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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. Regulamento que altera o quadro financeiro plurianual para o período de 
2014-2020 ***

Proposta de regulamento (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

Assunto VN, etc. Votação

Processo de aprovação VN +

2. Projeto de orçamento retificativo n.º 1/2020: Assistência à Grécia em resposta ao 
aumento da pressão migratória - Medidas imediatas no contexto do surto de 
COVID-19 - Apoio à reconstrução pós-sismo na Albânia - Outros ajustamentos

Proposta de regulamento (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

Assunto VN, etc. Votação

Votação única VN +

3. Projeto de orçamento retificativo n.º 2/2020: Prestação de apoio de emergência aos 
Estados-Membros e reforço adicional do Mecanismo de Proteção Civil da 
União/rescEU a fim de fazer face ao surto de COVID-19 

Proposta de regulamento (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

Assunto VN, etc. Votação

Votação única VN +

4. Mobilização do Instrumento de Flexibilidade para 2020: medidas imediatas no 
contexto do surto de COVID-19 e reforço da Procuradoria Europeia 
2020/2053(BUD)

Proposta de regulamento (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

Assunto VN, etc. Votação

Votação única VN +
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5. Mobilização do Instrumento de Flexibilidade para 2020: medidas imediatas no 
contexto do surto de COVID-19 e reforço da Procuradoria Europeia 
2020/2056(BUD)

Proposta de regulamento (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

Assunto VN, etc. Votação

Votação única VN +

6. Mobilização da Margem para Imprevistos em 2020: prestar apoio de emergência 
aos Estados-Membros e reforçar o Mecanismo de Proteção Civil da União/rescEU 
em resposta ao surto de COVID-19                                                      

Proposta de regulamento (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

Assunto VN, etc. Votação

Votação única VN +
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7. Medidas específicas para proporcionar uma flexibilidade excecional na utilização 
dos fundos estruturais e de investimento europeus em resposta ao surto de 
COVID-19 ***I

Proposta de regulamento (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))

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

Artigo 1, ponto 1
regulamento (UE) 

n° 1303/2013
artigo 25-A

1 GUE/NGL VN -

Artigo 2, após o ponto 1 
regulamento (UE) 

n° 1301/2013 artigo 5, 
ponto 8, após a alínea d)

2 GUE/NGL VN -

Artigo 2, após o ponto 1 
regulamento (UE) 

n° 1301/2013 artigo 5, 
ponto 9, após a alínea d)

3 GUE/NGL VN -

Proposta da Comissão VN +
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8. Introdução de medidas específicas para fazer face à crise da COVID-19 ***I

Proposta de regulamento (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))

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

Artigo 1, antes do ponto 1, 
regulamento (UE) nº 

223/2014
artigo 6, após o n.º 4

3 GUE/NGL VN -

Artigo 1, ponto 5, 
regulamento (UE) nº 

223/2014
artigo 23, após o n.º 4

2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

VN +

Artigo 1, após o ponto 6 
regulamento (UE) n° 

223/2014
artigo 26, n.º 4, alínea b)

4 GUE/NGL VN -

Considerando 5 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

VN +

Proposta da Comissão VN +

9. Medidas específicas para mitigar o impacto do surto de COVID-19 no setor da 
pesca e da aquicultura ***I

Proposta de regulamento (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))

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

1 GUE/NGL VN -Artigo 1, ponto 1 
regulamento (UE) nº 

508/2014
artigo 13

9 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação

Artigo 1, após o ponto 5 
regulamento (UE) nº 

508/2014
após o artigo 29

2 GUE/NGL VN -

Artigo 1, ponto 6 
regulamento (UE) nº 

508/2014
artigo 33

10 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Artigo 1, ponto 8 
regulamento (UE) nº 

508/2014
artigo 55

11 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Artigo 1, após o ponto 10 
regulamento (UE) nº 

508/2014
artigo 68, após o n.º 2

3 GUE/NGL VN -

Artigo 1, após o ponto 10 
regulamento (UE) nº 

508/2014
artigo 69, após o n.º 2

12 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Artigo 1, após o ponto 10 
regulamento (UE) nº 

508/2014
artigo 70, n.º 1

13 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Artigo 1, após o ponto 10 
regulamento (UE) nº 

508/2014
artigo 72, n.º 2

14 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Artigo 1, após o ponto 12 
regulamento (UE) nº 

508/2014
artigo 94, após o n.º 4

4 GUE/NGL VN -

Artigo 1, após o ponto 12 
regulamento (UE) nº 

508/2014
artigo 95, n.º 2, alínea e)

15 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Considerando 2 5 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Considerando 3 6 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação

Considerando 5 7 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Após o considerando 10 8 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Declaração conjunta 16 Verts/ALE VN -

Proposta da Comissão VN +

10. Dispositivos médicos ***I

Proposta de regulamento (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))

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

Artigo1, ponto 6, 
após a alínea a)

regulamento (UE) 2017/745
artigo 120, n.º 3, alínea 1)

1 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

VN +

Artigo 1, ponto 6, alínea d) 
regulamento (UE) 2017/745

artigo 120, n.º 6

2 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

VN +

Artigo 1, ponto 6, alínea e) 
regulamento (UE) 2017/745

artigo 120, n.º 10

3 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

VN +

Artigo 1, ponto 8, alínea b), 
subalínea iii) 

regulamento (UE) 2017/745
artigo 123, n.º 3, alínea f)

4S PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

VN +

Proposta da Comissão VN +



P9_PV(2020)04-16&04-17(VOT)_PT.docx 9 PE 650.990

11. Ação coordenada da UE para combater a pandemia de COVID-19 e as suas 
consequências

Propostas de resolução: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, 
B9-0148/2020, B9-0149/2020

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

Proposta de resolução comum RC-B9-0143/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 2 2 S&D VN +

Após o § 4 55 GUE/NGL VN -

43 GUE/NGL VN -Após o § 7

56 GUE/NGL VN -

§ 10 57 GUE/NGL VN -

Após o § 10 44 ECR VN -

29 Verts/ALE VN -§ 11

80 GUE/NGL VN -

Após o § 12 58 GUE/NGL VN +

§ 13 13 PPE VN -

Após o § 14 49 ECR VN +

§ 16 59 GUE/NGL VN -

Após o § 16 60 GUE/NGL VN -

15 Verts/ALE VN -

VP

1/VN +

§ 17

§ texto original

2/VN +

3 S&D VN -

32 GUE/NGL VN -

Após o § 17

61 GUE/NGL VN -
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação

19 Verts/ALE VN -

62 GUE/NGL VN -

VP

1/VN +

2/VN +

§ 18

§ texto original

3/VN +

63 GUE/NGL VN -

64 GUE/NGL VN -

Após o § 18

65 GUE/NGL VN -

§ 19 66 GUE/NGL VN -

33 GUE/NGL VN -

34 GUE/NGL VN -

35 GUE/NGL VN -

36 GUE/NGL VN -

45 ECR VN -

Após o § 19

46 ECR VN -

67 GUE/NGL VN -

VP

1/VN +

2/VN +

§ 20

§ texto original

3/VN +

Após o § 20 37 GUE/NGL VN -

§ 21 68 GUE/NGL VN -

38 GUE/NGL VN -

39 GUE/NGL VN -

Após o § 22

40 GUE/NGL VN -
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação

41 GUE/NGL VN -

10 PPE VN -§ 23

§ texto original VN +

Após o § 23 42 GUE/NGL VN -

Após o § 24 11 PPE VN +

§ 26 21 Verts/ALE VN -

Após o § 26 69 GUE/NGL VN -

§ 28 70 GUE/NGL VN -

Após o § 28 47 ECR VN +

4 S&D VN +§ 29

71 GUE/NGL VN -

Após o § 29 12 PPE VN -

5 S&D VN +

26 Verts/ALE VN +

§ 30

72 GUE/NGL VN -

Após o § 30 27 Verts/ALE VN +

6 S&D VN +§ 31

73 GUE/NGL VN -

23 Verts/ALE VN +Após o § 31

74 GUE/NGL VN +

Após o § 32 75 GUE/NGL VN -

Após o § 33 79 GUE/NGL VN -

7=
14=
28=

S&D
PPE

Verts/ALE

VN +Após o § 34

20 Verts/ALE VN +
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação

VP

1/VN +

2/VN +

§ 36 § texto original

3/VN +

VP

1/VN +

§ 37 § texto original

2/VN +

Após o § 37 50 GUE/NGL, Verts/ALE VN +

16 Verts/ALE VN +§ 39

51 GUE/NGL, Verts/ALE VN -

Após o § 39 52 GUE/NGL, Verts/ALE VN -

53 GUE/NGL, Verts/ALE VN -

54 GUE/NGL, Verts/ALE VN -

Após o § 42

76 GUE/NGL VN -

VP

1/VN +

§ 43 § texto original

2/VN +

48 ECR VN +Após o § 43

77 GUE/NGL VN -

Após o § 44 24 Verts/ALE VN +

§ 45 § texto original VN +

Após o § 46 18 Verts/ALE VN -

17 Verts/ALE VN -Após o § 47

25 Verts/ALE VN +

8 S&D VN +Após o § 49

9 S&D VN +
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação

78 GUE/NGL VN -
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação

VP

1/VN +

2/VN +

§ 51 § texto original

3/VN +

Após o § 51 30 Verts/ALE VN +

1 ID VN -

VP

1/VN +

2/VN +

3/VN +

§ 52

§ texto original

4/VN +

VP

1/VN +

§ 53 § texto original

2/VN +

VP

1/VN +

§ 55 § texto original

2/VN +

Após o § 58 22 Verts/ALE VN +

Considerando B § texto original VN +

Após o considerando 
E

31 GUE/NGL VN -

Resolução (conjunto do texto) VN +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0143/2020 Renew VN ↓

B9-0144/2020 PPE VN ↓

B9-0145/2020 ID VN ↓

B9-0146/2020 S&D VN ↓
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação

B9-0147/2020 Verts/ALE VN ↓

B9-0148/2020 GUE/NGL VN ↓

B9-0149/2020 ECR VN ↓

Pedidos de votação em separado
ECR: Considerando B
GUE/NGL: §§ 23, 45, 52

Pedidos de votação por partes
ECR:
§ 18
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão de: "o Pacto Ecológico Europeu e'' e "destaca a 

necessidade de alinhar as nossas respostas com o objetivo da UE de neutralidade 
climática;''

2.ª parte "o Pacto Ecológico Europeu e''
3.ª parte "destaca a necessidade de alinhar as nossas respostas com o objetivo da UE de 

neutralidade climática;''

§ 36
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão de: "considera totalmente incompatíveis com os 

valores europeus, tanto a decisão do Governo húngaro de prolongar o estado de 
emergência por tempo indeterminado, de autorizar o executivo a governar por 
decreto sem limite de tempo e de enfraquecer a supervisão de emergência do 
Parlamento, como as medidas adotadas pelo Governo polaco – em particular a 
alteração do código eleitoral contrariamente ao acórdão do Tribunal Constitucional e 
às disposições previstas na lei – para realizar eleições presidenciais em plena 
pandemia, o que pode pôr em perigo a vida dos cidadãos polacos e minar o conceito 
de eleições livres, equitativas, diretas e secretas, tal como consagrado na 
Constituição polaca;"

2.ª parte "considera totalmente incompatíveis com os valores europeus, tanto a decisão do 
Governo húngaro de prolongar o estado de emergência por tempo indeterminado, de 
autorizar o executivo a governar por decreto sem limite de tempo e de enfraquecer a 
supervisão de emergência do Parlamento,''

3.ª parte "como as medidas adotadas pelo Governo polaco – em particular a alteração do 
código eleitoral contrariamente ao acórdão do Tribunal Constitucional e às 
disposições previstas na lei – para realizar eleições presidenciais em plena pandemia, 
o que pode pôr em perigo a vida dos cidadãos polacos e minar o conceito de eleições 
livres, equitativas, diretas e secretas, tal como consagrado na Constituição polaca;''
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§ 37
1.ª parte ''Insta, por conseguinte, a Comissão a avaliar urgentemente se as medidas de 

emergência estão em conformidade com os Tratados da UE e a utilizar plenamente 
todos os instrumentos e sanções ao dispor da União para combater estas graves e 
persistentes infrações, nomeadamente orçamentais,''

2.ª parte ''sublinhando mais uma vez a necessidade iminente de um mecanismo da UE para a 
democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais; insta o Conselho a voltar 
a colocar na sua ordem do dia os debates e os procedimentos relativos aos 
procedimentos em curso ao abrigo do artigo 7.º;''

§ 52
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão de: "e expôs a falta de competências executivas e 

orçamentais da Comissão;", "considera necessário – dada a urgência em concluir a 
União Económica e Monetária –" e "ativar a cláusula-ponte geral para facilitar o 
processo de tomada de decisões em todos os domínios que possam contribuir para 
enfrentar os desafios da atual crise sanitária;''

2.ª parte "e expôs a falta de competências executivas e orçamentais da Comissão;"
3.ª parte ''considera necessário – dada a urgência em concluir a União Económica e Monetária 

–''
4.ª parte ''ativar a cláusula-ponte geral para facilitar o processo de tomada de decisões em 

todos os domínios que possam contribuir para enfrentar os desafios da atual crise 
sanitária;''

§ 53
1.ª parte 'Exorta os Estados-Membros a ultrapassarem as suas diferenças e a agirem no 

interesse geral e num espírito de solidariedade;''
2.ª parte ''solicita-lhes que façam uso imediatamente das disposições específicas do Tratado 

para agir em conformidade;''

§ 55
1.ª parte ''Salienta que a União deve estar preparada para iniciar uma reflexão aprofundada 

sobre a forma de aumentar a sua eficácia e de se tornar mais democrática, e que a 
crise atual apenas veio acentuar esta necessidade;''

2.ª parte ''entende que a Conferência sobre o Futuro da Europa prevista constitui o fórum 
adequado para o fazer; entende, por conseguinte, que a Conferência deve ser 
convocada o mais rapidamente possível e que deve apresentar propostas claras, 
nomeadamente através do contacto direto com os cidadãos, a fim de proceder a uma 
reforma profunda da União Europeia, tornando-a mais eficaz, unida, democrática, 
soberana e resiliente;''

GUE/NGL:
§ 17
1.ª parte ''Insta a Comissão Europeia a propor um pacote de medidas de recuperação e 

reconstrução em grande escala para investir no apoio à economia europeia após a 
crise, para além das medidas que já estão a ser tomadas pelo Mecanismo Europeu de 
Estabilidade, pelo Banco Europeu de Investimento e pelo Banco Central Europeu no 
âmbito do novo quadro financeiro plurianual (QFP); considera que o pacote de 
medidas deve ser aplicado enquanto durar a perturbação económica causada por esta 
crise; entende que o investimento necessário deve ser financiado por um aumento do 
QFP, pelos fundos e instrumentos financeiros da União existentes, bem como por 
obrigações de recuperação garantidas pelo orçamento da UE;''

2.ª parte ''entende igualmente que este pacote não deve implicar a mutualização da dívida 
existente e deve ser orientado para investimentos futuros;''



P9_PV(2020)04-16&04-17(VOT)_PT.docx 17 PE 650.990

ECR, GUE/NGL:
§ 20
1.ª parte ''Insiste, por conseguinte, na adoção de um QFP ambicioso, que conte com um 

orçamento reforçado em consonância com os objetivos da União, o impacto previsto 
da crise nas economias da UE e as expetativas dos cidadãos em matéria de valor 
acrescentado europeu, que seja mais flexível e simples em relação à forma como os 
fundos são utilizados para responder às crises e que inclua a flexibilidade necessária; 
solicita, ademais, uma revisão da proposta da Comissão sobre a reforma do sistema 
de recursos próprios, a fim de dispor de uma margem de manobra orçamental 
suficiente e garantir uma melhor previsibilidade, uma maior capacidade de ação e 
uma exposição reduzida aos riscos nacionais;''

2.ª parte ''realça que seriam necessários novos recursos próprios para o orçamento da UE, a 
fim de garantir o pacote de medidas de recuperação e reconstrução;'' com a exclusão 
do termo ''próprios''

3.ª parte "próprios"

§ 51
1.ª parte Conjunto do texto com a exclusão de: "proposta destinada a atribuir à União mais 

poderes para tomar medidas em caso de ameaças transfronteiriças para a saúde, 
com" e '' novos e reforçados''

2.ª parte ''proposta destinada a atribuir à União mais poderes para tomar medidas'' e ''com''
3.ª parte ''em caso de ameaças transfronteiriças para a saúde'' e ''novos e reforçados''

Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 43
1.ª parte ''Salienta que a desinformação sobre a COVID-19 constitui presentemente um grave 

problema de saúde pública; exorta a UE a criar uma fonte de informação europeia, 
em todas as línguas oficiais, a fim de garantir que todos os cidadãos tenham acesso a 
informações exatas e verificadas; considera que o ECDC deve ser responsável pela 
coordenação e a harmonização dos dados dos Estados-Membros, tendo em vista a 
melhoria da qualidade e da comparabilidade;''

2.ª parte ''insta as empresas de comunicação social a tomarem proativamente as medidas 
necessárias para pôr cobro à desinformação e ao discurso de ódio sobre o 
coronavírus;''


