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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. Deterioração da liberdade dos meios de comunicação social na Bielorrússia, 

nomeadamente o caso do Charter 97 

Propostas de resolução: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, 
B8-0457/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0451/2018 

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

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. Os EAU, nomeadamente a situação do defensor dos direitos humanos Ahmed 

Mansoor 

Propostas de resolução: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, 

B8-0469/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0456/2018 

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica 

Macovei) 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 322, 220, 56 

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 

VN/VE - 

observações 

B8-0459/2018  S&D  ↓  

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: votação final [RC-B8-0456/2018] 
 

Diversos: 

Frédérique Ries retirou a sua assinatura da proposta de resolução B8-0462/2018, bem como da 

proposta de resolução comum RC-B8-0456/2018. 

Patricia Lalonde e Amjad Bashir retiraram as suas assinaturas da proposta de resolução comum 

RC-B8-0456/2018. 
 

 

3. Detenções arbitrárias em massa de uigures e cazaques na Região Autónoma Uigur 

de Xinjiang 

Propostas de resolução: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, 
B8-0466/2018, B8-0468/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0460/2018 

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

Votação: resolução (conjunto do texto)  +  

Propostas de resolução dos grupos políticos 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  
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4. Pacote de estratégia dos contratos públicos 

Relatório: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

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

observações 

Votação única VN + 534, 54, 15 

 

 

5. Agência Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust) ***I 

Relatório: Axel Voss (A8-0320/2017) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição da proposta da Comissão 

Proposta de rejeição 

da proposta da 

Comissão 

195 EFDD  -  

Acordo provisório 

Acordo provisório 196 comissão VN + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Reconhecimento mútuo das decisões de apreensão e de perda ***I 

Relatório: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de rejeição da proposta da Comissão 

Proposta de rejeição 

da proposta da 

Comissão 

146 EFDD  -  

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 145 comissão VN + 531, 51, 26 

 

 

 

7. Livre fluxo de dados não pessoais na União Europeia ***I 

Relatório: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 

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

VN/VE - 

observações 

Acordo provisório 

Acordo provisório 47 comissão VN + 520, 81, 6 

 

 

 

8. Contributo da UE para um instrumento vinculativo da ONU sobre empresas 

transnacionais no âmbito dos direitos humanos 

Propostas de resolução: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0443/2018 

(comissão DEVE) 

§ 10 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 287, 249, 66 

§ 14 § texto original VP   

1 +  

2/VE + 284, 247, 71 

3/VE + 283, 249, 71 

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

VN/VE - 

observações 

1 +  

2/VE + 281, 258, 66 

Votação: resolução (conjunto do texto) 

 

 

 

 

 

VE + 301, 288, 17 

Proposta de resolução B8-0472/2018 

(ECR) 

Votação: resolução (conjunto do texto)  ↓  

Proposta de resolução B8-0473/2018 

(PPE) 

Votação: resolução (conjunto do texto)  ↓  

Proposta de resolução B8-0474/2018rev 

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

§ 10 § texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 19 § texto original VP   

1 ↓  

2 ↓  

Votação: resolução (conjunto do texto)  ↓  

 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

B8-0443/2018 

§ 10 
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1.ª parte "Reafirma a necessidade urgente de agir de forma eficaz e coerente a todos os níveis, 

incluindo a nível nacional, europeu e internacional, a fim de lutar eficazmente contra 

as violações dos direitos humanos por parte de sociedades transnacionais, de facilitar 

o acesso a vias de recurso, de resolver problemas jurídicos resultantes do caráter 

transnacional das atividades das empresas e das empresas transacionais, da crescente 

complexidade das cadeias de valor mundiais e da dimensão extraterritorial das 

empresas transnacionais, bem como de apurar de forma eficaz responsabilidades em 

caso de violação dos direitos humanos;" 

2.ª parte "reitera a necessidade de aplicar integralmente as obrigações extraterritoriais dos 

Estados, tal como estabelecidas nos Princípios de Maastricht, com base nos vários 

instrumentos do Conselho da Europa, em particular a Convenção Europeia dos 

Direitos Humanos (CEDH); exorta a UE, num contexto mais geral, a promover 

iniciativas que visem melhorar o acesso a vias de recurso em casos extraterritoriais, 

em conformidade com as recomendações formuladas no parecer da Agência dos 

Direitos Fundamentais de 2017;" 

 
§ 14 

1.ª parte Conjunto dos texto, exceto os termos: "o reconhecimento das obrigações 

extraterritoriais dos Estados em matéria de direitos humanos" e "e a criação de 

mecanismos judiciais e extrajudiciais internacionais de supervisão e execução" 

2.ª parte " o reconhecimento das obrigações extraterritoriais dos Estados em matéria de 

direitos humanos " 

3.ª parte "e a criação de mecanismos judiciais e extrajudiciais internacionais de supervisão e 

execução" 

 
§ 19 

1.ª parte "Reitera uma vez mais o seu apelo à UE e aos seus Estados-Membros para que 

participem de forma genuína e construtiva nas negociações e no processo 

intergovernamental" 

2.ª parte "destinado a concluir o mandato do grupo de trabalho intergovernamental aberto; 

destaca ser de importância vital que a UE contribua de forma construtiva para a 

elaboração de um tratado vinculativo que aborde de forma efetiva a questão da 

responsabilidade das empresas por violações direitos humanos e problemas conexos" 

 

PPE: 

B8-0474/2018rev 

 
§ 10 

1.ª parte "Reafirma a necessidade urgente de agir de forma eficaz e coerente a todos os níveis, 

incluindo a nível nacional, europeu e internacional, a fim de lutar eficazmente contra 

as violações dos direitos humanos por parte de sociedades transnacionais, de facilitar 

o acesso a vias de recurso, de resolver problemas jurídicos resultantes do caráter 

transnacional das atividades das empresas e das empresas transacionais, da crescente 

complexidade das cadeias de valor mundiais e da dimensão extraterritorial das 

empresas transnacionais, bem como de apurar de forma eficaz responsabilidades em 

caso de violação dos direitos humanos" 

2.ª parte "reitera a necessidade de aplicar integralmente as obrigações extraterritoriais dos 

Estados, tal como estabelecidas nos Princípios de Maastricht, com base nos vários 

instrumentos do Conselho da Europa, em particular a Convenção Europeia dos 

Direitos Humanos (CEDH); exorta a UE, num contexto mais geral, a promover 

iniciativas que visem melhorar o acesso a vias de recurso em casos extraterritoriais, 

em conformidade com as recomendações formuladas no parecer da Agência dos 

Direitos Fundamentais de 2017" 
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§ 19 

1.ª parte "Reitera uma vez mais o seu apelo à UE e aos seus Estados-Membros para que 

participem de forma genuína e construtiva nas negociações e no processo 

intergovernamental" 

2.ª parte "destinado a concluir o mandato do grupo de trabalho intergovernamental aberto; 

destaca ser de importância vital que a UE contribua de forma construtiva para a 

elaboração de um tratado vinculativo que aborde de forma efetiva a questão da 

responsabilidade das empresas por violações direitos humanos e problemas 

conexos;" 

 
§ 14 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "o reconhecimento das obrigações 

extraterritoriais dos Estados em matéria de direitos humanos" e "e a criação de 

mecanismos judiciais e extrajudiciais internacionais de supervisão e execução" 

2.ª parte "o reconhecimento das obrigações extraterritoriais dos Estados em matéria de 

direitos humanos" 

3.ª parte "e a criação de mecanismos judiciais e extrajudiciais internacionais de supervisão e 

execução" 
 

 

9. Situação no Iémen 

Propostas de resolução: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, 
B8-0449/2018, B8-0450/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução comum RC-B8-0444/2018 

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

§ 20 § texto original VP   

1/VN + 546, 41, 10 

2/VN + 353, 217, 33 

§ 23 § texto original VP   

1 +  

2 +  

Considerando T § texto original VP   

1 +  

2 +  

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 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Pedidos de votação nominal 

GUE/NGL: § 20 
 

Pedidos de votação por partes 

ECR: 

§ 23 

1.ª parte "Reserva-se o direito de reexaminar a situação até ser alcançada uma solução 

negociada; recomenda que a sua Subcomissão dos Direitos do Homem acompanhe 

os desenvolvimentos em matéria de direitos humanos no Iémen" 

2.ª parte "e elabore um relatório sobre as violações dos direitos humanos e civis perpetradas 

no país" 

 

PPE: 

§ 20 

1.ª parte "Exorta o Conselho a promover eficazmente o cumprimento do Direito humanitário 

internacional, tal como previsto nas diretrizes pertinentes da UE; reitera, em 

especial, a necessidade de uma aplicação rigorosa por todos os Estados-Membros da 

UE das regras estabelecidas na Posição Comum 2008/944/PESC; recorda, a este 

respeito, as resoluções do Parlamento sobre a situação no Iémen, de 25 de fevereiro 

de 2016 e 30 de novembro de 2017" 

2.ª parte "apela a todos os Estados-Membros da UE para que se abstenham de vender armas e 

qualquer equipamento militar à Arábia Saudita, aos EAU e a qualquer membro da 

coligação internacional, bem como ao governo do Iémen e às outras partes no 

conflito" 

 

PPE, ECR: 

considerando T 

1.ª parte "Considerando que a maioria dos ataques das forças dos EUA no Iémen são ataques 

letais com «drones»;" 

2.ª parte "que a decisão de acrescentar determinadas pessoas às listas de alvos de operações 

de «drones» é, muitas vezes, tomada sem decisão ou mandado judicial; que a tomada 

por alvo e o posterior assassínio de determinadas pessoas pode, em determinadas 

circunstâncias, ser considerado uma execução extrajudicial;" 
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10. Luta contra a fraude aduaneira e proteção dos recursos próprios da UE 

Proposta de resolução: B8-0400/2018 

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

VN/VE - 

observações 

Proposta de resolução B8-0400/2018 

(comissão CONT) 

§ 1 § texto original VN + 473, 100, 28 

§ 8 § texto original VN + 445, 131, 23 

§ 9 § texto original VN + 433, 155, 14 

§ 10 § texto original VN + 485, 74, 33 

§ 12 § texto original VP   

1/VN + 448, 132, 16 

2/VN + 380, 187, 19 

Votação: resolução (conjunto do texto) VN + 410, 84, 77 

 

Pedidos de votação nominal 

EFDD: §§ 1, 8, 9, 10, 12, votação final 
 

Pedidos de votação em separado 

ECR: §§ 8, 12 
 

Pedidos de votação por partes 

PPE: 

§ 12 

1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "a considerar a transferência das 

responsabilidades das autoridades aduaneiras do nível nacional para o nível da 

União, no que diz respeito" 

2.ª parte estes termos 

 


