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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. Medicamentos para uso humano disponíveis no Reino Unido no que 
respeita à Irlanda do Norte, a Chipre, à Irlanda e a Malta ***I

Proposta de diretiva (COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD))

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

observações

Conjunto do texto 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE,
The Left

+

Proposta da Comissão VN + 547, 0, 4

Projeto de resolução 
legislativa

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

2. Medicamentos experimentais disponíveis no Reino Unido no que respeita à 
Irlanda do Norte, a Chipre, à Irlanda e a Malta ***I

Proposta de regulamento (COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD))

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

observações

Conjunto do texto 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE, 
The Left

+

Proposta da Comissão VN + 555, 0, 3

Projeto de resolução 
legislativa

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

3. Aumento do pré-financiamento dos recursos REACT-EU ***I

Proposta de regulamento (COM(2022)0145 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD))

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

Proposta da Comissão VN + 549, 1, 8
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4. Aprovisionamento de gás ***I

Proposta de regulamento (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

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

Proposta da Comissão VN + 516, 25, 15

5. Guerra na Ucrânia: proteção das crianças e jovens que fogem da violência

Propostas de resolução: B9-0207/2022, B9-0212/2022, B9-0213/2022

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

observações

Proposta de resolução B9-0207/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 § texto original VN + 494, 31, 29

§ 8 § texto original VN + 474, 34, 7

§ 9 § texto original VN + 522, 30, 3

Após o § 12 2 Verts/ALE,
The Left

VN + 326, 202, 20

§ 20 § texto original VN + 494, 46, 18

VP

1/VN + 457, 64, 34

Após o § 20 1 S&D,
Verts/ALE,
The Left

2/VN + 406, 105, 43

§ 23 § texto original VN + 500, 38, 20

§ 26 § texto original VN + 428, 85, 41

§ 31 § texto original VN + 492, 41, 25

§ 38 § texto original VN + 504, 48, 6

§ 42 § texto original VN + 453, 101, 7

§ 43 § texto original VN + 464, 51, 44

§ 44 § texto original VN + 471, 48, 39

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 509, 3, 47

Propostas de resolução dos grupos políticos
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

B9-0212/2022 ID ↓

B9-0213/2022 ECR ↓

Pedidos de votação nominal
S&D: alteração 1: proposta de resolução coassinada (conjunto do texto)
The Left alterações 1, 2; proposta de resolução coassinada (conjunto do texto)

Pedidos de votação em separado
PPE: § 26
ECR: §§ 1, 8, 9, 20, 23, 26, 31, 38, 42, 43, 44

Pedidos de votação por partes
ID:
alteração 1
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «superar as graves restrições nos Estados-

Membros de trânsito e nos Estados-Membros que acolhem refugiados e de» 
2.ª parte Estes termos

Diversos
Nathalie Colin-Oesterlé, Nuno Melo, Moritz Körner e Isabel Wiseler-Lima apoiaram igualmente 
proposta de resolução B9-0207/2022.

6. Conclusões da reunião do Conselho Europeu de 24 e 25 de março de 2022, 
incluindo os últimos acontecimentos na guerra contra a Ucrânia e as 
sanções da UE contra a Rússia e sua aplicação

Propostas de resolução: B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-
0210/2022, B9-0211/2022

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0197/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputados)

§ 1 § texto original VN + 547, 3, 5

§ 2 § texto original VN + 547, 1, 8

Após o § 2 31 The Left VN - 142, 381, 36

2 ECR +§ 3

§ texto original VN ↓

VP

1/VN + 489, 37, 27

2/VN + 456, 44, 51

§ 4 § texto original

3 +
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 5 11 S&D +

14 The Left VN - 197, 327, 30Após o § 5

15 The Left VN - 83, 442, 31

VP

1/VN + 535, 7, 15

2/VN + 496, 36, 21

§ 7 § texto original

3/VN + 521, 12, 21

§ 8 § texto original VN + 545, 2, 5

32 The Left -

VP

1 +

2/VN + 512, 26, 17

3/VN + 518, 9, 21

4/VN + 494, 35, 22

§ 9

§ texto original

5 +

Após o § 9 16 The Left VN + 404, 144, 8

Após o § 10 27 The Left VN - 33, 514, 11

VP

1 +

Após o § 13 3 ECR

2/VE + 420, 116, 18

VP

1 +

§ 14 § texto original

2 +

6=
7=

10=

Verts/ALE
deputados

Renew

VN + 413, 93, 46

VP

1/VN ↓

§ 15

§ texto original

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

observações

3/VN ↓

4/VN ↓

5/VN ↓

6/VN ↓

7/VN ↓

9 Verts/ALE -

33 The Left -

VP

1/VN + 547, 2, 5

§ 16

§ texto original

2 +

VP

1 +

§ 17 § texto original

2 +

VP

1/VN - 119, 422, 16

Após o § 17 17 The Left

2/VN ↓

§ 20 22 The Left VN - 200, 314, 41

18 The Left VN - 240, 294, 22

VP

1/VN + 418, 61, 76

19 The Left

2/VN + 412, 70, 71

VP

1/VN - 214, 320, 25

20 The Left

2/VN - 156, 311, 89

Após o § 20

21 The Left VN - 124, 395, 38

VP

1/VN + 504, 49, 5

§ 21 12 S&D

2/VN + 337, 199, 20
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

4 ECR +

VP

1/VN - 213, 273, 67

28 The Left

2/VN ↓

VP

1/VN - 133, 411, 13

Após o § 21

29 The Left

2/VN ↓

Após o § 22 23 The Left VN - 209, 250, 101

Após o § 24 24 The Left VN + 323, 224, 12

§ 25 5 Verts/ALE VN - 258, 275, 22

§ 27 8 Renew +

13 The Left VN - 47, 397, 115

VP

1/VN - 147, 407, 7

25 The Left

2/VN - 59, 460, 38

Após o considerando F

26 The Left VN - 196, 307, 57

1 ECR +Após o considerando 
H

30 The Left VN - 224, 305, 31

Considerando I § texto original VS +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 513, 22, 19

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0197/2022 Verts/ALE ↓

B9-0200/2022 PPE ↓

B9-0201/2022 The Left ↓

B9-0203/2022 Renew ↓

B9-0210/2022 S&D ↓

B9-0211/2022 ECR ↓
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Pedidos de votação nominal
PPE: votação final
ECR: alterações 6, 7, 10
The Left: §§ 1, 2; alterações 5, 6, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31
ID: §§ 1, 3, 8; alterações 6, 7, 10

Pedidos de votação em separado
S&D: Considerando I
ID: §§ 4, 7

Pedidos de votação por partes
The Left:
§ 4
1.ª parte «Reitera que as entregas de armas devem prosseguir e ser intensificadas para 

permitir que a Ucrânia se defenda eficazmente;» exceto os termos «e ser 
intensificadas»

2.ª parte «e ser intensificadas»
3.ª parte «reitera o seu apoio a toda a ajuda defensiva disponibilizada às forças armadas 

ucranianas, oferecida individualmente pelos Estados-Membros e coletivamente 
através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP);«   »congratula-se com a 
decisão de aumentar a assistência à Ucrânia através do MEAP em mais 
500 milhões de euros, e solicita um novo aumento das contribuições concretas 
para reforçar urgentemente as capacidades de defesa da Ucrânia, tanto a nível 
bilateral como no quadro do MEAP;»

§ 7
1.ª parte «Manifesta total solidariedade para com o povo da Ucrânia e as suas fortes 

aspirações de transformar o seu país num Estado europeu democrático e 
próspero;«   »reconhece a vontade da Ucrânia de participar no projeto europeu, 
tal como expresso no seu pedido de adesão à UE apresentado em 28 de fevereiro 
de 2022;»

2.ª parte «reitera o seu apelo às instituições da UE para que, num sinal claro do seu 
empenhamento, desenvolvam esforços no sentido de conceder à Ucrânia o 
estatuto de país candidato à adesão à UE, em conformidade com o artigo 49.º do 
Tratado da União Europeia e com base no mérito, e para que, entretanto, 
continuem a trabalhar no sentido da integração deste país no mercado único da 
UE, em consonância com o Acordo de Associação;»

3.ª parte «acolhe com agrado a Declaração de Versalhes do Conselho Europeu, em que se 
afirma que a Ucrânia é um membro da nossa família europeia;»

§ 9
1.ª parte «Congratula-se com a rápida adoção de sanções pelo Conselho e louva a unidade 

das instituições da UE e dos Estados-Membros face à agressão da Rússia contra a 
Ucrânia, bem como o elevado nível de coordenação entre o G7;»

2.ª parte «solicita a todos os parceiros, em particular aos países candidatos à adesão à UE 
e aos países potencialmente candidatos, que se associem aos pacotes de 
sanções;»

3.ª parte «congratula-se com o recém-criado grupo de missão encarregado das elites, 
representantes e oligarcas russos, que tem por objetivo coordenar o trabalho da 
UE, do G7 e da Austrália em matéria de sanções contra os oligarcas russos e 
bielorrussos;»

4.ª parte «convida o Serviço Europeu para a Ação Externa e a Comissão a intensificarem os 
seus esforços de sensibilização junto dos países que ainda não aderiram à UE, 
com vista à introdução de sanções contra a Federação da Rússia, utilizando a 
capacidade de influência da UE e toda a gama de instrumentos ao seu dispor para 
o efeito e, se necessário, prestando assistência; lamenta o facto de determinados 
países candidatos à adesão à UE não se terem associado às sanções impostas 
pela União; apela ao estabelecimento de um plano de ação claro contra os países 
terceiros que facilitam a evasão das sanções por parte da Federação da Rússia;»

5ª parte «insta o Conselho a adotar novas sanções severas que reflitam a escalada 
persistente da agressão russa e das atrocidades chocantes cometidas pelas forças 
militares russas, as quais constituem incontestavelmente crimes de guerra;»
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PPE:
alteração 12
1.ª parte «Apela à criação de um mecanismo de solidariedade da UE para fazer face às 

consequências económicas e sociais da guerra da Rússia contra a Ucrânia e das 
sanções impostas; reconhece que sanções eficazes contra a Federação da Rússia 
e o fluxo de milhões de refugiados que fogem da Ucrânia em resultado da 
agressão e invasão russas estão a criar desafios económicos e sociais inevitáveis 
em toda a UE e nos seus Estados-Membros;»

2.ª parte «solicita medidas de compensação e fontes alternativas de fornecimento de bens 
e energia, a fim de reduzir estes impactos negativos, bem como medidas eficazes 
contra a especulação inaceitável que está a agravar a situação, nomeadamente 
tirando ensinamentos das medidas bem-sucedidas aplicadas pela UE em resposta 
à pandemia de COVID-19;»

ID:
§ 14
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «nomeadamente excluindo todos os bancos 

da Federação da Rússia do sistema SWIFT, em coordenação com os parceiros 
internacionais da UE que partilham as mesmas ideias, e»

2.ª parte Estes termos

§ 16
1.ª parte «Salienta, uma vez mais, a importância da diversificação das fontes, das 

tecnologias e das rotas de aprovisionamento de energia, a par de uma maior 
investimento na eficiência energética,»

2.ª parte «nas energias renováveis e em soluções de armazenamento de gás e eletricidade 
e de investimentos sustentáveis a longo prazo em consonância com o Pacto 
Ecológico Europeu; sublinha a importância de garantir um aprovisionamento 
energético proveniente de parceiros comerciais da UE no âmbito de acordos de 
comércio livre existentes e futuros, a fim de reduzir ainda mais a dependência da 
UE em relação à Rússia, em particular no que diz respeito às matérias-primas;  
solicita, além disso, a criação de reservas energéticas estratégicas comuns e de 
mecanismos de aquisição de energia a nível da UE, com vista a aumentar a 
segurança energética, reduzindo simultaneamente a dependência energética 
externa e a volatilidade dos preços; solicita que se comece a trabalhar na criação 
de uma união do gás, baseada na aquisição comum de gás pelos Estados-
Membros;»

§ 17
1.ª parte «Insta os Estados-Membros a porem termo à colaboração com empresas russas 

em projetos nucleares novos ou já existentes, inclusivamente na Finlândia, na 
Hungria e na Bulgária, nos quais os peritos russos possam ser substituídos por 
peritos ocidentais, e a eliminarem progressivamente a utilização dos serviços da 
Rosatom; apela ao fim da cooperação científica com as empresas energéticas 
russas, como a Rosatom, e outras entidades científicas russas pertinentes;»

2.ª parte «exige que as sanções contra a Bielorrússia sejam idênticas às que foram 
introduzidas contra a Rússia para colmatar todas as lacunas que permitam a Putin 
utilizar a ajuda de Lukashenko para contornar as sanções;»

Verts/ALE:
alteração 3
1.ª parte «Recorda que as receitas fiscais provenientes das maiores empresas estrangeiras 

da Rússia constituem uma parte considerável do orçamento da Rússia e que se 
estima que representem um terço das despesas militares; regozija-se, a este 
respeito, com a decisão de inúmeras empresas ocidentais de se recusarem a 
exercer atividades na Rússia ou de aí fornecerem os seus produtos e serviços; 
insta as empresas privadas a retirarem os seus investimentos, a transferirem as 
instalações de produção da Rússia e a cancelarem os contratos em curso;»

2.ª parte «exorta as grandes empresas de TI a restringirem significativa ou totalmente o 
acesso dos utilizadores na Rússia aos seus produtos, serviços e sistemas 
operativos;»
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alteração 17
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «o congelamento imediato dos preços do 

gás natural, do petróleo e da eletricidade a nível europeu, de modo a»
2.ª parte Estes termos

alteração 19
1.ª parte «Insta a UE a aumentar rapidamente a transparência financeira, a colmatar todas 

as lacunas destinadas a ocultar os beneficiários efetivos no âmbito das 
negociações sobre o pacote legislativo em matéria de luta contra o 
branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, bem como a 
assegurar que quaisquer montantes armazenados pelos oligarcas russos na União 
sejam confiscados;»

2.ª parte «solicita, neste contexto, que quaisquer instituições financeiras de países 
terceiros que participem no branqueamento de capitais ou que o permitam sejam 
incluídas na lista negra;»

alteração 20
1.ª parte «Apela à criação de um registo financeiro mundial que inclua informações sobre 

património, bens imobiliários, ativos financeiros e propriedade final dos ativos;»
2.ª parte «exige a plena cooperação dos paraísos fiscais europeus na criação do referido 

registo e insta a UE a impor sanções aos paraísos fiscais da UE que se recusem a 
cooperar;»

alteração 25
1.ª parte «Considerando que a Rússia tem a maior desigualdade na repartição da riqueza 

da Europa, estando cerca de 74 % da riqueza total dos agregados familiares nas 
mãos de 10 % dos residentes russos mais ricos; que grande parte da riqueza se 
encontra em paraísos fiscais offshore;»

2.ª parte «que as sanções impostas à Rússia visam não apenas os responsáveis pela 
guerra, como são suscetíveis de afetar de forma desproporcionada os aforradores, 
os trabalhadores assalariados e os pensionistas na Rússia e resultar em baixos 
níveis de vida e dificuldades económicas para a população russa em geral;»

alteração 28
1.ª parte «Recorda que muitas pessoas na Europa já se encontravam em situações 

precárias e vulneráveis antes da guerra na Ucrânia e alerta para o facto de a 
inflação relacionada com a guerra e as sanções, em particular o aumento dos 
preços dos alimentos e da energia, vir a tornar insuportável a situação desses 
membros da sociedade; insta os Estados-Membros da UE a prestarem às pessoas 
afetadas um apoio financeiro adequado contra a pobreza energética (gás, 
petróleo e eletricidade), a escassez de alimentos e o aumento dos preços da 
habitação;»

2.ª parte «insta os Estados-Membros a financiarem essas medidas através da tributação 
ambiciosa dos lucros excecionais das empresas do setor da energia;»

alteração 29
1.ª parte Conjunto do texto, exceto o termo: «total»
2.ª parte Este termo

ECR, The Left, ID:
§ 15
1.ª parte «Solicita um embargo total e imediato às importações russas de petróleo, carvão, 

combustível nuclear e gás o mais rapidamente possível, que os projetos 
Nordstream 1 e 2 sejam completamente abandonados, e que seja apresentado 
um plano para continuar a garantir a segurança do aprovisionamento energético 
da UE a curto prazo; exceto os termos «um embargo total e imediato às 
importações russas de petróleo, carvão, combustível nuclear e gás», «o mais 
rapidamente possível», «que os projetos Nordstream 1 e 2 sejam completamente 
abandonados»

2.ª parte «um embargo total e imediato às importações russas de petróleo, carvão, 
combustível nuclear e gás»

3.ª parte «o mais rapidamente possível»
4.ª parte «que os projetos Nordstream 1 e 2 sejam completamente abandonados», exceto 

os termos «1 e»
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5ª parte «1 e»
6ª parte «insta a Comissão, o Serviço Europeu para a Ação Externa e os Estados-Membros 

a elaborarem um plano de ação abrangente da UE relativo a novas sanções e a 
comunicarem claramente as linhas vermelhas e cada uma das etapas a seguir 
para levantar as sanções no caso de a Rússia tomar medidas no sentido de 
restabelecer a independência, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia 
dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas e retirar todas as 
suas tropas do território ucraniano;» exceto os termos «a elaborarem um plano de 
ação abrangente da UE relativo a novas sanções e»

7.ª parte «a elaborarem um plano de ação abrangente da UE relativo a novas sanções e»

7. Mecanismo de avaliação do acervo de Schengen *

Relatório: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

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

observações

Alterações da 
comissão competente 

- votação em bloco

1-21, 
23-32, 
35-44, 
46-77, 
79-85

comissão +

Artigo 1, § 2, alínea b-
A)

89 ID VN - 101, 428, 12

92 ECR VN - 102, 445, 8

22 comissão +

Artigo 1, § 3

90 ID VN ↓

Artigo 3, § 2 93 ECR VN - 97, 457, 5

Artigo 4, § 2, parte 
introdutória

94 ECR VN - 88, 460, 5

Artigo 1, § 2, alínea a-
A)

91 ID VN - 106, 443, 4

95S ECR VN - 91, 461, 5Artigo 4, § 2, alínea b)

33 comissão +

Artigo 4, parágrafo 2, 
alínea c)

96S ECR VN - 93, 450, 11

Artigo 4, § 2, alínea c) 34 comissão +

97 ECR VN - 95, 451, 5Artigo 12, § 1, 
parágrafo 2

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

observações

Artigo 16, § 1, 
parágrafo 1

98 ECR VN - 96, 452, 7

86 The Left VN - 103, 443, 3Artigo 23, § 7, 
primeiro parágrafo

78 comissão +

87 ID VN - 89, 448, 14Após o considerando 
1

88 ID VN - 98, 449, 5

Proposta da Comissão VN + 427, 102, 24

Pedidos de votação nominal
ID: alterações 87 - 89
ECR: alterações 86 - 98

8. Situação dos direitos humanos na Coreia do Norte, incluindo a perseguição 
das minorias religiosas

Propostas de resolução: B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-
0195/2022, B9-0196/2022

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0183/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputados)

VP

1 +

2 +

§ 9 § texto original

3 +

VP

1 +

§ 15 § texto original

2 +



P9_PV(2022)04-07(VOT)_PT.docx 14 PE 730.835

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

observações

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0183/2022 The Left ↓

B9-0184/2022 Verts/ALE ↓

B9-0193/2022 Renew ↓

B9-0194/2022 S&D ↓

B9-0195/2022 PPE ↓

B9-0196/2022 ECR ↓

Pedidos de votação por partes
The Left:
§ 9
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «insta todos os membros das Nações Unidas 

a tomarem medidas para aplicar na íntegra as sanções em vigor do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas;» e «insiste na necessidade de o Conselho adotar 
sanções adicionais severas em matéria de direitos humanos ao abrigo do regime 
global de sanções da UE em matéria de direitos humanos, visando as pessoas 
identificadas como responsáveis por essas violações;»

2.ª parte «insta todos os membros das Nações Unidas a tomarem medidas para aplicar na 
íntegra as sanções em vigor do Conselho de Segurança das Nações Unidas;»

3.ª parte «insiste na necessidade de o Conselho adotar sanções adicionais severas em 
matéria de direitos humanos ao abrigo do regime global de sanções da UE em 
matéria de direitos humanos, visando as pessoas identificadas como responsáveis 
por essas violações;»

§ 15
1.ª parte «Congratula-se com o regime de sanções da UE, bem como com a disponibilidade 

manifestada pela UE para apoiar todo e qualquer processo diplomático 
significativo; Incentiva a UE e os Estados-Membros a desenvolverem uma 
estratégia que complemente o regime de sanções da UE, em consonância com a 
estratégia global da UE,»

2.ª parte «e tendo em conta o reatamento do diálogo político com a Coreia do Norte logo 
que tal seja possível, com vista a incorporar as iniciativas em matéria de direitos 
humanos, desnuclearização e paz no seu compromisso com a RPDC;»

Diversos
Esther de Lange (Grupo PPE) apoiou igualmente a proposta de resolução comum B9-0195/2022.
Andrey Kovatchev (Grupo PPE) apoiou igualmente a proposta de resolução comum RC-B9-
0183/2022.

9. Situação do Estado de Direito e dos direitos humanos na República da 
Guatemala

Propostas de resolução: B9-0179/2022, B9-0180/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022, B9-
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0190/2022, B9-0191/2022

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

observações

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0179/2022 PPE VE - 190, 309, 46

B9-0180/2022 The Left -

Proposta de resolução comum RC-B9-0182/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, deputados)

1 The Left -Após o § 8

2 The Left -

Após o § 12 3 The Left -

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0182/2022 Verts/ALE ↓

B9-0187/2022 Renew ↓

B9-0190/2022 S&D ↓

B9-0191/2022 ECR ↓

Diversos
Andrey Kovatchev (Grupo PPE) apoiou igualmente a proposta de resolução comum RC-B9-
0182/2022.

10. Crescente repressão na Rússia, incluindo o caso de Alexey Navalny

Propostas de resolução: B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-
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0192/2022, B9-0214/2022

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0181/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputados)

§ 1 3 The Left -

Após o § 5 § texto original + alteração oral

§ 7 § texto original +

VP

1 +

§ 8 § texto original

2 +

VP

1/VN + 524, 4, 5

§ 10 § texto original

2/VN + 422, 80, 27

§ 14 § texto original +

§ 15 § texto original VN + 497, 11, 24

1 The Left -§ 18

8 ECR -

§ 19 4 The Left VE - 239, 279, 16

5 The Left -§ 20

9 ECR -

§ 23 § texto original VN + 347, 152, 24

§ 24 § texto original VN + 357, 107, 56

VP

1/VN + 265, 237, 25

7 ECR

2/VN - 76, 426, 24

VP

1 ↓

§ 26

§ texto original

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

observações

Após o considerando 
A

6 ECR VN - 249, 269, 8

Considerando D 2 The Left -

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0181/2022 The Left ↓

B9-0185/2022 Verts/ALE ↓

B9-0186/2022 Renew ↓

B9-0188/2022 S&D ↓

B9-0192/2022 ECR ↓

B9-0214/2022 PPE ↓

Pedidos de votação nominal
ECR: alterações 6, 7
The Left: §§ 15, 23, 24

Pedidos de votação em separado
The Left: §§ 7, 14

Pedidos de votação por partes
Verts/ALE:
alteração 7
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «insta os Estados Membros a encerrarem e 

proibirem as instituições ligadas ao Estado, como a rede dos centros russos para a 
ciência e a cultura e as organizações e associações da diáspora russa, que 
funcionam sob os auspícios e a liderança das missões diplomáticas russas, 
promovem a propaganda russa e disseminam desinformação;»

2.ª parte Estes termos

ECR:
§ 10
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «os ativistas da saúde e dos direitos sexuais 

e reprodutivos»
2.ª parte Estes termos

The Left:
§ 8
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «pelo regime soviético e»
2.ª parte Estes termos

§ 26
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «as vozes críticas na»
2.ª parte Estes termos
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Diversos
Andrey Kovatchev (Grupo PPE) apoiou igualmente a proposta de resolução comum RC-B9-
0181/2022.
Petras Auštrevičius apresentou a seguinte alteração oral, destinada a inserir um parágrafo 
adicional após o parágrafo 5:
« Condena o papel do patriarca Kirill, de Moscovo, chefe da Igreja Ortodoxa russa, na prestação 
de cobertura teológica para a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia; louva a coragem 
dos 300 padres da Igreja Ortodoxa russa, que assinaram uma carta em que condenam a 
agressão, lamentando a provação do povo ucraniano e solicitando o «fim da guerra;»

11. Direito à reparação

Proposta de resolução: B9-0175/2022

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

observações

Proposta de resolução B9-0175/2022
(Comissão IMCO)

VP

1 +

§ 2 § texto original

2 +

Após o § 3 1 ECR VN - 232, 265, 26

VP

1 +

§ 11 § texto original

2 +

VP

1 +

2 +

§ 17 § texto original

3 +

§ 20 2 ECR VN - 210, 289, 23

VP

1 +

Considerando A § texto original

2 +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 509, 3, 13

Pedidos de votação nominal
S&D: alterações 1, 2; proposta de resolução (conjunto do texto)
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Pedidos de votação por partes
ID:
§ 2
1.ª parte «Frisa que a iniciativa relativa ao direito à reparação deve ser proporcionada, 

baseada em dados concretos e eficiente em termos de custos e deve equilibrar os 
princípios da sustentabilidade, da proteção dos consumidores e de uma economia 
social de mercado altamente competitiva, para que todas as partes interessadas 
possam beneficiar das oportunidades»

2.ª parte «inerentes à transição ecológica;»

§ 11
1.ª parte «Defende que a melhoria da informação prestada aos consumidores sobre a 

possibilidade de reparação dos produtos é fundamental para permitir que os 
consumidores desempenhem um papel mais ativo na economia circular; 
considera que uma melhor informação dos consumidores permitir-lhes-ia tomar 
decisões de compra mais informadas, o que poderia orientar o mercado para 
produtos mais reparáveis; congratula-se, por conseguinte, com a anunciada 
iniciativa da Comissão relativa à capacitação dos consumidores» 

2.ª parte «para a transição ecológica;»

§ 17
1.ª parte «Exorta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa para incentivar a 

adoção de contratos públicos ecológicos;»
2.ª parte «considera que os produtos reutilizados, reparados, refabricados e renovados, 

bem como outros produtos e soluções eficientes em termos de utilização de 
recursos e de energia que minimizam os impactos ambientais ao longo do seu 
ciclo de vida, são a escolha por defeito no âmbito de todos os contratos públicos, 
em consonância com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, e que, se não lhes 
for dada preferência, deve aplicar-se o princípio de «cumprir ou explicar»;» exceto 
os termos «em consonância com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu,»

3.ª parte «em consonância com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu,»

Considerando A
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «da agenda para» e «no quadro do Pacto 

Ecológico Europeu»
2.ª parte Estes termos

12. Previsão de receitas e despesas do Parlamento para o exercício de 2023

Relatório: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

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

observações

§ 2 2 ID -

Após o § 2 3 ID VN - 81, 395, 35

§ 13 4 ID VN - 76, 407, 32

Após o § 13 5 ID -

§ 16 6 ID -

VP§ 28 § texto original

1 +
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

2 +

Após o § 30 1 The Left VE - 144, 268, 96

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 337, 119, 38

Pedidos de votação nominal
ID: alterações 3, 4

Pedidos de votação por partes
Renew, PPE:
§ 28
1.ª parte «Recorda o apoio da maioria dos deputados a uma sede única;»
2.ª parte «recorda a necessidade de encontrar soluções para otimizar o trabalho 

parlamentar institucional, os custos financeiros e a pegada de carbono; recorda 
que, nos termos do Tratado da União Europeia, o Parlamento Europeu tem a sua 
sede em Estrasburgo; observa que modificações permanentes exigiriam uma 
alteração do Tratado;»

13. Situação no Afeganistão, em particular a situação dos direitos das 
mulheres

Propostas de resolução: B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-
0205/2022, B9-0206/2022

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0198/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputados)

VP

1/VN + 488, 1, 2

§ 7 § texto original

2/VN + 390, 50, 46

VP

1/VN + 375, 99, 22

§ 13 § texto original

2/VN + 274, 200, 20

Após o § 13 6 The Left -

§ 15 § texto original VN + 374, 45, 75

§ 16 7 ECR -

Após o § 16 8 ECR -

§ 17 2 ID VN - 175, 302, 11
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

VP

1 +

§ 20 § texto original

2/VN + 258, 221, 10

§ 23 § texto original VN + 452, 8, 32

Considerando J 3 The Left -

Após o considerando 
K

4 The Left -

Após o considerando 
P

5 The Left VN - 31, 455, 8

Considerando Q § texto original VN + 483, 4, 5

Após o considerando 
S

1 ID VN - 70, 385, 31

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0198/2022 The Left ↓

B9-0199/2022 PPE ↓

B9-0202/2022 Verts/ALE ↓

B9-0204/2022 Renew ↓

B9-0205/2022 S&D ↓

B9-0206/2022 ECR ↓

Pedidos de votação nominal
The Left: alteração 5; §§ 13, 23; Considerando Q
ID: alterações 1, 2; § 15

Pedidos de votação em separado
PPE: §§ 7, 13
ECR: §§ 13, 15



P9_PV(2022)04-07(VOT)_PT.docx 22 PE 730.835

Pedidos de votação por partes
ECR:
§ 7
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «de saúde reprodutiva»
2.ª parte Estes termos

ID:
§ 13
1.ª parte «Exorta a UE e os Estados-Membros a apoiarem e a protegerem as pessoas que 

fogem do Afeganistão; reafirma a necessidade de garantir o estatuto das 
mulheres afegãs advogadas, líderes da sociedade civil, artistas, atletas e outras 
pessoas vulneráveis, sobretudo as que correm risco de vida, como as 
pessoas LGBTQI+;»

2.ª parte «reitera o seu apelo para a criação de um programa especial de vistos, o reforço 
dos regimes de reinstalação e a garantia efetiva de proteção dos refugiados 
afegãos;»

PPE, ID:
§ 20
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «descongelamento dos ativos afegãos e ao»
2.ª parte Estes termos


