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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
= alteração supressiva
§ 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. Regras transitórias relativas ao acondicionamento e à rotulagem dos 
medicamentos veterinários ***I

Proposta de regulamento (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD))

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Conjunto do texto 2 PPE,
S&D,

Renew,
Verts/ALE,

ID

+

Artigo 2.º 1 The Left -

Proposta da Comissão VN + 589, 5, 2

2. O caso de Osman Kavala na Turquia

Propostas de resolução: B9-0227/2022, B9-0232/2022, B9-0233/2022, B9-0237/2022, B9-
0238/2022, B9-0239/2022, B9-0246/2022

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0227/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputados)

§ 13 § texto original VS +

Após o § 15 1 ID VN - 79, 483, 27

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0227/2022 The Left ↓

B9-0232/2022 S&D ↓

B9-0233/2022 ID ↓

B9-0237/2022 Renew ↓

B9-0238/2022 Verts/ALE ↓

B9-0239/2022 PPE ↓

B9-0246/2022 ECR ↓

Pedidos de votação nominal
ID: Alteração 1
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Pedidos de votação em separado
ID: § 13

3. Relatos sobre a colheita contínua de órgãos na China

Propostas de resolução: B9-0248/2022, B9-0249/2022, B9-0250/2022, B9-0251/2022, B9-
0252/2022, B9-0253/2022, B9-0254/2022

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0250/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputados)

§ 1 2 ECR VN + 276, 275, 33

Após o § 11 3 ECR VN - 159, 407, 27

Considerando H 1 ECR VN - 241, 320, 31

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0248/2022 ID ↓

B9-0249/2022 The Left ↓

B9-0250/2022 Verts/ALE ↓

B9-0251/2022 S&D ↓

B9-0252/2022 Renew ↓

B9-0253/2022 ECR ↓

B9-0254/2022 PPE ↓

Pedidos de votação nominal
ECR: Alterações 1, 2, 3

Diversos
Nicola Procaccini apoiou igualmente a proposta de resolução comum B9-0253/2022.
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4. A permanente repressão da oposição política no Camboja

Propostas de resolução: B9-0226/2022, B9-0230/2022, B9-0231/2022, B9-0234/2022, B9-
0236/2022, B9-0247/2022

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0230/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputados)

Após o § 4 1 The Left -

Após o § 9 2 The Left -

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 526, 5, 63

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0226/2022 The Left ↓

B9-0230/2022 Verts/ALE ↓

B9-0231/2022 S&D ↓

B9-0234/2022 Renew ↓

B9-0236/2022 ECR ↓

B9-0247/2022 PPE ↓

Diversos
Nicola Procaccini apoiou igualmente a proposta de resolução comum B9-0236/2022.

5. Política de concorrência - relatório anual de 2021

Relatório: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Após o § 17 2 Verts/ALE VN - 141, 321, 142

§ 30 3 Verts/ALE VN - 239, 250, 111

Após o § 50 1 S&D VN + 492, 101, 10

§ 51 4 Verts/ALE VN - 130, 428, 44

Após o § 83 5 Verts/ALE VN - 133, 416, 52

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 436, 70, 95
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Pedidos de votação nominal
S&D: Alteração 1
Verts/ALE: Alterações 2, 3, 4, 5;

6. Ameaças à estabilidade, à segurança e à democracia na África Ocidental e 
no Sael

Propostas de resolução: B9-0255/2022, B9-0256/2022, B9-0257/2022, B9-0258/2022, B9-
0259/2022, B9-0260/2022

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0257/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR, deputados)

Após o § 3 3 The Left -

Após o § 4 4 The Left VN - 44, 535, 25

Após o § 5 5 The Left -

§ 7 6 The Left -

§ 11 7 The Left -

§ 13 15 Verts/ALE -

Após o § 14 8 The Left -

§ 20 9 The Left VN - 144, 440, 22

Após o § 21 10 The Left VN + 471, 53, 76

§ 25 16 Verts/ALE -

Após o § 28 11 The Left VN - 170, 398, 35

§ 34 § texto original VN + 525, 50, 30

Considerando C 12 Verts/ALE -

Após o considerando 
C

1 The Left -

Considerando K 2 The Left -

Considerando AB 13 Verts/ALE -

Considerando AH 14 Verts/ALE -

Proposta de resolução (conjunto do texto) +
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Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0255/2022 Verts/ALE ↓

B9-0256/2022 The Left ↓

B9-0257/2022 Renew ↓

B9-0258/2022 S&D ↓

B9-0259/2022 PPE ↓

B9-0260/2022 ECR ↓

Pedidos de votação nominal
ID: § 34
The Left Alterações 4, 9, 10, 11;

Diversos
Nicola Procaccini apoiou igualmente a proposta de resolução comum B9-0260/2022.

7. Audições em curso nos termos do artigo 7.º, n.º 1, do TUE relativamente à 
Polónia e à Hungria

Propostas de resolução: B9-0262/2022, B9-0263/2022, B9-0264/2022

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução B9-0263/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 2 ECR VN - 109, 460, 34

Após o § 1 3 ECR VN - 61, 463, 60

§ 9 4 ECR AN - 128, 455, 16

§ 10 5 ECR VN - 124, 457, 18

Após o § 10 6 ECR VN - 123, 427, 35

VP

1 +

§ 11 § texto original

2/VN + 441, 137, 23

VP

1/VN + 377, 162, 62

§ 14 § texto original

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

observações

Considerando D 1 ECR VN - 134, 459, 11

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 426, 133, 37

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0262/2022 ECR ↓

B9-0264/2022 ID ↓

Pedidos de votação nominal
S&D: Votação final B9-0263/2022
ECR: Alterações 1, 2, 3, 4, 5, 6; §§ 11 (2.ª parte), 14 (1.ª parte)

Pedidos de votação em separado
PPE: § 14

Pedidos de votação por partes
ECR:
§ 11
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "da Polónia e"
2.ª parte Estes termos

§ 14
1.ª parte "Observa com preocupação que a Comissão não iniciou um processo deste tipo 

em relação à Polónia e insta a Comissão a realizar uma nova avaliação e a intervir 
ao abrigo do regulamento;"

2.ª parte "lamenta, além disso, que a Comissão aplique a interpretação mais estrita do 
regulamento quando avalia as violações dos princípios do Estado de direito num 
Estado-Membro, excluindo efetivamente um risco grave que afete a gestão 
financeira da União e os seus interesses financeiros enquanto condição nos 
termos da qual o mecanismo de condicionalidade deve ser ativado; reitera que o 
regulamento estabelece claramente que pôr em perigo a independência do poder 
judicial constitui uma violação dos princípios do Estado de direito;"

8. Ponto da situação da cooperação UE-Moldávia

Propostas de resolução: B9-0240/2022, B9-0241/2022, B9-0242/2022, B9-0243/2022, B9-
0244/2022, B9-0245/2022

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0240/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputados)

VP

1/VN + 571, 4, 30

§ 6 § texto original

2/VN + 472, 112, 14
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 8 2 ECR VN - 89, 269, 242

VP

1 +

§ 9 § texto original

2 +

§ 11 § texto original VN + 496, 41, 65

VP

1 +

§ 12 § texto original

2 +

1 Verts/ALE +

VP

1 ↓

§ 19

§ texto original

2 ↓

VP

1 +

§ 25 § texto original

2 +

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0240/2022 The Left ↓

B9-0241/2022 Verts/ALE ↓

B9-0242/2022 Renew ↓

B9-0243/2022 PPE ↓

B9-0244/2022 S&D ↓

B9-0245/2022 ECR ↓

Pedidos de votação nominal
ECR: Alteração 2
The Left §§ 6, 11
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Pedidos de votação por partes
Verts/ALE:
§ 19
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "reitera, neste contexto, o seu 

apelo à criação de uma verdadeira união do gás;”
2.ª parte Estes termos

The Left
§ 6
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "do apoio à gestão das fronteiras 

através da Frontex e da EUBAM relocalizada" 
2.ª parte Estes termos

§ 9
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: “até à data" e "para garantir a 

segurança e estabilidade da fronteira oriental da UE"
2.ª parte Estes termos

§ 12
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "e com vista a aplicar plenamente 

o AA/ZCLAA;"
2.ª parte Estes termos

§ 25
1.ª parte "Reitera o seu apoio a uma solução política abrangente, pacífica e duradoura para 

o conflito na Transnístria assente na soberania e na integridade territorial da 
República da Moldávia dentro das suas fronteiras internacionalmente 
reconhecidas, que deve prever um estatuto especial para a Transnístria num 
Estado moldavo viável e não deve afetar as aspirações europeias do país;"

2.ª parte "recorda os benefícios e as oportunidades económicas para as empresas e a 
população de ambos os lados do rio Nistru na sequência da aplicação da ZCLAA 
em todo o território da República da Moldávia;"

Diversos
Maria Grapini, Carmen Avram, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Victor Negrescu e Dan Nica 
apoiaram igualmente a proposta de resolução comum RC-B9-0240/2022.
Nicola Procaccini apoiou igualmente a proposta de resolução comum B9-0245/2022.

9. O impacto da guerra contra a Ucrânia nas mulheres

Proposta de resolução: B9-0219/2022

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução B9-0219/2022
(comissão FEMM)

§ 2 § texto original vs +

VP

1 +

§ 4 § texto original

2 +

VP§ 6 § texto original

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

observações

2 +

3 +

VP

1 +

§ 7 § texto original

2 +

15 PPE,
S&D,

Renew

+Após o § 8

16 PPE,
S&D,

Renew

+

VP

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

11 +

12 +

§ 9 § texto original

13/VN + 419, 132, 37

7 ECR VN - 153, 295, 121Após o § 9

8 ECR VN - 128, 434, 14

§ 10 3 The Left VE + 322, 149, 107

4 The Left VE + 257, 166, 147Após o § 10

5 The Left VP
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

1 +

2 +

Após o § 11 10 ID VN - 142, 339, 102

§ 13 6 The Left +

Após o § 13 11 ID VN - 175, 368, 40

VP

1 +

§ 18 § texto original

2 +

VP

1 +

2/VN + 506, 65, 16

3/VN + 439, 127, 19

§ 19 § texto original

4 +

VP

1 +

2 +

3 +

4/VN + 458, 104, 20

§ 20 § texto original

5/VN + 421, 121, 39

VP

1/VN + 385, 133, 67

§ 22 § texto original

2/VN + 501, 58, 22

VP

1 +

§ 23 § texto original

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

observações

§ 24 § texto original VN + 447, 119, 16

Considerando C 13 PPE,
S&D,

Renew

+

12 Verts/ALE,
S&D

VN + 440, 57, 79

VP

1 ↓

Considerando J

§ texto original

2/VN ↓

Considerando M 14 PPE,
S&D,

Renew

+

VP

1 +

2 +

3 +

Considerando S § texto original

4 +

VP

1 +

2 +

3 +

4 +

Considerando T § texto original

5/VN + 394, 111, 71

1 The Left +Considerando U

§ texto original VS ↓

2 The Left +Considerando V

9 ID VN ↓

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 462, 19, 89
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Pedidos de votação nominal
S&D: Proposta de resolução (conjunto do texto)
ID: Alterações 9, 10, 11
Verts/ALE: Alteração 12
ECR: Considerandos J (2.ª parte), T (5.ª parte); §§ 9 (13.ª parte), 19 (2.ª parte), 20 (4.ª e 

5.ª partes), 22, 24; Alterações 7, 8

Pedidos de votação em separado
ID: § 2
PPE: Considerandos T, U
ECR: § 23

Pedidos de votação por partes
ID:
§ 4
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "na identidade de género,"
2.ª parte Estes termos

§ 23
1.ª parte "Destaca a dificuldade específica com que se deparam as famílias LGBTIQ+ 

quando atravessam as fronteiras; salienta que os filhos de casais compostos por 
pessoas do mesmo sexo correm o risco de ser separados de um ou de ambos os 
pais;"

2.ª parte "convida os Estados Membros a terem em conta as parcerias e as famílias de 
facto na aplicação da diretiva relativa à proteção temporária;"

PPE:
§ 7
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "sexual e reprodutiva"
2.ª parte Estes termos

§ 22
1.ª parte "Salienta o imenso trabalho realizado por ONG e grupos de ativistas para ajudar 

as mulheres a acederem à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos e o facto 
de os seus membros estarem a colocar a sua própria liberdade em risco, como 
Justyna Wydrzyńska, que foi acusada, ao abrigo da severa lei polaca contra o 
aborto, de ter fornecido comprimidos de aborto médico a outra mulher;"

2.ª parte "insta a Comissão a proteger e apoiar estas mulheres defensoras dos direitos 
humanos contra qualquer perseguição que possam vir a enfrentar;"
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Alteração 5
1.ª parte "Sublinha o grave impacto da gestação de substituição nas mulheres, nos seus 

direitos e na sua saúde, as consequências negativas para a igualdade de género e 
os desafios decorrentes das implicações transfronteiriças desta prática, como foi o 
caso das mulheres e crianças envolvidas na guerra contra a Ucrânia;"

2.ª parte "solicita à UE e aos seus Estados Membros que investiguem as dimensões desta 
indústria, o contexto socioeconómico e a situação das mulheres grávidas, bem 
como as consequências para a sua saúde física e mental e para o bem estar dos 
bebés; exorta à introdução de medidas vinculativas para combater a gestação de 
substituição, protegendo os direitos das mulheres e dos recém nascidos;"

ECR:
§ 18
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "interseccional"
2.ª parte Este termo

PPE, ECR:
§ 6
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "e direitos sexuais e reprodutivos, 

nomeadamente contraceção de emergência, profilaxia pós exposição e 
assistência ao aborto, incluindo para sobreviventes de violação;"

2.ª parte "e direitos sexuais e reprodutivos, nomeadamente contraceção de emergência, 
profilaxia pós exposição e assistência ao aborto, incluindo para sobreviventes de 
violação;” exceto os termos “e assistência ao aborto"

3.ª parte "e assistência ao aborto"

§ 9
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "a serviços de saúde sexual e 

reprodutiva (SSR) durante conflitos e deslocações, incluindo o acesso a", "a 
serviços de planeamento familiar, ao aborto seguro ou à gestão clínica da 
violação", "em conformidade com o conjunto mínimo de serviços iniciais das 
Nações Unidas", "SSR, como a contraceção de emergência, os cuidados legais e 
seguros para o aborto e", "D", "ao solicitar a inclusão de produtos de saúde sexual 
e reprodutiva no Mecanismo de Proteção Civil da União", "incluindo contracetivos 
e kits de saúde sexual e reprodutiva", e "em particular para superar as restrições 
nacionais em matéria de saúde e direitos sexuais e reprodutivos"

2.ª parte "a serviços de saúde sexual e reprodutiva (SSR) durante conflitos e deslocações, 
incluindo o acesso a" com a exceção do termo; "serviços"

3.ª parte "serviços"
4.ª parte "a serviços de planeamento familiar, ao aborto seguro ou à gestão clínica da 

violação" com a exceção dos termos: "ao aborto seguro"
5ª parte "ao aborto seguro"
6.ª parte "em conformidade com o conjunto mínimo de serviços iniciais das Nações Unidas"
7.ª parte "SSR, como a contraceção de emergência, os cuidados legais e seguros para o 

aborto e" com exceção dos termos: "a contraceção de emergência, os cuidados 
legais e seguros para o aborto”

8.ª parte "a contraceção de emergência, os cuidados legais e seguros para o aborto”
9.ª parte "D"
10.ª parte "ao solicitar a inclusão de produtos de saúde sexual e reprodutiva no Mecanismo 

de Proteção Civil da União"
11.ª parte "contracetivos e"
12.ª parte "incluindo kits" e "de saúde reprodutiva"
13.ª parte "em particular para superar as restrições nacionais em matéria de saúde e 

direitos sexuais e reprodutivos"

§ 20
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "da SDSR e", "incluindo nos países 

que impõem restrições à" e "SDSR"
2.ª parte "da SDSR e" com exceção da letra "D"
3.ª parte "D"
4.ª parte "incluindo nos países que impõem restrições à SDSR" com exceção da letra: "D"
5ª parte "D"
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Considerando S
1.ª parte “Considerando que existem atualmente cerca de 80 000 mulheres à espera de 

dar à luz na Ucrânia; considerando que a difícil situação no terreno está a resultar 
na falta de acesso adequado à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres que ainda se encontram no país;” com exceção dos termos: "e aos 
direitos"

2.ª parte "e aos direitos"
3.ª parte "considerando que o acesso à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) 

está também a tornar se cada vez mais difícil para os refugiados que chegam à 
UE;" Exceto os termos: "e aos direitos"

4.ª parte "e aos direitos"

ID, ECR:
§ 19
1.ª parte "Acolhe favoravelmente o financiamento concedido pela UE aos refugiados que 

fogem da Ucrânia, nomeadamente através do programa de Assistência à 
Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa (REACT-EU), do Fundo para 
o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) e da Ação de Coesão a favor dos 
Refugiados na Europa (CARE), o que permitiria aos países e regiões da UE prestar 
apoio de emergência às pessoas que fogem da Ucrânia devido à invasão pela 
Rússia; solicita que tais fundos sejam sensíveis às questões de género; "

2.ª parte "insiste em que este Parlamento deve supervisionar a forma como os fundos são 
gastos,"

3.ª parte "especialmente em países onde se registam violações do Estado de Direito, como 
a Polónia e a Hungria;"

4.ª parte "reitera que o princípio da integração da perspetiva de género e da orçamentação 
sensível ao género é um princípio fundamental da UE;"

Considerando J
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "especialmente na Polónia e na 

Hungria, onde foram tomadas medidas contra as pessoas LGBTIQ+"
2.ª parte Estes termos

Considerando T
1.ª parte "Considerando que as mulheres necessitam de acesso"
2.ª parte "a todos os serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo contraceção,"
3.ª parte “contraceção de emergência, cuidados de aborto legais e seguros"
4.ª parte "cuidados pré natais e assistência especializada durante o parto;"
5ª parte "considerando que o acesso à contraceção de emergência é gravemente 

dificultado por entraves na Polónia e na Hungria, devido aos requisitos relativos a 
receitas; considerando que, no caso da Polónia, da Roménia e da Eslováquia, 
existem obstáculos económicos no acesso a esses serviços fundamentais em 
matéria de saúde e direitos sexuais e reprodutivos, uma vez que não estão 
cobertos por seguros de saúde públicos ou por regimes de subvenção, o que 
resulta em barreiras significativas em termos de custos, dado que os refugiados 
têm de pagar o custo total do seu bolso ou procurar ajuda junto de organizações 
locais da sociedade civil para cobrir os custos em que incorrem; considerando 
que, na Polónia, está em vigor uma proibição quase total do aborto;"
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10. Impacto da guerra ilegal russa de agressão à Ucrânia nos setores dos 
transportes e do turismo da UE

Proposta de resolução: B9-0223/2022

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de resolução B9-0223/2022
(comissão TRAN)

Após o § 3 6 Verts/ALE VN + 525, 13, 14

§ 6 4 The Left VN + 537, 9, 9

7 Verts/ALE VN + 325, 224, 16Após o § 10

8 Verts/ALE VN - 224, 309, 27

§ 13 9 Verts/ALE -

§ 14 18 ECR -

§ 15 10 Verts/ALE -

Após o § 15 19 ECR -

Após o § 24 20 ECR VE - 147, 348, 52

§ 26 11 Verts/ALE +

Após o § 27 21 ECR +

VP

1 +

Após o § 28 22 ECR

2 +

§ 32 12 Verts/ALE +

Após o § 33 23 ECR +

Após o § 34 1 PPE +

13 Verts/ALE -§ 36

§ texto original VS +

VP

1 -

14 Verts/ALE

2 -

§ 37

§ texto original VS +
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 40 15 Verts/ALE -

VP

1/VN - 223, 314, 12

3 The Left

2/VN - 112, 396, 37

VP

1 -

§ 42

16 Verts/ALE

2/VN - 242, 262, 41

§ 43 2=
17=

The Left
Verts/ALE

VN - 159, 358, 25

VP

1 +

§ 44 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 49 § texto original

2 +

5 Verts/ALE VE - 104, 339, 25Considerando D

§ texto original VS +

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

Pedidos de votação nominal
The Left Alterações 2, 3, 4
Verts/ALE: Alterações 6, 7, 8, 16 (2.ª parte), 17

Pedidos de votação em separado
The Left §§ 36, 37; Considerando D
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Pedidos de votação por partes
ECR:
§ 49
1.ª parte "Salienta que a pandemia de COVID 19 e a atual crise decorrente da guerra na 

Ucrânia demonstraram a necessidade urgente de criar uma «Agência da UE para 
o Turismo»; "

2.ª parte “considera que a coordenação é imperativa para a recuperação da indústria do 
turismo da UE enquanto solução a curto prazo e que deve ser rapidamente criado 
um departamento especial para o turismo no quadro de uma das agências 
existentes, que deve ser responsável pela criação de uma nova «marca de 
turismo da UE» que promova a Europa como destino seguro, sustentável e 
inteligente para todos; apela a uma campanha comum da UE para promover a 
Europa enquanto destino, com vista a atrair turistas para destinos que mais 
dependem dos turistas russos e ucranianos;"

Verts/ALE:
Alteração 3
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "especialmente no que diz respeito 

à fixação de preços máximos dos combustíveis"
2.ª parte Estes termos

Alteração 14
1.ª parte "Reitera o seu grande pesar quanto à decisão do Conselho Europeu de reduzir 

drasticamente a dotação final do programa 2021-2027 do Mecanismo Interligar a 
Europa (MIE II), aquando da adoção dos valores no âmbito do Quadro Financeiro 
Plurianual 2021-2027, o que significa também menos financiamento disponível 
para a nova rubrica orçamental relativa à mobilidade militar, e lamenta que este 
erro possa agora comprometer a nossa segurança europeia comum e capacidade 
de proporcionar a tão necessária infraestrutura de transporte;"

2.ª parte "insta a Comissão a ponderar um aumento do financiamento da mobilidade 
militar, caso uma análise e avaliação holística o considere necessário, em 
consonância com as necessidades dos Estados-Membros e sem reduzir o 
financiamento da UE noutros domínios; realça a importância de assegurar que os 
aspetos da mobilidade militar sejam cuidadosamente avaliados e abordados, 
tanto em termos de infraestruturas como de financiamento, com vista a assegurar 
a otimização da cooperação e da mobilidade transfronteiras dentro da União; insta 
a Comissão a propor um apoio específico a grandes projetos de infraestruturas 
que melhorem as ligações de todos os Estados-Membros e a aumentar as ligações 
das infraestruturas de transportes com os Balcãs Ocidentais, a Moldávia, a 
Geórgia e a Ucrânia; apela, em particular, ao reforço das principais infraestruturas 
de dupla utilização que conduzam à fronteira oriental da União;"

Alteração 16
1.ª parte "Congratula-se com as medidas extraordinárias em vias de adoção e de avaliação 

por vários Estados-Membros com o objetivo de atenuar o aumento dos preços dos 
combustíveis, como a redução temporária dos impostos, e insta a Comissão a 
apresentar critérios comuns e coordenados a nível da UE e a facilitar a adoção 
destas medidas pelas autoridades nacionais;"

2.ª parte "considera que os enormes lucros que as empresas do setor da energia 
registaram nos últimos meses devem ser sujeitos a um imposto sobre os lucros 
excedentários, o que poderia ajudar a atenuar o impacto do aumento dos preços 
dos combustíveis;"

Alteração 22
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "a liberalização do"
2.ª parte Estes termos

§ 44
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "por exemplo através de terminais 

portuários da UE para o GNL como combustível de transição”
2.ª parte Estes termos


