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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
1/20 limiar baixo (1/20 dos deputados)
1/10 limiar médio (1/10 dos deputados)
1/5 limiar alto (1/5 dos deputados)
SEC votação por escrutínio secreto
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1. Atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade: normas comuns 
***I

Proposta de regulamento (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

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

observações

Artigo 1, ponto 1, 
regulamento (CEE) n.º 

95/93, artigo 10-A

1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verdes/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

VN + 689, 1, 2

Proposta da Comissão VN + 686, 0, 2

2. Medidas específicas para mobilizar investimentos nos sistemas de saúde dos 
Estados-Membros e em outros setores das suas economias em resposta ao surto de 
COVID-19 [Iniciativa de Investimento Resposta ao Coronavírus] ***I

Proposta de regulamento ((COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))

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

observações

Artigo 1, ponto 1, 
regulamento (UE) n.º 
1301/2013, artigo 3, § 

1, parágrafo 3

2 ID VN - 82, 597, 11

Artigo 3, antes do 
ponto 1, regulamento 
(UE) n.º 508/2014, 

artigo  25, § 3, artigo 
33

3 + 4 ID VN - 75, 594, 21

Considerando 6 1 ID VN - 97, 590, 1

Proposta da Comissão VN + 683, 1, 4
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3. Assistência financeira aos Estados-Membros e aos países que estão a negociar a 
sua adesão à União gravemente afetados por uma emergência de saúde pública de 
grande dimensão ***I

Proposta de regulamento (COM(2020)0114 – C9-0084/2020 – 2020/0044(COD))

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

observações

Após o considerando 3 1 ID VN - 106, 578, 4

Proposta da Comissão VN + 671, 3, 14


