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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)
div votação por partes
vs votação em separado
alt. alteração
AC alteração de compromisso
PC parte correspondente
S alteração supressiva
= alterações idênticas
§ parágrafo
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. Medidas para facilitar a realização da rede transeuropeia de 
transportes ***II

Recomendação para segunda leitura: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

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

observações

Aprovação sem votação

2. Utilização de tecnologias para o tratamento de dados para 
efeitos de luta contra o abuso sexual de crianças em linha 
(derrogação temporária da Diretiva 2002/58/CE) ***I

Relatório: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 39 comissão VN + 537, 133, 24

3. Reconhecimento dos certificados de países terceiros na 
navegação interior ***I

Relatório: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

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

observações

Votação única VN + 646, 24, 25
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4. Projeto de orçamento retificativo n.º 3/2021:  excedente do 
exercício de 2020

Relatório: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

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

observações

Votação única VN + 641, 36, 18

5. Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia ***

Recomendação: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

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

observações

Processo de aprovação VN + 546, 69, 79

6. Acordo Interbus:  Protocolo respeitante ao transporte 
internacional regular e regular especializado de passageiros 
em autocarro ***

Recomendação: Maria Grapini (A9-0176/2021)

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

observações

Processo de aprovação VN + 613, 29, 53

7. Fundo para a Segurança Interna ***I

Recomendação para segunda leitura: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) (Maioria 
dos membros que compõem o Parlamento requerida para apoiar ou rejeitar a 
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posição do Conselho)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de rejeição da posição do Conselho

Rejeição 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

VN - 132, 558, 4

8. Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da 
Aquicultura ***II

Recomendação para segunda leitura: Gabriel Mato (A9-0222/2021) (Maioria dos 
membros que compõem o Parlamento requerida para apoiar ou rejeitar a posição 
do Conselho)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de rejeição da posição do Conselho

Rejeição 1 Verts/ALE VN - 143, 516, 35

9. Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração 2021-2027 ***II

Recomendação para segunda leitura: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

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

observações

Aprovação sem votação
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10. Segurança ferroviária e sinalização: avaliar o ponto da 
situação da implantação do ERTMS

Relatório: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

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

observações

Votação única VN + 667, 11, 14

11. Aspetos e implicações da COVID-19 relacionados com o 
comércio

Relatório: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

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

observações

Votação única VN + 509, 63, 120

12. Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado:  
atribuição de competências de execução à Comissão para 
determinar o significado dos termos utilizados em 
determinadas disposições *

Relatório: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

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

observações

Proposta da Comissão VN + 561, 43, 88

13. Alterações do Regimento do Parlamento

Relatório: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (Maioria dos membros que compõem 
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o Parlamento requerida para a aprovação das alterações)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Alterações da 
comissão 

competente - 
votação em bloco

comissão VN + 669, 14, 12

Artigo 197 3 comissão VN + 480, 180, 35

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 677, 14, 3

2/VN + 401, 103, 187

Artigo 213, § 1 4 comissão

3/VN + 360, 129, 202

Artigo 213, após o § 
1

19 ID VN - 159, 527, 7

Artigo 213, após a 
alínea 3

5 comissão VN - 340, 168, 184

Artigo 223, § 3 14 comissão VN + 538, 142, 15

Proposta de decisão VN + 353, 125, 211

Pedidos de votação em separado
ID: alterações 3, 14
PPE: alterações 4, 5

Pedidos de votação por partes
PPE:
alteração 4
1.ª parte "o presidente e o primeiro vice presidente de uma comissão 

não podem ser do mesmo género." e "o equilíbrio de género 
aplica se igualmente aos restantes membros da Mesa."

2.ª parte "o presidente e o primeiro vice presidente de uma comissão 
não podem ser do mesmo género."

3.ª parte "o equilíbrio de género aplica-se igualmente aos restantes 
membros da Mesa."
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14. Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - 
relatório anual de 2020

Relatório: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 535, 83, 77

2/VN + 604, 44, 47

3/VN + 536, 148, 11

§ 6 § texto 
original

4/VN + 681, 4, 10

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 552, 113, 30

2/VN + 676, 14, 5

§ 8 § texto 
original

3/VN + 548, 120, 27

§ 9 3 ID VN - 154, 535, 4

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 659, 26, 10

2/VN + 658, 26, 11

§ 17 § texto 
original

3/VN + 561, 118, 16
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Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 27 4 ID VN - 163, 516, 14

§ 66 § texto 
original

VN + 593, 59, 43

§ 68 § texto 
original

VN + 582, 60, 53

Após o § 76 5 ID VN - 113, 529, 51

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 491, 176, 28

§ 85 1 Renew

2/VN + 387, 179, 129

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 545, 53, 97

§ 86 § texto 
original

2/VN + 544, 51, 100

§ 96 6 ID VN - 135, 544, 13

Considerando C 2 ID VN - 143, 531, 18

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 582, 62, 48

Pedidos de votação em separado
ID: §§ 66, 68

Pedidos de votação por partes
S&D:
alteração 1
1.ª parte “recorda que a Provedora de Justiça Europeia considerou que a 

decisão da Autoridade Bancária Europeia de não proibir o seu 
Diretor Executivo de se tornar Presidente Executivo de um grupo 
de interesses financeiros constituía um caso de má administração 
e que proibir a mudança de emprego teria sido uma medida 
necessária e proporcionada;"

2.ª parte estes termos

§ 86
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1.ª parte "manifesta a sua preocupação pelo facto de os oito vice-
presidentes do BEI, para além das responsabilidades 
setoriais, supervisionarem as propostas de projetos dos seus 
países de origem, a par de outras responsabilidades a nível 
nacional;"

2.ª parte "lamenta que o BEI não tenha dado seguimento ao pedido do 
Parlamento Europeu de incluir no Código de Conduta do 
Comité Executivo uma disposição que vede a possibilidade de 
os seus membros supervisionarem os empréstimos 
concedidos ou a execução de projetos nos seus países de 
origem;"

ID:
§ 8
1.ª parte "observa que, de acordo com o plano da Comissão para 

atingir a meta climática em 2030, no período 2021-2030, a 
UE terá de investir mais 350 mil milhões de EUR por ano do 
que no período de 2011-2020; salienta que, para colmatar 
este défice de investimento no clima, é necessário que o BEI 
desempenhe um papel ainda mais importante;"

2.ª parte "exorta o Conselho de Governadores a aproveitar a 
oportunidade oferecida pelas condições de empréstimo 
favoráveis para o BEI aumentar a emissão e o prazo de 
vencimento das obrigações, mantendo, ao mesmo tempo, a 
sua sólida posição de capital;" exceto os termos: " aproveitar 
a oportunidade oferecida pelas condições de empréstimo 
favoráveis para o BEI aumentar a emissão e o prazo de 
vencimento das obrigações” e “ao mesmo tempo"

3.ª parte estes termos
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§ 17
1.ª parte "apela a que o BEI contribua para corrigir as deficiências 

sistémicas que impedem determinadas regiões ou países de 
tirar pleno partido das oportunidades financeiras do BEI"

2.ª parte "nomeadamente reforçando os seus esforços para expandir 
as suas atividades de concessão de empréstimos, prestando 
assistência técnica e apoio consultivo, especialmente em 
regiões que atraem poucos investimentos e que não 
beneficiaram significativamente da derrogação às regras em 
matéria de auxílios estatais durante a crise pandémica, 
devido à falta de capacidade financeira ou de margem de 
manobra do Estado;" exceto os termos: "reforçando os seus 
esforços para expandir as suas atividades de concessão de 
empréstimos"

3.ª parte estes termos

Verts/ALE, ID:
§ 6
1.ª parte "observa que o BEI é uma instituição fortemente 

alavancada;"
2.ª parte "insta as partes interessadas do BEI a refletirem sobre a 

estrutura ótima de capital próprio e a chegarem a acordo 
sobre um aumento de capital, no que se refere tanto a 
entradas em caixa, como a capital exigível; realça que um 
aumento de capital deve ser acompanhado de uma maior 
transparência, responsabilização democrática, eficiência na 
estrutura de gestão e sustentabilidade ambiental;" exceto os 
termos: "e a chegarem a acordo sobre um aumento de 
capital, no que se refere tanto a entradas em caixa, como a 
capital exigível; realça que um aumento de capital deve ser 
acompanhado de" e "uma maior transparência, 
responsabilização democrática, eficiência na estrutura de 
gestão e sustentabilidade ambiental;"

3.ª parte "e a chegarem a acordo sobre um aumento de capital, no que 
se refere tanto a entradas em caixa, como a capital exigível; 
realça que um aumento de capital deve ser acompanhado 
de"

4.ª parte "uma maior transparência, responsabilização democrática, 
eficiência na estrutura de gestão e sustentabilidade 
ambiental;"
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15. Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de 
Investimento - relatório anual de 2019

Relatório: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 7 1 PPE VN - 252, 408, 35

§ 11 2 PPE VN - 171, 450, 74

Após o § 23 3 PPE VN - 319, 347, 29

4S PPE VN - 281, 377, 37§ 25

9 ID VN - 146, 387, 157

§ 30 5 PPE VN - 258, 418, 19

§ 36 10 ID VN - 84, 605, 4

§ 38 11 ID VN - 187, 343, 158

§ 41 6 PPE VN - 197, 493, 4

§ 61 7 PPE VN - 259, 394, 42

§ 62 8 PPE VN - 255, 410, 30

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 542, 82, 68

16. Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3, do 
Regimento: soja geneticamente modificada DAS-81419-2

Proposta de resolução: B9-0372/2021

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

observações

Proposta de resolução B9-0372/2021 
(comissão ENVI)

Proposta de resolução 
(conjunto do texto)

VN + 470, 199, 23
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17. Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3, do 
Regimento:  soja geneticamente modificada DAS-81419-2 × 
DAS–44406–6

Proposta de resolução: B9-0373/2021

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

observações

Proposta de resolução B9-0373/2021 
(comissão ENVI)

Proposta de resolução 
(conjunto do texto)

VN + 470, 199, 23

18. Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3, do 
Regimento:  milho geneticamente modificado 1507 × MIR162 
× MON810 × NK603 e milho geneticamente modificado 
combinando dois ou três dos eventos 1507, MIR162, MON810 
e NK603

Proposta de resolução: B9-0374/2021

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

observações

Proposta de resolução B9-0374/2021 
(comissão ENVI)

Proposta de resolução 
(conjunto do texto)

VN + 470, 200, 22
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19. Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3, do 
Regimento: milho geneticamente modificado Bt 11 (SYN-
BTØ11-1)

Proposta de resolução: B9-0375/2021

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

observações

Proposta de resolução  B9-0375/2021 
(comissão ENVI)

Proposta de resolução 
(conjunto do texto)

VN + 470, 200, 22

20. Proteção dos interesses financeiros da UE - luta contra a 
fraude - relatório anual 2019

Relatório: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 2 3 S&D VN + 653, 4, 38

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 659, 23, 13

§ 39 § texto 
original

2/VN + 463, 171, 61

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 664, 23, 8

§ 40 § texto 
original

2/VN + 464, 170, 61

votaçõ
es por 
partes

§ 51 § texto 
original

1/VN + 648, 26, 21
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Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

2/VN + 391, 192, 112

4 S&D VN + 327, 312, 56

votaçõ
es por 
partes

1/VN ↓

§ 64

§ texto 
original

2/VN ↓

§ 65 § texto 
original

VN + 427, 146, 120

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 576, 31, 88

§ 70 § texto 
original

2/VN + 401, 201, 93

§ 81 2 PPE VN + 646, 29, 20

Considerando I 1 PPE VN + 564, 17, 114

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 534, 34, 124

Pedidos de votação em separado
S&D: § 65

Pedidos de votação por partes
S&D:
§ 64
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "relembra que, no caso dos 

candidatos designados pela Bélgica, pela Bulgária e por Portugal, o 
Conselho não seguiu a ordem de preferência do painel de seleção;"

2.ª parte estes termos
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§ 70
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "como a Bulgária, a Croácia, a 

República Checa, a Hungria, Malta e a Eslováquia"
2.ª parte estes termos

PPE:
§ 39
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "absoluta"
2.ª parte este termo

§ 40
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "total"
2.ª parte este termo

§ 51
1.ª parte "congratula-se com a adoção da nova estratégia antifraude da 

Comissão, em 29 de abril de 2019; congratula se com a política de 
tolerância zero em relação à fraude; acolhe com agrado a 
reintrodução, por parte da Comissão, da supervisão institucional 
das questões relacionadas com a fraude, conferindo ao OLAF um 
papel consultivo e de supervisão mais forte;"

2.ª parte "recorda que a estratégia prevê um plano de ação vinculativo 
exclusivamente para os serviços da Comissão e as agências de 
execução, apesar de a maior parte das responsabilidades recair 
sobre os Estados Membros; apela a uma abordagem unificada que 
abranja também os Estados Membros;"

21. Impacto no setor das pescas dos parques eólicos marítimos e 
outros sistemas de energias renováveis

Relatório: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

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

observações

Proposta de resolução 
(conjunto do texto)

VN + 512, 21, 159

22. Mecanismo Interligar a Europa ***II

Recomendação para segunda leitura: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, 
Dominique Riquet (A9-0219/2021) (Maioria dos membros que compõem o 
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Parlamento requerida para alterar ou rejeitar a posição do Conselho)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de rejeição da posição do Conselho

Rejeição 1 Verts/ALE VN - 114, 518, 58

23. Disposições necessárias à execução do Protocolo, anexo ao 
Tratado que institui a Comunidade Europeia, relativo às 
consequências financeiras do termo de vigência do Tratado 
CECA e ao Fundo de Investigação do Carvão e do Aço ***

Recomendação: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

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

observações

Processo de 
aprovação

VN + 627, 40, 29

24. Gestão do fundo CECA em liquidação e dos Ativos do Fundo de 
Investigação do Carvão e do Aço *

Relatório: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

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

observações

Votação única VN + 600, 42, 54

25. Sistema de Informação sobre Vistos (SIV):  tratamento de 
pedidos de visto ***II

Recomendação para segunda leitura: Paulo Rangel (A9-0207/2021) (Maioria dos 
membros que compõem o Parlamento requerida para alterar ou rejeitar a posição 
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do Conselho)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de rejeição da posição do Conselho

Rejeição 1 The Left VN - 114, 578, 4

26. Sistema de Informação sobre Vistos (SIV): condições de 
acesso a outros sistemas de informação da UE para efeitos do 
VIS ***II

Recomendação para segunda leitura: Paulo Rangel (A9-0208/2021) (Maioria dos 
membros que compõem o Parlamento requerida para alterar ou rejeitar a posição 
do Conselho)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de rejeição da posição do Conselho

Rejeição 1 The Left VN - 113, 577, 6

27. Fundo para a Gestão Integrada das Fronteiras:  Instrumento 
de Apoio Financeiro à Gestão das Fronteiras e à Política de 
Vistos 2021-2027 ***II

Recomendação para segunda leitura: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (Maioria dos 
membros que compõem o Parlamento requerida para alterar ou rejeitar a posição 
do Conselho)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de rejeição da posição do Conselho

Rejeição 1 The Left VN - 84, 496, 111
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28. Diálogo com os cidadãos e participação dos cidadãos no 
processo de tomada de decisão da UE

Relatório: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 3 § texto 
original

VN + 366, 317, 9

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 661, 6, 25

§ 4 § texto 
original

2/VN + 394, 277, 21

1 deputados VN - 297, 376, 17

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 574, 78, 38

§ 5

§ texto 
original

2/VN + 357, 321, 14

2 deputados VN + 453, 214, 25§ 13

§ texto 
original

VN ↓

§ 19 3 deputados VN - 318, 357, 17

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 536, 144, 12

§ 26 § texto 
original

2/VN - 336, 339, 17

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 667, 19, 6

§ 33 § texto 
original

2/VN + 370, 288, 34
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Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 602, 80, 10

§ 34 § texto 
original

2/VN + 368, 291, 33

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 577, 103, 12

§ 35 § texto 
original

2/VN + 368, 310, 14

§ 38 4 deputados VN + 471, 208, 12

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 666, 7, 18

§ 49 § texto 
original

2/VN + 374, 294, 23

§ 51 § texto 
original

VN + 362, 312, 17

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 593, 32, 66

§ 54 § texto 
original

2/VN + 357, 321, 13
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Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 55 § texto 
original

VN + 368, 285, 38

§ 58 § texto 
original

VN + 357, 314, 20

§ 59 § texto 
original

VN + 357, 310, 24

§ 62 § texto 
original

VN + 364, 290, 37

§ 63 5 deputados VN - 192, 423, 76

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 665, 18, 8

Considerando B § texto 
original

2/VN + 459, 177, 55

Considerando J § texto 
original

VN + 448, 186, 57

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 571, 107, 13

Considerando R § texto 
original

2/VN + 427, 244, 20

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 537, 125, 33

Pedidos de votação em separado
deputados §§ 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62; considerando J
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Pedidos de votação por partes
deputados 
considerando B
1.ª parte "que, de acordo com o inquérito Eurobarómetro de junho de 

2020 relativo à participação cívica , 55 % dos inquiridos 
consideraram que a votação nas eleições europeias é a forma 
mais eficaz de garantir que as suas vozes sejam ouvidas 
pelos decisores políticos a nível da UE; que, embora o 
objetivo passe por melhorar continuamente o funcionamento 
da democracia na UE, várias sondagens do Eurobarómetro 
revelam, porém, que os cidadãos da UE não estão satisfeitos 
com o funcionamento da democracia; que esta perceção é 
registada não só a nível da UE, mas também a nível 
nacional;"

2.ª parte "que uma percentagem considerável de cidadãos da UE não 
se sente ouvida e vê a UE como uma entidade distante;"

considerando R
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "que a falta de transparência 

impede o debate público acerca de qualquer ato legislativo;"
2.ª parte estes termos

§ 4
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "devendo também ser criados 

novos"
2.ª parte estes termos

§ 5
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "insta a Comissão a 

comprometer-se a apresentar uma proposta legislativa na 
sequência da aprovação pelo Parlamento de uma tal INL; propõe, 
nesse sentido, uma alteração do atual acordo-quadro entre o 
Parlamento e a Comissão;"

2.ª parte estes termos

§ 26
1.ª parte "propõe a criação de uma Rede Europeia de Educação para a 

Cidadania, que sirva de plataforma para o intercâmbio de 
melhores práticas e conhecimentos sobre métodos para 
reforçar a dimensão europeia da educação para a cidadania; 
salienta que são necessários novos modelos e instrumentos 
de educação para a cidadania,"

2.ª parte "incluindo a criação de uma agência europeia da educação 
para a cidadania;"
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§ 33
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos "plenamente" e "destaca, por 

conseguinte, a importância de mecanismos permanentes 
participativos que facilitem e incentivem a participação dos 
cidadãos no processo decisório da UE, além do ato de votar e de 
outros canais e instrumentos existentes; apoia atividades de 
sensibilização sobre estes mecanismos com vista a maximizar o 
seu impacto e a sua eficiência; sublinha a necessidade de tais 
mecanismos a nível europeu, nacional, regional e local e de uma 
coordenação horizontal e vertical adequada entre as instituições a 
vários níveis;"

2.ª parte estes termos

§ 34
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: : "a definição de prioridades 

políticas ou legislativas anuais"
2.ª parte estes termos

§ 35
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a orçamentação 

participativa"
2.ª parte estes termos

§ 49
1.ª parte "considera que os processos de participação dos cidadãos 

devem observar o mais elevado nível possível de 
transparência; observa que a transparência e os dados 
abertos reforçam a confiança nas instituições públicas e, por 
conseguinte, a sua legitimidade; realça que a promoção da 
legitimidade democrática das instituições da UE através do 
envolvimento do público exige uma melhor compreensão do 
processo decisório da UE;"

2.ª parte "apela à criação de uma norma de governo aberto a nível da 
UE, passível de servir de base a outros níveis de governo;"

§ 54
1.ª parte "compromete-se a cooperar com outras instituições e partes 

interessadas da UE para reforçar canais adicionais de recolha 
de contributos dos cidadãos,"

2.ª parte "incluindo através do alargamento dos diálogos com os 
cidadãos e da criação de um mecanismo permanente de 
participação dos cidadãos, dotado de um processo de 
seguimento formalmente vinculativo;"

Diversos
Loránt Vincze (grupo PPE) apoiou igualmente a alteração 5 e não a alteração 
4.
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29. Cooperação entre a UE e a NATO no contexto das relações 
transatlânticas

Relatório: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 9 7 relator VN + 576, 73, 35

Após o § 9 8 relator VN + 568, 93, 23

§ 10 9 relator VN + 565, 79, 40

§ 13 10 relator VN + 568, 77, 39

§ 15 11 relator VN + 568, 48, 68

§ 16 12 relator VN + 584, 83, 17

§ 20 13 relator VN + 578, 77, 27

§ 22 14 relator VN + 584, 77, 22

§ 33 15 relator VN + 567, 80, 36

§ 48 16 relator VN + 564, 94, 26

§ 53 17 relator VN + 568, 80, 33

1 relator VN + 591, 42, 51Após a citação 22

2 relator VN + 591, 42, 51

3 relator VN + 591, 42, 51

4 relator VN + 588, 61, 35

Após a citação 39

5 relator VN + 600, 7, 76

Considerando B 6 relator VN + 592, 46, 46

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 493, 90, 103
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30. Envelhecimento do velho continente - possibilidades e 
desafios relacionados com a política de envelhecimento após 
2020

Relatório: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de 
resolução de 
substituição

1 ECR VN - 137, 539, 15

§ 2 5 deputados VN - 315, 337, 39

Após o § 2 6 deputados VN + 389, 287, 15

Após o § 8 7 deputados VN + 428, 176, 87

8 deputados VN + 369, 298, 23

votaçõ
es por 
partes

1/VN ↓

§ 13

§ texto 
original

2/VN ↓

Após o § 13 9 deputados VN - 315, 330, 46

§ 17 § texto 
original

VN + 482, 143, 64

Após o § 17 10 deputados VN + 399, 267, 24

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 656, 14, 21

2/VN + 510, 93, 88

§ 22 § texto 
original

3/VN + 431, 150, 109
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Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 42 11 deputados VN - 311, 351, 29

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 501, 86, 104

§ 56 § texto 
original

2/VN + 341, 328, 22

§ 58 12 deputados VN + 362, 232, 97

Considerando S 2 deputados VN + 308, 269, 113

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 597, 17, 77

2/VN + 490, 116, 83

Considerando AA § texto 
original

3/VN + 505, 127, 58

Após o 
considerando AA

3 deputados VN + 381, 289, 20

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 568, 93, 29

Considerando AB § texto 
original

2/VN + 496, 120, 74

Considerando BA 4 deputados VN - 304, 311, 76

Proposta de resolução (comissão EMPL)
(conjunto do texto)

VN + 479, 103, 113

Pedidos de votação em separado
deputados § 17

Pedidos de votação por partes
deputados
§ 13
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1.ª parte "solicita à Comissão e aos Estados-Membros que elaborem e 
adotem uma definição uniforme de dependência da 
assistência de terceiros, tendo igualmente em conta as 
necessidades dos cuidadores informais; salienta que, a fim de 
criar sistemas de cuidados eficientes para as pessoas 
dependentes, e sobretudo para os idosos, é necessário 
adotar uma definição e um sistema únicos para avaliar o grau 
de dependência;"

2.ª parte "sublinha a necessidade de promover estratégias de apoio 
personalizado e de qualidade às pessoas dependentes; 
salienta que há que ter em conta as necessidades específicas 
das pessoas com diferentes doenças, incluindo doenças 
neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e a 
demência, desde o diagnóstico ao tratamento e aos cuidados 
continuados;"

considerando AA
1.ª parte "considerando que todas as políticas respeitantes às 

oportunidades e aos desafios demográficos devem adotar 
uma abordagem inclusiva, baseada em direitos e em dados 
concretos e centrada nas pessoas, e defender os princípios 
da igualdade, em particular a igualdade de género e a não 
discriminação, bem como salvaguardar os direitos das 
mulheres,"

2.ª parte "incluindo os seus direitos sexuais, reprodutivos e 
económicos; que a luta contra os desafios demográficos não 
deve de forma alguma minar a autonomia reprodutiva 
individual;"

3.ª parte "que o acesso a serviços e produtos de saúde sexual e 
reprodutiva é essencial para o bem-estar físico, mental e 
social;"

considerando AB
1.ª parte "considerando que as políticas e a ação da UE em matéria de 

envelhecimento e de alterações demográficas devem estar 
em plena consonância com a Estratégia da UE para a 
Igualdade de Género 2020-2025;"

2.ª parte "que existe uma correlação estreita entre os desafios 
demográficos e a integração da perspetiva de género, que 
deve ser refletida nas respostas políticas pertinentes;"
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§ 22
1.ª parte "recorda que uma aumento das taxas de natalidade requer 

mais oportunidades de emprego, emprego estável e 
habitação, condições dignas de trabalho e de vida, regimes 
de trabalho flexíveis, um apoio familiar generoso e uma 
licença parental remunerada para ambos os progenitores, 
cuidados infantis de qualidade a partir dos primeiros anos de 
vida e uma distribuição equitativa dos cuidados não 
remunerados e das responsabilidades domésticas entre 
homens e mulheres; salienta que, à luz das alterações 
demográficas e dos aumentos previstos da esperança de 
vida, é fundamental garantir a plena participação das 
mulheres no mercado de trabalho, sem pausas na carreira, 
interrupções ou transições para trabalho temporário ou a 
tempo parcial, dado que tal diminuirá o risco de pobreza das 
mulheres na velhice;"

2.ª parte "exorta, por conseguinte, os Estados-Membros a transporem 
e aplicarem rápida e integralmente a Diretiva relativa à 
conciliação entre a vida profissional"

3.ª parte "e insta-os a ir para além das normas mínimas estabelecidas 
na diretiva;"

§ 56
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "legislativo"
2.ª parte este termo

Diversos
Eider Gardiazabal Rubial (grupo S&D) apoiou igualmente as alterações 2 à 12.

31. Criação de diretrizes para a aplicação do regime geral de 
condicionalidade para a proteção do orçamento da União

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 548, 111, 36

§ 7 § texto 
original

2/VN - 198, 482, 15
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Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Após o § 27 1 deputados VN - 308, 349, 37

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 529, 150, 14

Pedidos de votação por partes
deputados 
§ 7
1.ª parte "solicita à Comissão que informe regular e proativamente o 

Parlamento, pelo menos duas vezes por ano, sobre os 
processos novos e em curso que sejam objeto de inquérito, 
começando o mais rapidamente possível com os primeiros 
casos;"

2.ª parte "solicita à Comissão que comece a informar o Parlamento 
sobre os primeiros processos objeto de inquérito até outubro 
de 2021, o mais tardar;"

32. Regime global de sanções da UE em matéria de direitos 
humanos (Lei Magnitsky da UE)

Proposta de resolução: B9-0371/2021

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução B9-0371/2021
(comissão AFET)

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 608, 56, 29

§ 1 § texto 
original

2/VN + 470, 193, 27

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 632, 27, 34

§ 7 § texto 
original

2/VN + 588, 79, 26
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Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 607, 54, 31

§ 15 § texto 
original

2/VN + 595, 86, 11

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 601, 54, 37

§ 18 § texto 
original

2/VN + 597, 68, 27

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 584, 73, 33

Pedidos de votação por partes
The Left:
§ 7
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "está convicto da eficácia do 

novo regime, nomeadamente dos seus efeitos dissuasores;"
2.ª parte estes termos

§ 15
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: ""bem como com a Política 

Comum de Segurança e Defesa (PESC) e a política comum de 
segurança e defesa (PCSD);"

2.ª parte estes termos
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§ 18
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a Organização para a 

Segurança e a Cooperação na Europa, a NATO"
2.ª parte estes termos

ECR, ID:
§ 1
1.ª parte "congratula-se com a adoção do regime global de sanções da 

UE em matéria de direitos humanos como complemento 
essencial à caixa de ferramentas de direitos humanos e 
política externa da UE, que reforça o papel da UE enquanto 
ator global em defesa dos direitos humanos, permitindo-lhe 
tomar medidas restritivas contra pessoas coletivas e 
singulares envolvidas em violações graves dos direitos 
humanos a nível mundial; salienta que o novo regime deve 
fazer parte de uma estratégia mais ampla, coerente e 
claramente definida que tenha em conta os objetivos da 
política externa da UE; sublinha que a estratégia deve 
também procurar identificar critérios de referência 
específicos que estejam relacionados com os objetivos e 
descrever com maior pormenor a forma como as sanções 
podem ajudar a cumprir esses critérios;"

2.ª parte "lamenta, contudo, que o Conselho tenha decidido aplicar a 
unanimidade em vez da votação por maioria qualificada 
aquando da adoção do novo regime, reiterando o seu apelo à 
introdução da votação por maioria qualificada para a adoção 
de sanções no âmbito do regime global de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos;"

33. Relatório Anual sobre o funcionamento do espaço Schengen

Relatório: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 668, 4, 23

§ 8 § texto 
original

2/VN + 483, 196, 16
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Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 14 § texto 
original

VN + 525, 148, 22

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 494, 140, 60

2/VN + 676, 10, 9

§ 17 § texto 
original

3/VN + 527, 149, 19

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 368, 312, 15

§ 18 § texto 
original

2/VN + 553, 130, 12

1 deputados VN + 279, 252, 164

votaçõ
es por 
partes

1/VN ↓

§ 30

§ texto 
original

2/VN ↓

Considerando I § texto 
original

VN + 526, 148, 21

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 505, 134, 54

Pedidos de votação em separado
deputados § 14; considerando I

Pedidos de votação por partes
deputados
§ 8
1.ª parte "defende que é essencial que a política de vistos da UE seja 

eficiente, convivial e segura, e congratula-se, a este respeito, 
com a intenção da Comissão de digitalizar o procedimento de 
emissão de vistos até 2025;"
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2.ª parte "considera que a integração dos nacionais de países terceiros 
residentes de longa duração nos Estados-Membros é um 
elemento fundamental para promover a coesão económica e 
social, e solicita, por conseguinte, que se pondere a 
harmonização das normas mínimas para a emissão de vistos 
de longa duração e de autorizações de residência;"

§ 17
1.ª parte "manifesta profunda preocupação com os relatos persistentes 

e graves de violência e devoluções sumárias nas fronteiras 
externas, nomeadamente de um Estado-Membro para outro 
e, em seguida, para um país terceiro;"

2.ª parte "reitera que os Estados-Membros têm a obrigação de impedir 
a passagem não autorizada das fronteiras e relembra que 
esta obrigação não prejudica os direitos das pessoas que 
procuram proteção internacional;"

3.ª parte "exorta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem e 
realizarem investigações eficazes, independentes e rápidas 
sobre quaisquer alegações de devolução sumária e maus 
tratos nas fronteiras, assegurando de imediato a resolução 
das deficiências;"

§ 18
1.ª parte "assinala a falta de mecanismos de controlo adequados para 

garantir o respeito dos direitos fundamentais e do Estado de 
direito na gestão das fronteiras externas, e entende que deve 
atribuir-se à Agência dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia (FRA) um papel operacional reforçado a este 
respeito, nomeadamente através do mecanismo de avaliação 
e de monitorização de Schengen;"

2.ª parte "exorta os Estados-Membros a assegurarem que os 
organismos nacionais de controlo sejam criados de forma 
eficaz e tenham capacidade para cumprir as suas funções, 
que disponham de recursos suficientes, um mandato 
adequado e um elevado nível de independência; incentiva os 
Estados-Membros a investirem continuamente na conduta 
profissional das autoridades responsáveis pelas fronteiras, 
designadamente através de formação no domínio do direito 
de asilo e dos refugiados, em coordenação com a Frontex, a 
FRA, o ACNUR e as organizações não governamentais 
pertinentes;"

§ 30
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: e a corrigir quaisquer 

deficiências identificadas, especialmente no que diz respeito à 
formação do pessoal, ao número de efetivos e à capacidade de 
vigilância das fronteiras terrestres;"

2.ª parte estes termos
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34. Agência Europeia de Medicamentos ***I

Relatório: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Alterações da 
comissão 

competente - 
votação em bloco

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

comissão VN + 585, 22, 86

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 630, 25, 38

Artigo 9, § 1, 
alínea a

74 comissão

2/VN + 425, 260, 8

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 631, 25, 37

Artigo 23, § 1, 
alínea a

126 comissão

2/VN + 424, 262, 7

Após o artigo 29 144 comissão VN + 560, 121, 12

97 comissão VN + 434, 202, 57Após o artigo 12

154 PPE VN ↓

Artigo 31, após o 
§ 2

155 PPE VN - 274, 411, 8

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 655, 17, 21

1 comissão

2/VN + 579, 71, 43

Após o 
considerando 1

2 comissão votaçõ
es por 
partes
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

1/VN + 656, 7, 30

2/VN + 548, 85, 60

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 668, 20, 5

Considerando 2 3 comissão

2/VN + 538, 94, 61

Após o 
considerando 24

153 PPE VN - 302, 371, 20

Proposta da Comissão VN + 587, 28, 81

Pedidos de votação em separado
ECR: alteração 144

Pedidos de votação por partes
Verts/ALE
alteração 74
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "dos titulares de autorizações 

de introdução no mercado e outros intervenientes relevantes na 
cadeia de abastecimento de produtos farmacêuticos, bem como"

2.ª parte estes termos

alteração 126
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: dos fabricantes e dos outros 

intervenientes relevantes na cadeia de abastecimento de 
dispositivos médicos, bem como"

2.ª parte estes termos

ID:
alteração 1
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a pandemia de COVID 19 

evidenciou os riscos para a saúde humana decorrentes da sobre 
exploração da vida selvagem e de outros recursos naturais, bem 
como da perda acelerada de biodiversidade no planeta.", "e 
COVID-19", " como o coronavírus que provoca a COVID 19" e 
"segundo a Plataforma Intergovernamental Científica e Política 
sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos (IPBES), 
estima se que estejam por descobrir, atualmente, cerca de 1,7 
milhões de vírus em hospedeiros mamíferos e aviários. Destes, 
entre 631 000 e 827 000 poderão ser capazes de infetar seres 
humanos.

2.ª parte estes termos
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alteração 2
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a pandemia de COVID 19 é 

um exemplo claro da necessidade de reforçar"
2.ª parte estes termos

alteração 3
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: " de reforço do papel da 

União, a fim", "de uma forma harmonizada", e "por mandatos e 
recursos inadequados das suas agências de saúde,"

2.ª parte estes termos

35. Programa geral de ação da União para 2030 em matéria de 
ambiente ***I

Relatório: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, 
etc.

Votaçõ
es

Votações por 
VN/VE - 

observações

Alterações da 
comissão 

competente - 
votação em bloco

1, 6, 8 
10, 12-
15, 17-
24, 26-
34, 36-
50, 52, 
54-56, 
66-68, 
70-72, 
74-90, 
92-94, 
96-98, 

100-107, 
109-120

comissão VN + 551, 94, 48

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 565, 46, 81

2 comissão

2/VN + 546, 134, 12

4 comissão VN + 548, 139, 5

votaçõ
es por 
partes

Alterações da 
comissão 

competente - 
votação em 
separado

5 comissão

1/VN + 612, 22, 59
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, 
etc.

Votaçõ
es

Votações por 
VN/VE - 

observações

2/VN + 551, 129, 13

3/VN + 541, 68, 83

4/VN + 593, 51, 49

5/VN + 373, 306, 14

7 comissão VN + 546, 111, 36

9 comissão VN + 536, 138, 19

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 556, 87, 50

11 comissão

2/VN + 577, 56, 60

16 comissão VN + 515, 162, 15

25 comissão VN + 540, 101, 51

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 608, 49, 36

35 comissão

2/VN + 548, 140, 5

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 614, 72, 7

51 comissão

2/VN + 525, 140, 28

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 555, 56, 82

53 comissão

2/VN + 378, 287, 28
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, 
etc.

Votaçõ
es

Votações por 
VN/VE - 

observações

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 551, 87, 55

57 comissão

2/VN + 602, 79, 12

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 663, 26, 4

58 comissão

2/VN + 533, 127, 32

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 500, 139, 53

60 comissão

2/VN + 345, 327, 20

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 610, 30, 53

2/VN + 515, 161, 16

61 comissão

3/VN + 523, 133, 36

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 554, 127, 11

62 comissão

2/VN + 359, 311, 22

63 comissão VN + 549, 132, 12

64 comissão VN + 579, 94, 20

65 comissão VN + 539, 99, 54

69 comissão VN + 547, 109, 37
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, 
etc.

Votaçõ
es

Votações por 
VN/VE - 

observações

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 643, 36, 14

73 comissão

2/VN + 361, 315, 16

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 538, 149, 6

91 comissão

2/VN + 417, 246, 30

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 606, 58, 29

2/VN + 560, 105, 28

3/VN + 547, 138, 7

4/VN + 532, 141, 20

95 comissão

5/VN + 594, 87, 12

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 562, 18, 113

99 comissão

2/VN + 550, 137, 6

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 619, 20, 54

108 comissão

2/VN + 547, 137, 8
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, 
etc.

Votaçõ
es

Votações por 
VN/VE - 

observações

Alterações ao artigo 3

§ 1, após a alínea 
a

121 ECR VN - 334, 349, 9

§ 1, após o 
travessão 4

122 ECR VN - 174, 511, 8

§ 1, após a alínea 
d

123 ECR VN - 169, 504, 20

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 506, 167, 19

59 comissão

2/VN + 342, 322, 27

§ 1, alínea e

§ texto 
original

VN ↓

§ 1, após a alínea 
h

124 ECR VN - 316, 362, 15

§ 1, alínea i 125 ECR VN - 129, 549, 15

Alteração ao artigo 4

Após o § 2 126 ECR VN - 111, 553, 29

considerandos

3 comissão VN + 550, 68, 75

votaçõ
es por 
partes

1/VN ↓

Considerando 5

§ texto 
original

2/VN ↓

Proposta da Comissão VN + 518, 130, 47

Pedidos de votação em separado
ID: alterações 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73; artigo 3, § 1, alínea e
ECR: alterações 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69
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Pedidos de votação por partes
PPE:
alteração 53
1.ª parte “adotando uma abordagem em que «se pensa primeiro na 

sustentabilidade» nas orientações e ferramentas para legislar 
melhor“

2.ª parte “nomeadamente integrando e operacionalizando o princípio 
de «não prejudicar significativamente» a que se refere o 
artigo 17.º do Regulamento Taxonomia;“

alteração 59
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e o mais tardar até 2025"
2.ª parte estes termos

alteração 60
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e o mais tardar até 2027"
2.ª parte estes termos

alteração 62
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "com a intenção de aumentar 

progressivamente estas metas no âmbito do QFP"
2.ª parte estes termos

alteração 73
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "jurídico a nível da União"
2.ª parte estes termos

alteração 91
1.ª parte “promover uma governação empresarial sustentável e 

estabelecer requisitos obrigatórios em matéria de dever de 
diligência a nível da União“

2.ª parte “e ter em conta esses requisitos na condução da política 
comercial da União, nomeadamente no que diz respeito à 
ratificação de acordos comerciais e de investimento“

The Left:
alteração 57
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "sem prejuízo do Semestre 

Europeu"
2.ª parte estes termos

ID:
alteração 2
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "No entanto, também é 

necessário desenvolver quadros sistémicos e de longo prazo com 
metas vinculativas em matéria de clima e ambiente."

2.ª parte estes termos



P9_PV(2021)07.06(VOT)_PT.docx 44 PE 695.753

considerando 5
1.ª parte "a Comissão Europeia respondeu aos desafios identificado no 

SOER 2020 mediante a adoção do Pacto Ecológico Europeu, 
uma nova estratégia de crescimento para a dupla transição 
ecológica e digital, que visa transformar a União numa 
sociedade equitativa e próspera, dotada de uma economia 
neutra do ponto de vista climático, eficiente na utilização dos 
recursos e competitiva."

2.ª parte "além disso, apresentou uma proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho a fim de consagrar no 
direito da União o objetivo de alcançar a neutralidade 
climática até 2050."

alteração 11
1.ª parte "o 8.º PAA, enquanto programa geral de ação da União em 

matéria de ambiente, deve apoiar e promover a consecução 
dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu em consonância 
com o objetivo a longo prazo de «viver bem, respeitando os 
limites do planeta» proposto para 2050, o mais tardar, em 
consonância com o que já estava estabelecido no 7.º PAA. 
Deve igualmente estar plenamente alinhado pela Agenda 
2030 das Nações Unidas e pelos seus Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são integrados e 
indivisíveis, e promover a sua execução e consecução, e 
estar alinhado pelos objetivos do Acordo de Paris, pela 
Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica 
e por outros acordos internacionais relevantes."

2.ª parte "o 8.º PAA deve viabilizar uma mudança sistémica rumo a 
uma economia da União que garanta o bem estar respeitando 
os limites do planeta em que o crescimento é regenerativo, e 
deve também garantir que a transição ambiental e climática 
é alcançada de forma justa e inclusiva, contribuindo ao 
mesmo tempo para a redução das desigualdades."

alteração 35
1.ª parte "a presente decisão define um programa geral de ação em 

matéria de ambiente para o período até 31 de dezembro de 
2030 (a seguir designado por «8.º Programa de Ação em 
matéria de Ambiente» ou «8.º PAA»). Estabelece os seus 
objetivos prioritários, identifica as condições favoráveis, bem 
como as ações necessárias para a concretização das 
condições favoráveis. Define um quadro de monitorização 
para aferir e avaliar os progressos da União e os seus Estados 
Membros no sentido da consecução dos objetivos 
prioritários."

2.ª parte "Institui igualmente um mecanismo de governação para 
assegurar a plena consecução dos objetivos prioritários."
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alteração 99
1.ª parte "indicadores, quadro de acompanhamento"
2.ª parte "e governação"

ECR:
alteração 51
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "nomeadamente em 

conformidade com o artigo 17.º do Regulamento Taxonomia;"
2.ª parte estes termos

alteração 58
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "compatíveis com a estratégia 

de financiamento sustentável da União, incluindo as medidas 
previstas no Regulamento Taxonomia e o seu princípio de «não 
prejudicar significativamente»,"

2.ª parte estes termos

alteração 108
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "nomeadamente no que 

respeita à medição das mudanças sistémicas;"
2.ª parte estes termos

PPE, ID:
alteração 5
1.ª parte "tanto na UE como a nível mundial são muitas as atividades 

humanas que ainda contribuem para a degradação das terras e 
dos solos, nomeadamente a má gestão e a alteração do uso do 
solo, as práticas agrícolas não sustentáveis, o abandono das terras, 
a poluição, as práticas florestais não sustentáveis e a 
impermeabilização do solo, a perda de biodiversidade e as 
alterações climáticas, que, muitas vezes combinadas com outros 
fatores, reduzem a capacidade dos solos e das terras para fornecer 
funções e serviços ecossistémicos. Apesar disso, a União e os 
Estados Membros não estão atualmente no bom caminho para 
cumprir os seus compromissos internacionais e europeus 
relacionados com os solos e a terra, incluindo as obrigações 
decorrentes da Convenção das Nações Unidas de Combate à 
Desertificação para combater a desertificação, restaurar as terras 
e os solos degradados" exceto os termos: "as práticas agrícolas 
não sustentáveis"

2.ª parte estes termos
3.ª parte "e alcançar um mundo neutro em termos de degradação do 

solo até 2030"
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4.ª parte "em conformidade com a resolução do Parlamento Europeu, 
de 28 de abril de 2021, sobre a proteção dos solos, é 
necessário um quadro jurídico comum à escala da União para 
a proteção e utilização sustentável dos solos, que respeite 
plenamente o princípio da subsidiariedade e dê resposta a 
todas as principais ameaças para os solos. Esse quadro deve 
incluir, nomeadamente, uma definição comum de solo e das 
suas funções, bem como critérios para alcançar um bom 
estado e uma utilização sustentável, bem como objetivos 
intermédios e finais, acompanhados de indicadores 
harmonizados e de uma metodologia de monitorização e 
comunicação de informações." exceto os termos: "jurídico 
comum à escala da União"

5.ª parte estes termos

The Left, ECR:
alteração 61
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a tributação ambiental e os 

instrumentos de mercado, bem como", "de orçamentação e" e 
"ecológicos"

2.ª parte "a tributação ambiental e os instrumentos de mercado"
3.ª parte "de orçamentação" e "ecológicos"

alteração 95
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "a) Melhorar e alargar, até 30 

de junho de 2022, e subsequentemente manter atualizada, a sua 
base de dados pública existente sobre decisões de infração, de 
modo a que as medidas tomadas pelos Estados Membros e pela 
Comissão em relação a todos os processos por infração no domínio 
do ambiente e do clima possam ser rastreadas de forma clara, 
compreensível e acessível;", "b) Avaliar regularmente a coerência 
das medidas e políticas da União com os objetivos prioritários 
definidos no artigo 2.º, n.ºs 1 e 2, e proceder a essas avaliações 
para as medidas e políticas projetadas e existentes da União; caso 
sejam identificadas incoerências, o projeto de medida ou política 
deve ser alinhado com esses objetivos prioritários antes da 
publicação ou, no caso das medidas e políticas da União 
existentes, as medidas corretivas necessárias propostas;", "a 
discrepância entre a estrutura dos orçamentos dos Estados 
Membros e o cenário consentâneo com o Acordo de Paris para 
cada um dos seus orçamentos nacionais, permitindo assim a 
formulação de recomendações aos Estados Membros" e "sem 
prejuízo do Semestre Europeu;"

2.ª parte "a) Melhorar e alargar, até 30 de junho de 2022, e 
subsequentemente manter atualizada, a sua base de dados 
pública existente sobre decisões de infração, de modo a que 
as medidas tomadas pelos Estados Membros e pela Comissão 
em relação a todos os processos por infração no domínio do 
ambiente e do clima possam ser rastreadas de forma clara, 
compreensível e acessível;",
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3.ª parte "b) Avaliar regularmente a coerência das medidas e políticas 
da União com os objetivos prioritários definidos no artigo 2.º, 
n.ºs 1 e 2, e proceder a essas avaliações para as medidas e 
políticas projetadas e existentes da União; caso sejam 
identificadas incoerências, o projeto de medida ou política 
deve ser alinhado com esses objetivos prioritários antes da 
publicação ou, no caso das medidas e políticas da União 
existentes, as medidas corretivas necessárias propostas;"

4.ª parte "a discrepância entre a estrutura dos orçamentos dos 
Estados Membros e o cenário consentâneo com o Acordo de 
Paris para cada um dos seus orçamentos nacionais, 
permitindo assim a formulação de recomendações aos 
Estados Membros"

5.ª parte "sem prejuízo do Semestre Europeu;"

36. Um novo EEI para a Investigação e Inovação

Proposta de resolução: B9-0370/2021

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução B9-0370/2021
(comissão ITRE)

Após o § 2 1 The Left VN - 167, 467, 58

2 The Left VN - 154, 531, 7Após o § 13

3 The Left VN - 144, 466, 82

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 634, 5, 57
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37. Composição numérica das comissões especiais e da comissão 
de inquérito

Proposta de decisão: B9-0414/2021

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

observações

Proposta de decisão B9-0414/2021
(Conferência dos Presidentes)

Proposta de decisão 
(conjunto do texto)

VN + 680, 3, 5
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38. O caso de Ahmadreza Djalali no Irão

Propostas de resolução: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-
0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputados)

§ 1 1 The Left VN - 336, 353, 7

§ 5 § texto 
original

VN + 622, 27, 47

§ 8 3 ECR VN - 305, 345, 46

§ 9 2 ID VN - 176, 496, 21

4 ECR VN + 336, 271, 89Após o § 9

5 ECR VN - 326, 329, 41

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 666, 5, 16

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0381/2021 ID VN ↓

B9-0382/2021 The Left VN ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0386/2021 Renew VN ↓

B9-0387/2021 S&D VN ↓

B9-0395/2021 ECR VN ↓

B9-0399/2021 PPE VN ↓

Pedidos de votação em separado
The Left: § 5
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39. Hong Kong, em particular o caso do Apple Daily

Propostas de resolução: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-
0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução comumC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputados)

1 The Left VN - 22, 616, 53Após o § 1

2 The Left VN - 27, 616, 47

§ 13 3 The Left VN - 139, 453, 99

Após o § 16 4 The Left VN - 102, 505, 84

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 578, 29, 73

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0384/2021 The Left VN ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0388/2021 Renew VN ↓

B9-0389/2021 S&D VN ↓

B9-0390/2021 ECR VN ↓

B9-0391/2021 PPE VN ↓

Diversos
Yannick Jadot (grupoVerts/ALE) e Moritz Körner (grupo Renew) apoiaram 
igualmente a proposta de resolução comum RC-B9-0385/2021.
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40. Pena de morte na Arábia Saudita, em particular os casos de 
Mustafa Hashem al-Darwish e Abdullah al-Howaiti

Propostas de resolução: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-
0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0392/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputados)

votaçõe
s por 

partes

1/VN + 422, 217, 56

§ 8 § texto 
original

2/VN + 623, 36, 36

votaçõe
s por 

partes

1/VN + 593, 12, 88

§ 17 § texto 
original

2/VN + 620, 2, 71

votaçõe
s por 

partes

1/VN + 673, 2, 20

§ 20 § texto 
original

2/VN + 619, 41, 35

votaçõe
s por 

partes

1/VN + 638, 26, 31

§ 21 § texto 
original

2/VN + 416, 260, 19

votaçõe
s por 

partes

1/VN + 616, 7, 72

§ 22 § texto 
original

2/VN + 384, 285, 26
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Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

votaçõe
s por 

partes

1/VN + 638, 45, 12

§ 23 § texto 
original

2/VN + 547, 63, 83

Considerando G 1 ECR VN - 285, 398, 12

votaçõe
s por 

partes

1/VN + 639, 3, 51

Considerando P § texto 
original

2/VN + 387, 293, 13

Após o 
considerando S

2 ECR VN - 293, 394, 8

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 661, 3, 23

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0392/2021 The Left VN ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0394/2021 Renew VN ↓

B9-0396/2021 S&D VN ↓

B9-0397/2021 ECR VN ↓

B9-0398/2021 PPE VN ↓
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Pedidos de votação por partes
The Left:
§ 20
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "apoia firmemente a aplicação 

do mecanismo global de sanções em matéria de direitos humanos 
contra os responsáveis por graves violações dos direitos humanos 
na Arábia Saudita, incluindo o assassinato do jornalista Jamal 
Khashoggi;"

2.ª parte estes termos

ECR:
considerando P
1.ª parte "considerando que a Lei de 2017 relativa à luta contra os 

crimes de terrorismo e o seu financiamento define o 
terrorismo em termos vagos"

2.ª parte "e não considera o recurso à violência uma condição para 
que uma ação seja classificada como ato terrorista;"

§ 8
1.ª parte "insta o Conselho a suspender todas as exportações da UE de 

tecnologia de vigilância em larga escala e de outros produtos 
de dupla utilização para a Arábia Saudita que possam ser 
utilizadas para facilitar a repressão interna e silenciar a 
sociedade civil;"

2.ª parte "salienta a responsabilidade especial das empresas de 
segurança informática, bem como dos serviços nacionais de 
informações que atuam na UE, e a sua obrigação moral e 
jurídica de evitar estar numa situação em que o seu pessoal, 
atual ou antigo, ajude a Arábia Saudita a reprimir a sua 
própria população, trabalhando indireta ou diretamente para 
as autoridades sauditas com o objetivo de eliminar a 
dissidência interna e a liberdade de expressão;"

§ 17
1.ª parte "manifesta profunda preocupação com a definição vaga de 

terrorismo na legislação antiterrorista do país;"
2.ª parte "condena o recurso ao Tribunal Penal Especializado, um 

tribunal concebido para tratar de questões relacionadas com 
o terrorismo, como instrumento para punir os defensores dos 
direitos humanos;"

§ 21
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "lamenta a tímida abordagem 

da UE em relação à diplomacia pública em matéria de direitos 
humanos no que toca à Arábia Saudita;"

2.ª parte estes termos

§ 22
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "qualquer"
2.ª parte este termo
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§ 23
1.ª parte "insta a Delegação da UE e as representações dos Estados-

Membros no país a reforçarem o seu apoio à sociedade civil 
nos seus intercâmbios com as autoridades sauditas e a 
utilizarem todos os instrumentos disponíveis para aumentar o 
apoio ao trabalho dos defensores dos direitos humanos"

2.ª parte "facilitar a emissão de vistos de emergência, se adequado, e 
proporcionar abrigo temporário nos Estados-Membros da UE;"

41. Revisão do quadro legislativo macroeconómico

Relatório: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 45 1 deputados VN - 133, 419, 142

§ 50 2 deputados VN - 128, 505, 62

Após o § 73 3 deputados VN - 148, 477, 70

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 461, 94, 133

Diversos
Errata: EN
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42. Situação na Nicarágua

Propostas de resolução: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-
0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputados)

§ 2 2 The Left VN - 56, 603, 37

§ 4 3 The Left VN - 120, 559, 17

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 624, 52, 20

2/VN + 618, 39, 39

3/VN + 616, 41, 39

§ 5 § texto 
original

4/VN + 618, 39, 39

§ 15 1 ID VN - 129, 555, 10

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 629, 19, 40

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0400/2021 PPE VN ↓

B9-0401/2021 S&D VN ↓

B9-0402/2021 The Left VN ↓

B9-0403/2021 ECR VN ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0405/2021 Renew VN ↓

Pedidos de votação por partes
The Left:
§ 5
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1.ª parte "insta as autoridades nicaraguenses a alterarem 
imediatamente a lei eleitoral em conformidade com os 
parâmetros internacionais exigidos pela OEA na sua 
resolução de 21 de outubro de 2020, a nomearem pessoas 
imparciais para as diferentes estruturas eleitorais, a 
restabelecerem o estatuto jurídico dos partidos que dele 
foram privados, a respeitarem o direito dos nicaraguenses a 
elegerem e a serem eleitos e a garantirem a presença sem 
restrições de organismos nacionais e internacionais de 
observação eleitoral, comprometendo-se simultaneamente a 
garantir a coexistência política após as eleições;" exceto os 
termos: "exigidos pela OEA na sua resolução de 21 de 
outubro de 2020"

2.ª parte estes termos
3.ª parte "salienta que, para que as eleições e o governo daí resultante 

sejam reconhecidos pelo Parlamento Europeu, as alterações 
solicitadas pela OEA e pelas organizações internacionais 
devem ser aplicadas, em particular o restabelecimento dos 
direitos e das liberdades que viabilizem um processo eleitoral 
livre, credível e equitativo;" exceto os termos: "pela OEA e"

4.ª parte estes termos

43. Repressão da oposição na Turquia, mais especificamente o 
Partido Democrático Popular (HDP)

Propostas de resolução: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-
0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputados)

3 ID VN - 177, 489, 11Após o § 15

2 ID VN - 100, 558, 21

Após o 
considerando O

1 ID VN - 134, 534, 10

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 603, 2, 67
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Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0406/2021 S&D VN ↓

B9-0407/2021 The Left VN ↓

B9-0408/2021 ECR VN ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0410/2021 Renew VN ↓

B9-0411/2021 PPE VN ↓
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44. Criação de zonas marinhas protegidas no Antártico e 
preservação da biodiversidade no oceano Austral

Proposta de resolução: B9-0369/2021

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução B9-0369/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 3 2 ECR VN - 309, 370, 16

3 ECR VN - 136, 540, 19

votaçõe
s por 

partes

1/VN + 619, 15, 62

§ 4

§ texto 
original

2/VN + 548, 75, 72

§ 12 4 ECR VN - 108, 568, 19

Considerando K 1 ECR VN - 150, 530, 15

votaçõe
s por 

partes

1/VN + 626, 12, 58

Considerando O § texto 
original

2/VN + 584, 50, 62

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 588, 21, 79

Pedidos de votação por partes
ID:
considerando O
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "além das jurisdições 

nacionais" e "áreas fora da jurisdição nacional” e “na próxima 
sessão da Conferência Intergovernamental sobre a Biodiversidade 
Além da Jurisdição Nacional;"

2.ª parte estes termos

§ 4
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "que deve incluir objetivos de 

restauração e proteção globais juridicamente vinculativos de, pelo 
menos, 30 % até 2030"

2.ª parte estes termos
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45. Violações do direito da UE e dos direitos dos cidadãos LGBTIQ 
na Hungria em resultado das alterações legislativas 
introduzidas pelo Parlamento húngaro

Propostas de resolução: B9-0412/2021, B9-0413/2021

Assunto Alt. 
n.º

Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução B9-0412/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 8 1 Renew VN - 261, 304, 121

§ 21 § texto 
original

VN + 460, 152, 72

votaçõ
es por 
partes

1/VN + 515, 140, 27

§ 27 § texto 
original

2/VN + 478, 164, 35

citação 16 § texto 
original

VN + 364, 297, 19

Após o 
considerando C

2 The Left, 
Verts/ALE

VN + 357, 311, 15

Considerando D § texto 
original

VN + 518, 142, 20

Após o 
considerando E

3 The Left, 
Verts/ALE

VN + 364, 306, 14

Considerando O § texto 
original

VN + 481, 152, 44

Proposta de resolução (conjunto do 
texto)

VN + 459, 147, 58

Proposta de resolução B9-0413/2021
(ECR)

B9-0413/2021 ECR VN ↓

Pedidos de votação em separado
ECR: considerando D
PPE: § 21; Citação 16: considerando O
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Pedidos de votação por partes
PPE:
§ 27
1.ª parte Conjunto do texto exceto os termos: "e garanta o acesso a uma 

educação abrangente em matéria de sexualidade e 
relacionamento, que seja cientificamente exata, baseada em dados 
concretos, adequada à idade e sem juízos de valor;"

2.ª parte estes termos

Diversos
Hermann Tertsch (grupo ECR) apoiou igualmente a proposta de resolução B9-
0413/2021.


