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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. Conclusões do Conselho Europeu extraordinário de 17-21 de julho de 2020

Propostas de resolução: B9-0229/2020, B9-0230/2020

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

observações

Proposta de resolução B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

VP

1/VN + 676, 1, 4

§ 1 § texto original

2/VN + 612, 28, 41

VP

1/VN + 570, 71, 40

2/VN + 552, 72, 57

3/VN + 516, 112, 53

§ 2 § texto original

4/VN + 603, 32, 45

2 GUE/NGL VN - 64, 566, 51

3 GUE/NGL VN - 78, 534, 69

4 GUE/NGL VN - 87, 551, 43

Após o § 2

5 GUE/NGL VN - 113, 537, 31

6 GUE/NGL VN - 160, 466, 55Após o § 3

7 GUE/NGL VN - 48, 557, 76

§ 4 8 GUE/NGL VN - 124, 516, 41

VP

1/VN + 541, 80, 60

§ 5 § texto original

2/VN + 456, 202, 23

25 ID VN - 133, 543, 3

10 GUE/NGL VN - 112, 556, 13

11 GUE/NGL VN - 102, 545, 33

§ 9

§ texto original VP



P9_PV(2020)07-23(VOT)_PT.docx 4 PE 656.397

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

observações

1/VN + 501, 151, 28

2/VN + 464, 175, 42

Após o § 9 9 GUE/NGL VN - 148, 405, 128

26 ID VN - 101, 562, 16§ 10

§ texto original VN + 459, 202, 20

24 deputados VN - 69, 565, 47Após o § 10

27 ID VN - 103, 564, 12

28 ID VN - 112, 554, 13

12 GUE/NGL VN - 59, 562, 57

13 GUE/NGL VN - 46, 618, 16

VP

1/VN + 440, 211, 29

2/VN + 420, 200, 61

§ 11

§ texto original

3/VN + 487, 182, 12

Após o § 11 29 ID VN - 100, 569, 10

VP

1/VN + 572, 78, 31

§ 12 § texto original

2/VN + 490, 64, 127

14 GUE/NGL VN - 81, 538, 59

15 GUE/NGL VN - 56, 545, 80

Após o § 13

16 GUE/NGL VN - 165, 467, 48

17 GUE/NGL VN - 112, 454, 115

VP

1/VN + 523, 80, 74

§ 14

§ texto original

2/VN + 501, 112, 64
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

30 ID VN - 97, 560, 22Após o § 14

31 ID VN - 125, 535, 18

18 GUE/NGL VN - 91, 478, 112

VP

1/VN + 526, 121, 34

§ 15

§ texto original

2/VN + 571, 101, 9

Após o § 15 19 GUE/NGL VN - 125, 510, 46

§ 16 § texto original VN + 488, 140, 52

§ 17 32 ID VN - 106, 565, 8

VP

1/VN + 552, 55, 74

§ 19 § texto original

2/VN + 488, 116, 77

20 GUE/NGL VN - 60, 538, 83Após o § 19

33 ID VN - 109, 560, 10

§ 20 34 ID VN - 102, 571, 6

Após o § 20 35 ID VN - 97, 569, 13

§ 23 21 GUE/NGL VN - 188, 485, 8

§ 24 § texto original VN + 578, 52, 51

22 GUE/NGL VN - 108, 484, 89Após o § 24

23 GUE/NGL VN - 139, 419, 123

VP

1/VN + 620, 20, 41

§ 26 § texto original

2/VN + 595, 40, 46
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Após o considerando 
C

1 GUE/NGL VN - 58, 562, 61

Resolução (conjunto do texto) VN + 465, 150, 67

Proposta de resolução B9-0230/2020
(ECR)

Resolução (conjunto do texto) VN ↓

Pedidos de votação em separado
ID: §§ 15, 16, 24
Renew: §§ 10, 11, 12

Pedidos de votação por partes
GUE/NGL:
§ 9
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "salienta que, para ser eficaz, este 

mecanismo deve ser ativado por «maioria qualificada invertida;"
2.ª parte estes termos

§ 14
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "da gestão das fronteiras", "o Fundo 

de Gestão Integrada das Fronteiras" e "o Fundo Europeu de Defesa"
2.ª parte estes termos

§ 15
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção do termo: "gradualmente"
2.ª parte este termo

ID:
§ 1
1.ª parte "Manifesta o seu pesar pelas vítimas do coronavírus e presta homenagem a todos os 

trabalhadores que lutam contra a pandemia;"
2.ª parte "considera que, face a estas circunstâncias excecionais e sem precedentes, os 

cidadãos da UE têm um dever coletivo de solidariedade"

§ 5
1.ª parte "Considera que os Chefes de Estado e de Governo da UE se eximiram a dar resposta 

à questão do plano de reembolso do instrumento de recuperação; recorda que, para 
esse efeito, só existem três opções: novos cortes nos programas da UE portadores de 
valor acrescentado até 2058, um aumento das contribuições dos Estados-Membros 
ou a criação de novos recursos próprios;"

2.ª parte "considera que só a criação de novos recursos próprios pode ajudar a reembolsar a 
dívida da UE, salvaguardando ao mesmo tempo o orçamento da UE e aliviando a 
pressão orçamental sobre os erários nacionais e os cidadãos da UE; recorda que a 
criação de novos recursos próprios é o único método de reembolso aceitável para o 
Parlamento;"
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§ 12
1.ª parte ''Reitera a sua posição firme a favor da supressão de todos os abatimentos e 

mecanismos de correção, o mais rapidamente possível; lamenta que o Conselho 
Europeu tenha não só mantido mas mesmo aumentado os abatimentos de que 
beneficiam alguns Estados-Membros;''

2.ª parte ''reitera a sua posição relativamente aos custos ligados à cobrança dos direitos 
aduaneiros, que devem ser fixados em 10 %, ou seja, a sua taxa inicial;''

§ 26
1.ª parte ''Considera, no entanto, que é necessário alcançar um acordo político sobre o 

próximo QFP o mais tardar até ao final de outubro, a fim de não comprometer o 
arranque sem problemas dos novos programas a partir de 1 de janeiro de 2021; 
relembra que, caso um novo QFP não seja adotado a tempo, o artigo 312.º, n.º 4, do 
TFUE prevê uma prorrogação temporária dos limites máximos e de outras 
disposições correspondentes ao último ano do presente quadro;''

2.ª parte ''salienta que o plano de emergência do QFP é, tanto a nível jurídico como a nível 
político, plenamente compatível com o Plano de Recuperação e com a aprovação 
dos novos programas do QFP;''

Renew:
§ 19
1.ª parte Conjunto do texto, com exceção dos termos: "lamenta os importantes cortes na 

componente de subvenções, que perturbam o equilíbrio entre subvenções e 
empréstimos e comprometerão os esforços de recuperação, e, em especial, o 
cancelamento de programas inovadores, como o Instrumento de Apoio à 
Solvabilidade; considera que estes cortes diminuirão a capacidade do instrumento e 
o seu efeito transformador para a economia; lamenta que, mais uma vez, alguns 
Estados-Membros tenham negociado num espírito de «saldos orçamentais 
operacionais», ignorando completamente as vantagens globais decorrentes do facto 
de pertencerem ao mercado único e à UE no seu conjunto;"

2.ª parte estes termos

GUE/NGL, ID:
§ 2
1.ª parte ''Congratula-se com o facto de os Chefes de Estado e de Governo da UE terem 

aprovado um fundo de recuperação para relançar a economia, em conformidade com 
o que o Parlamento Europeu havia proposto em maio; toma nota da criação do 
instrumento de recuperação''

2.ª parte ''que representa um passo histórico para a UE;''
3.ª parte ''lamenta, no entanto, a redução da componente relativa a subvenções no acordo 

final;''
4.ª parte ''recorda que a base jurídica escolhida para criar o instrumento de recuperação não 

confere um papel formal aos deputados eleitos do Parlamento Europeu;''
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§ 11
1.ª parte ''Salienta, por conseguinte, que esta reforma deve incluir um cabaz de novos 

recursos próprios, que deve figurar no orçamento da União a partir de 1 de janeiro de 
2021; salienta que a contribuição relativa aos plásticos representa apenas um 
primeiro passo parcial para satisfazer esta aspiração do Parlamento; tenciona 
negociar um calendário juridicamente vinculativo, que deverá ser aprovado pela 
autoridade orçamental, tendo em vista a introdução de novos recursos próprios 
adicionais no decurso da primeira metade do próximo QFP, como o regime de 
comércio de licenças de emissão (e as receitas que gerará em caso de um futuro 
alargamento), o mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras, 
o imposto digital, o imposto sobre as transações financeiras e a matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as sociedades;'' exceto os termos: "como o 
regime de comércio de licenças de emissão (e as receitas que gerará em caso de um 
futuro alargamento),"

2.ª parte estes termos
3.ª parte "solicita que a revisão intercalar do QFP seja utilizada para aditar, se necessário, 

recursos próprios suplementares na segunda metade do QFP 2021-2027, a fim de 
garantir que o objetivo seja alcançado até ao termo do QFP 2021-2027;"


