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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta legislativa da Comissão faz parte de um pacote medidas destinadas a fomentar e a 
apoiar ainda mais o potencial do financiamento digital no contexto da inovação e da 
concorrência, atenuando, ao mesmo tempo, os riscos inerentes. A proposta está em 
consonância com as prioridades da Comissão que visa preparar a Europa para a era digital e 
construir uma economia que esteja preparada para enfrentar os desafios do futuro e que faça 
parte das atividades mais vastas realizadas a nível europeu e internacional, com vista a 
reforçar a cibersegurança no domínio dos serviços financeiros e eliminar os riscos 
operacionais, introduzindo, simultaneamente, um quadro jurídico claro, proporcionado e 
favorável aos prestadores de serviços criptográficos.

A União Europeia tem de dar uma resposta abrangente a todos os riscos digitais a que estão 
expostas as entidades financeiras, riscos esses que decorrem do rápido aumento da utilização 
das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) na prestação e utilização de serviços 
financeiros. Hoje em dia, o sector financeiro depende fortemente das tecnologias digitais, uma 
dependência de produtos tecnológicos digitais que tende a tornar-se cada vez mais importante, 
pelo que é da maior importância garantir que as respetivas operações digitais sejam capazes 
de resistir, do ponto de vista operacional, aos riscos das TIC. A resiliência operacional está 
também a tornar-se um fator-chave devido ao crescimento do mercado das tecnologias 
avançadas, principalmente com base na possibilidade de as representações digitais de valores 
ou direitos serem transmitidas e armazenadas eletronicamente utilizando tecnologias de 
livro-razão descentralizadas ou tecnologias análogas («criptoativos»), bem como serviços 
relacionados com esses ativos.

Opinião do relator

A proposta da Comissão conduziria a uma limitação das obrigações dos revisores oficiais de 
contas e das sociedades de revisores oficiais de contas, uma vez que, no futuro, estas 
obrigações dirão respeito exclusivamente às TIC e não aos procedimentos e à organização dos 
revisores oficiais de contas ou das sociedades de revisores oficiais de contas em geral. 
Consequentemente, foi proposto um novo ponto que indica, sem sombra de dúvida, que as 
obrigações existentes das sociedades de revisores oficiais de contas permanecem em vigor e 
que são acrescentadas novas obrigações relacionadas com as TIC.

Conformidade com o artigo 6.º; O Regulamento (UE) 2021/xx [DORA] do Parlamento 
Europeu e do Conselho não é possível, dado que esse regulamento não está em vigor nem tem 
existência jurídica. Tal solução, que incorpora na proposta de diretiva apenas o texto do artigo 
referido pela Comissão, só é juridicamente possível, se cumprir, em simultâneo, a finalidade e 
o objetivo da proposta da Comissão Europeia, uma vez que os efeitos são idênticos aos da 
Comissão.

Uma vez que o Regulamento DORA ainda se encontra na fase de proposta e não foi adotado 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, coloca-se o problema jurídico de harmonizar as 
diretivas em causa com as disposições do regulamento que não estão jurídica e efetivamente 
em vigor. Dado que o conteúdo final e as regras estabelecidas por esse regulamento não serão 
conhecidos até à entrada em vigor do regulamento DORA, é juridicamente insustentável 
harmonizar essas diretivas com um regulamento que não existe de momento de forma jurídica 
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e eficaz.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União necessita de atender, de 
forma adequada e exaustiva, aos riscos 
digitais para todas as entidades financeiras 
decorrentes de uma maior utilização das 
tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) na prestação e utilização de serviços 
financeiros.

(1) A União necessita de atender, de 
forma adequada e exaustiva, aos riscos 
digitais para todas as entidades financeiras 
decorrentes de uma maior utilização das 
tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) na prestação e utilização de serviços 
financeiros, garantindo um maior apoio 
ao potencial de inovação e concorrência 
da finança digital.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Ao nível da União, os requisitos 
relacionados com o risco associado às TIC 
no setor financeiro estão atualmente 
dispersos nas Diretivas 2006/43/CE18, 
2009/66/CE19, 2009/138/CE20, 
2011/61/CE21, UE/2013/3622, 
2014/65/UE23, (UE) 2015/236624, (UE) 
2016/234125 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, sendo por outro lado 
diversificados e por vezes incompletos. Em 
alguns casos, o risco associado às TIC 
apenas foi abordado implicitamente, como 
parte do risco operacional, enquanto 
noutros nem sequer foi abordado. Esta 
situação deve ser corrigida através da 
harmonização do Regulamento 
(UE) xx/20xx do Parlamento Europeu e do 

(3) Ao nível da União, os requisitos 
relacionados com o risco associado às TIC 
no setor financeiro estão atualmente 
dispersos nas Diretivas 2006/43/CE18, 
2009/66/CE19, 2009/138/CE20, 
2011/61/CE21, UE/2013/3622, 
2014/65/UE23, (UE) 2015/236624, (UE) 
2016/234125 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, sendo por outro lado 
diversificados e por vezes incompletos. As 
disposições em vigor não estão totalmente 
harmonizadas e é necessário evitar o 
excesso de regulamentação e garantir a 
adequação das disposições à realidade 
neste domínio, que está em constante 
evolução. Em alguns casos, o risco 
associado às TIC apenas foi abordado 



AD\1236775PT.docx 5/12 PE693.586v03-00

PT

Conselho26 [DORA] com esses atos. A 
presente diretiva apresenta um conjunto de 
alterações que se afiguram necessárias para 
proporcionar clareza e coerência jurídica 
no que se refere à aplicação pelas entidades 
financeiras autorizadas e supervisionadas 
em conformidade com essas diretivas de 
vários requisitos relativos à resiliência 
operacional digital necessários para o 
exercício das suas atividades, garantindo 
assim o bom funcionamento do mercado 
interno.

implicitamente, como parte do risco 
operacional, enquanto noutros nem sequer 
foi abordado. Esta situação deve ser 
corrigida através da harmonização do 
Regulamento (UE) xx/20xx do Parlamento 
Europeu e do Conselho26 [DORA] com 
esses atos. A presente diretiva apresenta 
um conjunto de alterações que se afiguram 
necessárias para proporcionar clareza e 
coerência jurídica no que se refere à 
aplicação pelas entidades financeiras 
autorizadas e supervisionadas em 
conformidade com essas diretivas de vários 
requisitos relativos à resiliência 
operacional digital necessários para o 
exercício das suas atividades, garantindo 
assim o bom funcionamento do mercado 
interno.

_________________ _________________
18 Diretiva 2006/43/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 
2006, relativa à revisão legal das contas 
anuais e consolidadas, que altera as 
Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do 
Conselho e que revoga a 
Diretiva 84/253/CEE do Conselho (JO 
L 157 de 9.6.2006, p. 87).

18 Diretiva 2006/43/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 
2006, relativa à revisão legal das contas 
anuais e consolidadas, que altera as 
Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do 
Conselho e que revoga a 
Diretiva 84/253/CEE do Conselho (JO 
L 157 de 9.6.2006, p. 87).

19 Diretiva 2009/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 
2009, que coordena as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes a alguns 
organismos de investimento coletivo em 
valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 
17.11.2009, p. 32).

19 Diretiva 2009/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 
2009, que coordena as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes a alguns 
organismos de investimento coletivo em 
valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 
17.11.2009, p. 32).

20 Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
Novembro de 2009, relativa ao acesso à 
atividade de seguros e resseguros e ao seu 
exercício (Solvência II) (JO L 335 de 
17.12.2009, p. 1).

20 Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
Novembro de 2009, relativa ao acesso à 
atividade de seguros e resseguros e ao seu 
exercício (Solvência II) (JO L 335 de 
17.12.2009, p. 1).

21 Diretiva 2011/61/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 
2011, relativa aos gestores de fundos de 
investimento alternativos e que altera as 
Diretivas 2003/41/CE e 2009/65/CE e os 
Regulamentos (CE) n.º 1060/2009 e (UE) 

21 Diretiva 2011/61/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 
2011, relativa aos gestores de fundos de 
investimento alternativos e que altera as 
Diretivas 2003/41/CE e 2009/65/CE e os 
Regulamentos (CE) n.º 1060/2009 e (UE) 
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n.º 1095/2010 (JO L 174 de 1.7.2011, p. 1). n.º 1095/2010 (JO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
22 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa ao acesso à atividade das 
instituições de crédito e à supervisão 
prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento, que altera a 
Diretiva 2002/87/CE e revoga as 
Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE (JO 
L 176 de 27.6.2013, p. 338).

22 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa ao acesso à atividade das 
instituições de crédito e à supervisão 
prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento, que altera a 
Diretiva 2002/87/CE e revoga as 
Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE (JO 
L 176 de 27.6.2013, p. 338).

23 Diretiva 2014/65/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 
2014, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros e que altera a 
Diretiva 2002/92/CE e a 
Diretiva 2011/61/UE (JO L 173 de 
12.6.2014, p. 349).

23 Diretiva 2014/65/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 
2014, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros e que altera a 
Diretiva 2002/92/CE e a 
Diretiva 2011/61/UE (JO L 173 de 
12.6.2014, p. 349).

24 Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2015, relativa aos serviços de 
pagamento no mercado interno, que altera 
as Diretivas 2002/65/CE, 2009/110/CE e 
2013/36/UE e o Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010, e que revoga a 
Diretiva 2007/64/CE (JO L 337 de 
23.12.2015, p. 35).

24 Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2015, relativa aos serviços de 
pagamento no mercado interno, que altera 
as Diretivas 2002/65/CE, 2009/110/CE e 
2013/36/UE e o Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010, e que revoga a 
Diretiva 2007/64/CE (JO L 337 de 
23.12.2015, p. 35).

25 Diretiva (UE) 2016/2341 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 
de 2016, relativa às atividades e à 
supervisão das instituições de realização de 
planos de pensões profissionais (IRPPP) 
(JO L 354 de 23.12.2016, p. 37).

25 Diretiva (UE) 2016/2341 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 
de 2016, relativa às atividades e à 
supervisão das instituições de realização de 
planos de pensões profissionais (IRPPP) 
(JO L 354 de 23.12.2016, p. 37).

26 JO L […], […], p. […]. 26 JO L […], […], p. […].

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Atualmente, a definição de 
«instrumento financeiro» constante da 
Diretiva 2014/65/UE não inclui 
explicitamente os instrumentos financeiros 
emitidos com recurso a uma classe de 

(6) Atualmente, a definição de 
«instrumento financeiro» constante da 
Diretiva 2014/65/UE não inclui 
explicitamente os instrumentos financeiros 
emitidos com recurso a uma classe de 
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tecnologias que suporta o registo 
distribuído de dados encriptados 
(tecnologia de registo distribuído, «DLT»). 
Com o intuito de garantir que esses 
instrumentos financeiros possam ser 
comercializados no mercado ao abrigo do 
atual quadro jurídico, a definição da 
Diretiva 2014/65/UE deve ser alterada por 
forma a incluir os mesmos.

tecnologias que suporta o registo 
distribuído de dados encriptados 
(tecnologia de registo distribuído, «DLT») 
e, portanto, não reflete a realidade do 
mercado. Com o intuito de garantir que 
esses instrumentos financeiros possam ser 
comercializados no mercado ao abrigo do 
atual quadro jurídico, a fim de evitar 
possíveis riscos decorrentes da não 
regulamentação, a definição da 
Diretiva 2014/65/UE deve ser alterada por 
forma a incluir os mesmos.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Mais concretamente, para permitir 
o desenvolvimento de criptoativos que 
sejam considerados instrumentos 
financeiros e da DLT, preservando 
simultaneamente um elevado nível de 
estabilidade financeira, integridade do 
mercado, transparência e proteção dos 
investidores, seria benéfico criar um 
regime temporário para as infraestruturas 
de mercado baseadas na DLT. O quadro 
jurídico temporário em questão deverá 
permitir que as autoridades competentes 
autorizem temporariamente as 
infraestruturas de mercado baseadas na 
DLT a operarem ao abrigo de um conjunto 
alternativo de requisitos no que diz respeito 
ao acesso às mesmas, em comparação com 
outros requisitos aplicáveis nos termos da 
legislação da União em matéria de serviços 
financeiros que possam impedi-las de 
desenvolver soluções para a negociação e 
liquidação de transações com criptoativos 
que sejam considerados instrumentos 
financeiros. Este quadro jurídico deve ser 
temporário, por forma a permitir que as 
Autoridades Europeias de Supervisão 
(AES) e as autoridades competentes 
nacionais adquiram experiência sobre as 

(7) Mais concretamente, para permitir 
o desenvolvimento de criptoativos que 
sejam considerados instrumentos 
financeiros e da DLT, preservando 
simultaneamente um elevado nível de 
estabilidade financeira, integridade do 
mercado, transparência e proteção dos 
investidores e dos consumidores, seria 
benéfico criar um regime temporário para 
as infraestruturas de mercado baseadas na 
DLT. O quadro jurídico temporário em 
questão deverá permitir que as autoridades 
competentes autorizem temporariamente as 
infraestruturas de mercado baseadas na 
DLT a operarem ao abrigo de um conjunto 
alternativo de requisitos no que diz respeito 
ao acesso às mesmas, em comparação com 
outros requisitos aplicáveis nos termos da 
legislação da União em matéria de serviços 
financeiros que possam impedi-las de 
desenvolver soluções para a negociação e 
liquidação de transações com criptoativos 
que sejam considerados instrumentos 
financeiros. Este quadro jurídico deve ser 
temporário, por forma a permitir que as 
Autoridades Europeias de Supervisão 
(AES) e as autoridades competentes 
nacionais adquiram experiência sobre as 
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oportunidades e riscos específicos criados 
pelos criptoativos negociados nessas 
infraestruturas. A presente diretiva 
acompanha consequentemente o 
Regulamento [relativo a um regime-piloto 
de infraestruturas de mercado baseadas na 
tecnologia de registo distribuído] apoiando 
este novo quadro regulamentar da União 
referente às infraestruturas de mercado 
baseadas na DLT com uma isenção 
específica de determinadas disposições da 
legislação da União em matéria de serviços 
financeiros aplicáveis às atividades e aos 
serviços relacionados com instrumentos 
financeiros na aceção do artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 15, da Diretiva 2014/65/UE que, de 
outro modo, não ofereceriam toda a 
flexibilidade exigida para o 
desenvolvimento de soluções para as fases 
de negociação e pós-negociação nas 
transações com criptoativos.

oportunidades e riscos específicos criados 
pelos criptoativos negociados nessas 
infraestruturas. A presente diretiva 
acompanha consequentemente o 
Regulamento [relativo a um regime-piloto 
de infraestruturas de mercado baseadas na 
tecnologia de registo distribuído] apoiando 
este novo quadro regulamentar da União 
referente às infraestruturas de mercado 
baseadas na DLT com uma isenção 
específica de determinadas disposições da 
legislação da União em matéria de serviços 
financeiros aplicáveis às atividades e aos 
serviços relacionados com instrumentos 
financeiros na aceção do artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 15, da Diretiva 2014/65/UE que, de 
outro modo, não ofereceriam toda a 
flexibilidade exigida para o 
desenvolvimento de soluções para as fases 
de negociação e pós-negociação nas 
transações com criptoativos.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O processo regulamentar deve ter 
em conta o devido equilíbrio entre, por 
um lado, a gestão eficaz da limitação dos 
riscos e, por outro, a garantia de uma 
concorrência leal no que se refere a 
incentivar o desenvolvimento da inovação 
no mercado e proteger todos os 
intervenientes.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2006/43/EC
Artigo 24.º-A – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

No artigo 24.º-A, n.º 1, da 
Diretiva 2006/43/CE, a alínea b) passa a ter 
a seguinte redação:

Suprimido

b) Os revisores oficiais de contas ou as 
sociedades de revisores oficiais de contas 
aplicam procedimentos administrativos e 
contabilísticos corretos, mecanismos de 
controlo interno de qualidade, 
procedimentos eficazes para a avaliação do 
risco e dispositivos eficazes de controlo e 
salvaguarda com vista a gerir os seus 
sistemas e ferramentas TIC, de acordo com 
o artigo 6.º do Regulamento (UE) 2021/xx 
[DORA] do Parlamento Europeu e do 
Conselho*.

 

________________________

[título completo] (JO L […], […], p. 
[…]).»

Alteração 7
Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2006/43/EC
Artigo 24.º-A – n.º 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

No artigo 24.º-A, n.º 1, da 
Diretiva 2006/43/CE, a alínea b) passa a ter 
a seguinte redação:

b-A) Os revisores oficiais de contas ou as 
sociedades de revisores oficiais de contas 
que não sejam micro, pequenas ou médias 
empresas, a menos que auditem as 
entidades referidas no artigo 2.º do 
Regulamento (UE) 2021/xx [DORA], 
aplicam procedimentos administrativos e 
contabilísticos sólidos, mecanismos de 
controlo interno de qualidade, 
procedimentos eficazes de avaliação do 
risco e dispositivos eficazes de controlo e 
salvaguarda com vista a gerir os seus 
sistemas e ferramentas TIC de acordo 
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com o artigo 6.º do Regulamento 
(UE) 2021/xx [DORA] do Parlamento 
Europeu e do Conselho*.
______________
[título completo] (JO L […], […], p. 
[…]).»

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º1
Diretiva 2009/65/EC
Artigo 12 – parágrafo 1 – n.º1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Possua uma boa organização 
administrativa e contabilística e disponha 
de mecanismos de controlo e salvaguarda 
em matéria de tratamento eletrónico dos 
dados, incluindo sistemas de tecnologias da 
informação e comunicação criados e 
geridos em conformidade com o artigo 6.º 
do Regulamento (UE) 2021/xx do 
Parlamento Europeu e do Conselho*, bem 
como de procedimentos de controlo interno 
adequados, incluindo regras relativas às 
transações pessoais dos seus empregados 
ou à detenção e gestão de investimentos em 
instrumentos financeiros para investirem 
por conta própria e que garantam, pelo 
menos, que cada transação que envolva um 
OICVM possa ser reconstituída quanto à 
sua origem, às partes nela envolvidas, à sua 
natureza e ao momento e local em que foi 
efetuada, e que os ativos dos OICVM 
geridos pela sociedade gestora sejam 
investidos de acordo com o regulamento de 
gestão ou com os documentos constitutivos 
do fundo e com a legislação em vigor;

a) Possua uma boa organização 
administrativa, operacional e contabilística 
e disponha de mecanismos de controlo e 
salvaguarda em matéria de tratamento 
eletrónico dos dados, incluindo sistemas de 
tecnologias da informação e comunicação 
criados e geridos em conformidade com o 
artigo 6.º do Regulamento (UE) 2021/xx 
do Parlamento Europeu e do Conselho* 
[DORA], bem como de procedimentos de 
controlo interno adequados, incluindo 
regras relativas às transações pessoais dos 
seus empregados ou à detenção e gestão de 
investimentos em instrumentos financeiros 
para investirem por conta própria e que 
garantam, pelo menos, que cada transação 
que envolva um OICVM possa ser 
reconstituída quanto à sua origem, às partes 
nela envolvidas, à sua natureza e ao 
momento e local em que foi efetuada, e que 
os ativos dos OICVM geridos pela 
sociedade gestora sejam investidos de 
acordo com o regulamento de gestão ou 
com os documentos constitutivos do fundo 
e com a legislação em vigor;

_______ _________

* [título completo] (JO L […], […], p. 
[…]).»

* [título completo] (JO L […], […], p. 
[…]).»
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Referências COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD)

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

ECON
17.12.2020

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

JURI
17.12.2020

Comissões associadas - data de 
comunicação em sessão

11.2.2021

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Mislav Kolakušić
10.5.2021

Exame em comissão 27.5.2021

Data de aprovação 1.7.2021

Resultado da votação final +:
–:
0:

23
0
2

Deputados presentes no momento da 
votação final

Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal 
Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul 
Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey 
Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco 
Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, 
Marie Toussaint, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara 
Wolters, Javier Zarzalejos

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Magdalena Adamowicz, Caterina Chinnici, Heidi Hautala, Emmanuel 
Maurel, Emil Radev, Yana Toom
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VOTAÇÃO NOMINAL FINAL
NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

23 +
PPE Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier 

Zarzalejos

S&D Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Renew Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Yana Toom

ID Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Verts/ALE Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

The Left Emmanuel Maurel

0 -

2 0
ID Gunnar Beck

NI Mislav Kolakušić

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções


