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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 Governação de Dados ***I

Relatório: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 248 comissão VN + 501, 12, 40

2. Abordagem global da investigação e inovação - Estratégia da Europa para 
a cooperação internacional num mundo em mutação

Proposta de resolução: B9-0174/2022

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

observações

Proposta de resolução B9-0174/2022 (Comissão ITRE)

§ 22 2 ID -

Considerando D 1 ID -

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

3. Execução da política de coesão 2021-2027

Proposta de resolução: B9-0173/2022

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

observações

Proposta de resolução B9-0173/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

§ 9 3 ECR -

VP

1 +

Considerando D § texto original

2 +

1 ECR -Após o considerando 
G

2 ECR -



P9_PV(2022)04-06(VOT)_PT.docx 4 PE 730.834

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

observações

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

Pedidos de votação por partes
ECR:
Considerando D
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «o Estado de Direito»
2.ª parte Estes termos

4. Aplicação de medidas de educação para a cidadania

Relatório: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

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

observações

4 ECR -

5 ECR -

Antes do § 1

6 ECR -

§ 3 2 ID -

§ 16 § texto original VN + 471, 107, 37

§ 23 § texto original VN + 475, 112, 31

§ 25 § texto original VN + 482, 116, 23

§ 36 § texto original VN + 534, 73, 14

§ 38 § texto original VN + 473, 123, 22

VP

1 +

§ 40 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 48 § texto original

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

observações

§ 51 3 ID -

§ 52 § texto original VN + 465, 144, 23

§ 53 § texto original VN + 463, 147, 18

§ 57 § texto original VN + 493, 99, 36

VP

1/VN + 503, 107, 17

2/VN + 475, 126, 14

§ 59 § texto original

3/VN + 422, 175, 30

§ 60 § texto original VN + 425, 179, 25

Considerando E § texto original VN + 474, 115, 30

VP

1 +

Considerando F § texto original

2 +

Considerando G 1 ID -

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 460, 130, 37

Pedidos de votação nominal
ID: §§ 16, 23, 25, 36, 38, 52, 53, 57, 60; Considerando E

Pedidos de votação por partes
ID:
§ 40
1.ª parte «Solicita à Comissão que promova de forma mais ativa a educação para a 

cidadania de todos os cidadãos, incluindo dos adultos, e espelhe essa promoção 
nos programas de financiamento pertinentes e nos grupos de trabalho;»

2.ª parte «solicita à Comissão que associe as iniciativas da Agenda Europeia de 
Competências a competências cívicas e que contemple a cidadania digital ao 
desenvolver o Certificado Europeu de Competências Digitais;»

§ 48
1.ª parte «Considera que essa estratégia deve prever sinergias com as ações pertinentes 

da UE no domínio da juventude e com as políticas da União para combater todas 
as formas de racismo e xenofobia,» 

2.ª parte «o ódio contra as pessoas LGTBIQ e a discriminação de mulheres e minorias, 
estabelecendo ligações com o plano de ação da UE contra o racismo e com 
instrumentos de financiamento como o Programa Direitos, Igualdade e 
Cidadania;»
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Considerando F
1.ª parte «político da União tende a manifestar-se mais em termos de sentimentos, atitudes 

e valores do que através do seu impacto concreto nas vidas quotidianas dos 
cidadãos; que existe entre os cidadãos, e especialmente entre os jovens, uma 
falta de proximidade e compreensão dos processos e mecanismos de participação 
democrática da União; que uma dinâmica europeia renovada para a educação 
para a cidadania pode ser uma forma de incentivar os jovens a participar nas 
eleições,» 

2.ª parte «limitar a atratividade dos discursos extremistas e populistas, reforçando assim 
também a coesão social;»

ID, ECR:
§ 59
1.ª parte «Considera que a Conferência sobre o Futuro da Europa constitui uma boa ocasião 

para realizar um debate a vários níveis sobre a elaboração de políticas no domínio 
da educação, da juventude e da cultura;»

2.ª parte «solicita aos Estados-Membros e à Comissão que façam seus e levem por diante 
os relatórios finais do Grupo de Trabalho da Conferência sobre Educação, Cultura, 
Juventude e Desporto;»

3.ª parte «entende, por conseguinte, que devem ser introduzidas competências partilhadas 
no domínio da educação, no mínimo na área da educação para a cidadania, 
embora o exercício de tais competências pela UE não deva levar a que os 
Estados-Membros se vejam impedidos de exercer as suas;»

Diversos
Errata: diz respeito a todas as versões linguísticas.

5. Objeção nos termos do artigo 112.º, n.º 2 e n.º 3: Soja geneticamente 
modificada MON 87769 × MON 89788 

Proposta de resolução: B9-0178/2022

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

Proposta de resolução B9-0178/2022
(Comissão ENVI)

Proposta de resolução VN + 420, 189, 16

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: proposta de resolução 


