia" 

 
§ 7 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção dos termos: "a violação do direito internacional pela 

Rússia" 

2.ª parte Estes termos 

 
§ 12 

1.ª parte "Congratula-se com a estratégia da UE para a Síria, adotada em abril de 2017, que 

prevê o alargamento das sanções às pessoas envolvidas no desenvolvimento e na 

utilização de armas químicas; incentiva, ainda, o alargamento das sanções aos 

responsáveis pelas violações dos direitos humanos; salienta que todos os 

responsáveis por violações do direito internacional devem responder pelos seus atos; 

reitera o seu apelo à UE e aos seus Estados-Membros para que ponderem com os 

parceiros a criação de um tribunal para os crimes de guerra na Síria, na expetativa do 

êxito do recurso ao TPI" 

2.ª parte "salienta a necessidade de a UE demonstrar pleno empenho na ajuda à reconstrução 

da Síria após o conflito" 

 
§ 21 

1.ª parte "Lamenta as múltiplas violações do direito internacional pela Rússia, bem como a 

sua guerra híbrida" 

2.ª parte "reconhece, não obstante, a possibilidade de assumir um compromisso e encetar um 

diálogo seletivo sensato e coerente com a Rússia em domínios de interesse comum, a 

fim de assegurar a responsabilização e o respeito pelo direito internacional" à 

exceção dos termos "não obstante" 

3.ª parte Os termos "não obstante" 

4.ª parte "salienta a necessidade de manter e incentivar a possibilidade de cooperação futura 

na resolução de crises mundiais" 

5ª parte "quando exista um interesse direto ou indireto da UE ou uma oportunidade para 

promover os seus valores" 
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§ 22 

1.ª parte "Considera que a normalização das relações é uma necessidade, tanto para a UE 

como para a Rússia, e que qualquer futura estratégia UE-Rússia deverá insistir no 

reforço do empenho e do apoio aos parceiros orientais da UE; salienta que a UE 

dever manter a porta aberta ao aprofundamento das relações políticas e económicas 

bilaterais com a Rússia" 

2.ª parte "sob reserva de a Rússia respeitar o direito internacional e os acordos celebrados e 

abandonar a sua atitude cada vez mais assertiva face aos países vizinhos e à Europa" 

 
§ 23 

1.ª parte "Reitera que a soberania, a independência e a resolução pacífica de litígios são 

princípios fundamentais da ordem europeia em matéria de segurança que se aplicam 

a todos os Estados" 

2.ª parte "condena veementemente, por conseguinte, a agressão russa na Ucrânia, incluindo a 

anexação ilegal da Crimeia e o conflito alimentado pela Rússia no Leste da Ucrânia; 

exorta a UE, os seus Estados-Membros e a comunidade internacional a exigirem que 

a Rússia cesse a sua agressão e liberte todos os presos políticos; insta a comunidade 

internacional a desempenhar um papel mais ativo e eficaz na resolução do conflito e 

a apoiar todos os esforços para encontrar uma solução pacífica e duradoura que 

respeite a unidade, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, nomeadamente 

através do destacamento –  com o consentimento das autoridades ucranianas – de 

uma missão de consolidação e manutenção da paz em todo o território" 

 
§ 24 

1.ª parte "Reitera a necessidade de uma reorientação estratégica nos Balcãs Ocidentais, 

reconhecendo que a UE deve dar seguimento aos seus projetos para a região, uma 

vez que, ao fazê-lo, dará um novo impulso a uma política de alargamento da UE 

credível e baseada nos critérios de Copenhaga, bem como reforçar o primado do 

direito e a resiliência das instituições estatais" 

2.ª parte "considera que a estabilidade dos Balcãs Ocidentais deve continuar a ser uma das 

principais prioridades; apela a que se levem a cabo mais esforços para melhorar as 

condições socioeconómicas e políticas da região; manifesta a convicção de que a 

integração europeia e a reconciliação regional constituem a melhor forma de 

enfrentar os perigos decorrentes de ingerências e influências estrangeiras 

desestabilizadoras, do financiamento de grandes redes salafistas e wahabitas e do 

recrutamento de combatentes estrangeiros, da criminalidade organizada, de 

importantes litígios pendentes a nível estatal, da desinformação e das ameaças 

híbridas; frisa a necessidade de continuar a promover o desenvolvimento de 

associações políticas altamente eficazes na região" 

 
§ 25 

1.ª parte "Reitera que, uma vez que todos esses critérios estejam cumpridos, as portas da UE 

estarão abertas à adesão à UE" 

2.ª parte "congratula-se com os esforços recentemente envidados no âmbito do processo de 

Berlim e da Cimeira de Trieste para dar um impulso adicional à convergência dos 

países dos Balcãs Ocidentais na perspetiva da adesão à UE; reitera que importa dar 

particular atenção e apoio à execução de importantes reformas institucionais e 

políticas nos Balcãs Ocidentais" 

3.ª parte "e apela à Comissão para que reconsidere a possibilidade de afetar recursos 

financeiros adicionais ao Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA), como um 

dos instrumentos mais importantes para apoiar a execução dessas reformas" 

 
§ 28 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção do termo "financeiro" 
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2.ª parte Este termo 

 

EFDD, ENF: 

§ 19 

1.ª parte "Manifesta a sua firme convicção de que é necessária uma nova abordagem das 

relações da UE com os seus vizinhos do Leste; considera que o apoio aos países que 

pretendem aproximar-se da UE tem de constituir uma das principais prioridades da 

política externa da UE" 

2.ª parte "considera que a prorrogação das sanções contra indivíduos e entidades na Rússia é 

um resultado inevitável da incapacidade para aplicar os acordos de Minsk e continua 

a encarar a aplicação desses acordos por todas as partes como a base para uma 

solução política sustentável do conflito no Leste da Ucrânia" 

 
§ 45 

1.ª parte "Entende que a Europa deve continuar a reforçar a cooperação no domínio da defesa 

comum, a fim de defender os seus valores e princípios comuns e a sua autonomia 

estratégica; frisa a importância da relação entre a segurança externa e interna, de 

uma melhor utilização dos recursos e do controlo dos riscos na periferia da Europa; 

recorda que a concatenação entre segurança e desenvolvimento é um princípio 

fundamental subjacente à abordagem da UE em relação às crises e aos conflitos 

externos; insta os Estados-Membros a explorarem plenamente o potencial do Tratado 

de Lisboa no que respeita à política comum de segurança e defesa (PCSD) e 

congratula-se, neste contexto, com o Plano de execução em matéria de segurança e 

defesa; incentiva a revisão da abordagem da UE em relação às missões civis no 

âmbito da PCSD, a fim de assegurar que sejam devidamente desenvolvidas, 

executadas e apoiadas; considera que as capacidades da Agência Europeia de Defesa 

(AED), a cooperação estruturada permanente (CEP) e os agrupamentos táticos da 

UE deverão ser utilizados de forma a aproveitar o seu pleno potencial" 

2.ª parte "exorta os Estados-Membros a disponibilizarem verbas adicionais para o efeito" 

 
§ 47 

1.ª parte "Exorta a Comissão a ter plenamente em conta os crescentes desafios em matéria de 

segurança na sua proposta para o próximo quadro financeiro plurianual (QFP); 

considera que tanto a dimensão como a flexibilidade do orçamento da PESC devem 

corresponder às expetativas dos cidadãos da UE relativamente ao papel por ela 

desempenhado como garante da segurança; insiste na necessidade de dispor de uma 

visão global das políticas e instrumentos da UE no domínio da segurança, incluindo 

a coordenação frutuosa com o Fundo Europeu de Defesa proposto" 

2.ª parte "insta os Estados-Membros a visarem o objetivo de consagrar 2 % do PIB à defesa e 

a gastarem 20 % dos seus orçamentos de defesa em equipamentos identificados 

como necessários pela AED" 

3.ª parte "recorda também que qualquer nova política deve ser apoiada através de novas 

fontes de financiamento" 
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4.ª parte "faz notar que diversos Estados-Membros têm dificuldade em manter uma grande 

variedade de capacidades defensivas plenamente operacionais, principalmente 

devido a restrições financeiras; apela, por conseguinte, a uma maior cooperação e 

coordenação sobre as capacidades a manter, de modo a que os Estados-Membros se 

possam especializar em determinadas capacidades e utilizar os seus recursos de 

forma mais eficaz; entende que a interoperabilidade é fundamental se se pretender 

que as forças dos Estados-Membros sejam mais compatíveis e integradas; recorda 

que as dotações para a PESC representaram 3,6 % das autorizações da rubrica 4 em 

2016 e 0,2 % do orçamento global da UE; lamenta que o volume e a subutilização 

do capítulo relativo à PESC, bem como as transferências sistemáticas a partir do 

mesmo revelem uma persistente falta de ambição por parte da UE para agir como 

um ator global" 
 

 

6. Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2016 e a 

política da União Europeia nesta matéria 

Relatório: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

§ 8 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 9 § texto original VP   

1 +  

2/VN + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § texto original VN + 568, 25, 43 

§ 16 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

Após o § 16 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

VN + 445, 134, 47 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

VN + 390, 198, 36 

§ 24 § texto original VP   

1/AN + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 32 § texto original VN + 624, 6, 1 

§ 33 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 37 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 42 § texto original VP   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § texto original VN + 507, 99, 22 
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

§ 56 § texto original VP   

1 +  

2 +  

§ 63 § texto original VS +  

§ 69 § texto original VS +  

Citação 5 § texto original VS +  

Citação 10 § texto original VS +  

Citação 23 § texto original VS +  

Citação 26 § texto original VS +  

Citação 34 § texto original VS +  

Considerando H § texto original VP   

1 +  

2 +  

votação: resolução (conjunto do texto) VN + 443, 95, 84 

 

Pedidos de votação nominal 

Verts/ALE, GUE/NGL: alterações 1, 2 

ENF: §§ 12, 32, 51 
 

Pedidos de votação em separado 

ENF: §§ 63, 69, citações 5, 10, 23, 26, 34 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 16 

1.ª parte "Condena o uso da violência sexual contra as mulheres e as raparigas, incluindo as 

violações em massa, a escravidão sexual, a prostituição forçada, as formas de 

perseguição com base no género, o tráfico de seres humanos, o turismo sexual e 

todas as outras formas de violência física, sexual e psicológica, como arma de 

guerra; chama a atenção para o facto de os crimes em razão do género e os crimes de 

violência sexual figurarem no Estatuto de Roma entre os crimes de guerra, os crimes 

contra a humanidade ou os atos constitutivos no que se refere a genocídio ou tortura; 

salienta a importância de defender os direitos das mulheres" 

2.ª parte "incluindo os seus direitos sexuais e reprodutivos" 
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3.ª parte "através de legislação, da educação e do apoio às OSC; congratula-se com a adoção 

do Plano de Ação da UE em matéria de igualdade de género (2016-2020), que 

estabelece uma lista abrangente de medidas destinadas a melhorar a situação das 

mulheres em termos de igualdade de direitos e capacitação; realça a importância de 

assegurar a sua aplicação eficaz; congratula-se, além disso, com a adoção do 

Compromisso Estratégico para a Igualdade de Género (2016-2019), que promove a 

igualdade de género e os direitos das mulheres em todo o mundo; salienta a 

importância da ratificação e da aplicação efetiva da Convenção de Istambul por 

todos os Estados-Membros; frisa que a educação é o melhor instrumento para 

combater a discriminação e a violência contra as mulheres e as crianças; solicita que 

a Comissão, o SEAE e a VP/AR intensifiquem o seu cumprimento das obrigações e 

dos compromissos assumidos em matéria de direitos das mulheres no âmbito da 

CEDAW e incentiva os países terceiros a fazerem o mesmo; considera que a UE 

deve continuar a integrar o apoio às mulheres nas operações da política comum de 

segurança e defesa (PCSD), na prevenção de conflitos e na reconstrução pós-

conflito; reitera a importância da Resolução 1325 do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas sobre as mulheres, a paz e a segurança; salienta a importância da 

participação sistemática, equitativa, plena e ativa das mulheres na prevenção e na 

resolução de conflitos, na promoção dos direitos humanos e das reformas 

democráticas, bem como em operações de manutenção da paz, assistência 

humanitária e reconstrução pós-conflito e em processos de transição democrática 

conducentes a soluções políticas duradouras e estáveis; relembra que o Prémio 

Sakharov de 2016 foi atribuído a Nadia Murad e a Lamiya Aji Bashar, sobreviventes 

de escravatura sexual sob o jugo do EIIL/Daexe" 

 

ENF: 

§ 8 

1.ª parte "Manifesta profunda preocupação face ao número crescente de ataques contra as 

minorias religiosas, que são frequentemente cometidos por intervenientes não 

estatais, como o EIIL/Daexe; lamenta o facto de muitos países elaborarem e 

aplicarem leis contra a conversão e a blasfémia, que efetivamente limitam a 

liberdade de religião ou de convicção e a liberdade de expressão das minorias 

religiosas e dos ateus, chegando até a privá-los completamente destas liberdades; 

apela a que sejam tomadas medidas para proteger minorias religiosas, não crentes e 

ateus que sejam vítimas de leis contra a blasfémia, e insta a UE e os Estados-

Membros a encetarem debates políticos com o objetivo de revogar essas leis; insta a 

UE e os seus Estados-Membros a redobrarem esforços no sentido de reforçar o 

respeito pela liberdade de pensamento, consciência, religião e crença e de promover 

o diálogo intercultural e inter-religioso no âmbito das suas relações com países 

terceiros; solicita ações concretas que visem a aplicação efetiva das Diretrizes da UE 

sobre a promoção e proteção da liberdade de religião ou de crença, assegurando 

nomeadamente a formação sistemática e consistente do pessoal da UE nas sedes e 

nas delegações" 

2.ª parte "apoia totalmente a prática da UE de assumir a liderança em matéria de resoluções 

temáticas sobre a liberdade de religião e de convicção no Conselho dos Direitos 

Humanos das Nações Unidas (CDHNU) e na AGNU; apoia plenamente o trabalho 

do Enviado Especial da UE para a Promoção da Liberdade de Religião ou de 

Convicção fora da UE, Ján Figel" 
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§ 9 

1.ª parte "Reitera o facto de a liberdade de expressão em linha e fora de linha ser uma 

componente vital de qualquer sociedade democrática, uma vez que fomenta uma 

cultura de pluralismo que capacita a sociedade civil e os cidadãos a 

responsabilizarem os governos e os decisores políticos, e apoia o respeito pelo 

Estado de direito; realça que a restrição da liberdade de expressão em linha e fora de 

linha, nomeadamente através da supressão de conteúdo em linha, apenas deve 

ocorrer em circunstâncias excecionais, se estiver prevista por lei e fundamentada na 

prossecução de uma finalidade legítima; salienta, por conseguinte, que a UE deve 

intensificar os seus esforços no sentido de promover a liberdade de expressão através 

das suas políticas externas e instrumentos; reitera o seu pedido à UE e aos Estados-

Membros para que reforcem a monitorização de todo o tipo de restrições à liberdade 

de expressão e aos meios de comunicação social em países terceiros, condenem de 

forma rápida e sistemática essas limitações e recorram a todas as medidas e 

instrumentos diplomáticos à sua disposição para reverter essas limitações" 

2.ª parte "realça a importância de assegurar a aplicação eficaz das Diretrizes da UE sobre a 

liberdade de expressão em linha e fora de linha e de monitorizar regularmente o seu 

impacto" 

3.ª parte "condena a morte e a detenção de muitos jornalistas e bloguistas em 2016 e exorta a 

UE a protegê-los eficazmente" 

4.ª parte "congratula-se com o novo Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos 

Humanos (IEDDH), lançado em 2016, que se centra especificamente na formação 

das delegações da UE e dos agentes dos meios de comunicação social em países 

terceiros sobre a forma de aplicar as diretrizes" 

5ª parte "sublinha a importância de denunciar, e condenar, o discurso de incitamento ao ódio 

e a incitação à violência na Internet e não só, uma vez que constituem uma ameaça 

direta ao Estado de direito e aos valores dos direitos humanos" 

 
§ 24 

1.ª parte "Reitera que o termo «tráfico de seres humanos» designa o recrutamento, transporte, 

transferência, abrigo ou receção de pessoas, através da ameaça, do uso da força ou 

de outras formas de coação, rapto, fraude, engano, abuso de poder ou de uma 

posição de vulnerabilidade, ou ainda a oferta ou aceitação de pagamentos ou 

vantagens para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre 

outra, para efeitos de exploração" 

2.ª parte "insta a UE e os Estados-Membros a tomarem medidas que desencorajem a procura 

que induz todas as formas de exploração de pessoas, em especial mulheres e 

crianças, e que conduz ao tráfico, mantendo, ao mesmo tempo, uma abordagem 

baseada nos direitos humanos e centrada nas vítimas" 

3.ª parte "reitera a necessidade de todos os Estados-Membros implementarem a Estratégia da 

UE para a erradicação do tráfico de seres humanos e a Diretiva 2011/36/UE  neste 

domínio" 

4.ª parte "manifesta a sua profunda preocupação face à extrema vulnerabilidade dos 

migrantes e refugiados no que respeita à exploração, à introdução clandestina e ao 

tráfico de seres humanos; salienta a necessidade de manter a distinção entre os 

conceitos de «tráfico de seres humanos» e de «introdução clandestina de 

migrantes»" 

 
§ 33 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção dos termos: "e os Estados-Membros que ainda não o 

tenham feito" 

2.ª parte Estes termos 
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§ 37 

1.ª parte "Manifesta profunda preocupação e solidariedade face ao número crescente de 

migrantes, refugiados e requerentes de asilo, incluindo um número cada vez maior 

de mulheres como vítimas de conflitos, violência, perseguição, falhas de 

governação, pobreza e migração irregular, bem como de redes de passadores e de 

traficantes de seres humanos" à exceção dos termos "crescente de migrantes, 

refugiados e requerentes de asilo", "incluindo um número cada vez maior de 

mulheres" e "e migração irregular" 

2.ª parte "crescente de migrantes, refugiados e requerentes de asilo", "incluindo um número 

cada vez maior de mulheres" e "e migração irregular" 

3.ª parte "salienta a necessidade urgente de tomar medidas genuínas para combater as causas 

profundas dos fluxos migratórios e encontrar soluções a longo prazo baseadas no 

respeito pelos direitos humanos e pela dignidade e, dessa forma, abordar a dimensão 

externa da crise dos refugiados, designadamente através de soluções sustentáveis 

para os conflitos existentes na nossa vizinhança, reforçando, por exemplo, a 

cooperação e as parcerias com os países terceiros em causa que observam o direito 

internacional e garantem o respeito pelos direitos humanos nos respetivos territórios; 

manifesta a sua profunda preocupação relativamente à violência contra as crianças 

migrantes, incluindo as crianças migrantes desaparecidas e desacompanhadas, e 

apela à criação de regimes de reinstalação e de reagrupamento familiar e de 

corredores humanitários; manifesta a sua profunda preocupação com a situação e o 

número crescente de pessoas deslocadas internamente e apela ao seu regresso 

seguro, reinstalação ou integração local; insta a UE e os seus Estados-Membros a 

prestarem ajuda humanitária nos domínios da educação, da habitação, da saúde e 

noutros campos humanitários que possam auxiliar os refugiados mais perto das suas 

terras natais, e solicita que as políticas de regresso sejam adequadamente 

implementadas; sublinha a necessidade de uma abordagem abrangente e baseada nos 

direitos humanos para a migração e insta a UE a intensificar a sua colaboração com 

as Nações Unidas, as organizações regionais, os governos e as ONG; exorta os 

Estados-Membros a aplicarem integralmente o pacote comum da UE relativo ao 

asilo e a legislação comum em matéria de migração, nomeadamente para proteger os 

requerentes de asilo vulneráveis" 

4.ª parte "sublinha que os conceitos de «país seguro» e «país de origem seguro» não devem 

inviabilizar uma apreciação individual dos pedidos de asilo" 

5ª parte "adverte contra a instrumentalização da política externa da UE como meio de 

«gestão da migração»»" 

6ª parte "insta a UE e os Estados-Membros a garantirem uma transparência total em relação 

aos fundos afetados a países terceiros a título de cooperação no domínio da migração 

e a assegurarem que essa cooperação não beneficie estruturas envolvidas em 

violações dos direitos humanos, aliando-se, antes, aos esforços para melhorar a 

situação dos direitos humanos nesses países" 

 
§ 56 

1.ª parte "Realça que a política de alargamento é um dos instrumentos mais sólidos de reforço 

do respeito pelos princípios democráticos e pelos direitos humanos, atendendo aos 

atuais desenvolvimentos políticos nos países candidatos e potencialmente 

candidatos" 
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2.ª parte "exorta a Comissão a envidar maiores esforços no apoio ao reforço das culturas 

políticas democráticas, ao respeito pelo Estado de direito, à independência dos meios 

de comunicação social e do sistema judiciário, bem como à luta contra a corrupção 

nos países candidatos e potencialmente candidatos; manifesta a sua convicção de 

que a política europeia de vizinhança revista deve continuar a ter na sua base a 

proteção, a promoção ativa e a aplicação dos direitos humanos e dos princípios 

democráticos; reitera que a proteção, o apoio ativo e a aplicação dos direitos 

humanos e da democracia são do interesse dos países parceiros e da UE; frisa, 

igualmente, a necessidade de a UE honrar o compromisso assumido com os seus 

parceiros, nomeadamente na sua vizinhança, no sentido de apoiar reformas 

económicas, sociais e políticas, de proteger os direitos humanos e de acompanhar a 

instauração do Estado de direito, por serem os melhores meios para reforçar a ordem 

internacional e assegurar a estabilidade da sua vizinhança; recorda que a União para 

o Mediterrâneo pode, e deve, definir o diálogo político nesta matéria e pugnar por 

uma forte agenda dos direitos humanos e da democracia na região; recorda que todos 

os países que pretendam juntar-se à UE têm de garantir plenamente os direitos 

humanos e cumprir rigorosamente os critérios de Copenhaga, cuja inobservância 

poderá levar ao congelamento das negociações" 

 
Considerando H 

1.ª parte Conjunto do texto, à exceção dos termos: "tais como as minorias étnicas, linguísticas 

e religiosas, as pessoas com deficiência, a comunidade LGBTI, as mulheres, as 

crianças, os requerentes de asilo e os migrantes, merece especial atenção" 

2.ª parte Estes termos 

 

PPE, ENF: 

§ 42 

1.ª parte "Considera que a UE deve prosseguir os seus esforços no sentido de reforçar o 

respeito pelos direitos humanos das pessoas LGBTI, em conformidade com as 

diretrizes da UE nesta matéria; apela a uma aplicação integral das diretrizes, 

inclusivamente através da formação do pessoal da UE nos países terceiros; denuncia 

o facto de que 72 países continuam a criminalizar a homossexualidade, manifesta 

preocupação pelo facto de que 13 destes países preveem a pena de morte e considera 

que as práticas violentas e os atos de violência contra indivíduos com base na sua 

orientação sexual, tais como exposições públicas forçadas, crimes de ódio e 

discursos de incitamento ao ódio em linha e fora de linha e violações corretivas não 

devem ficar impunes" 

2.ª parte "toma nota da legalização do casamento e das uniões civis entre pessoas do mesmo 

sexo em alguns países e incentiva o seu maior reconhecimento" 

3.ª parte "condena as violações da integridade física perpetradas contra as mulheres e os 

grupos minoritários; insta os Estados a ilegalizarem estas práticas, a confrontarem os 

seus autores e a apoiarem as vítimas" 
 

Diversos 

Inés Ayala Sender (Grupo S&D) é igualmente signatária das alts. 1 e 2. 
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7. Hong Kong, 20 anos após a sua integração na China 

Relatório: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Após o § 1 (r) 2 GUE/NGL VN + 344, 251, 9 

Após o § 1 (s) 3 GUE/NGL VN + 338, 247, 12 

Considerando D 1 Verts/ALE  -  

votação: recomendação (conjunto do texto) VN + 490, 82, 17 

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: alterações 2, 3 

 


