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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. Liberalização temporária do comércio que complementa as concessões 
comerciais aplicáveis aos produtos ucranianos ao abrigo do Acordo de 
Associação entre a UE e a Ucrânia ***I

Relatório: Sandra Kalniete (A9-0146/2022)

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

Proposta da Comissão 
e alteração

VN + 515, 32, 11

2. Recolha, conservação e análise, pela Eurojust, de provas relacionadas com 
genocídio, crimes contra a Humanidade e crimes de guerra ***I

Proposta de regulamento (COM(2022)0187 - C9-0155/2022 - 2022/0130(COD))

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

observações

1 comissão +Conjunto do texto

2-11 ECR VN - 109, 329, 150

Proposta da Comissão VN + 560, 17, 18

Pedidos de votação nominal
ECR: alterações 2, 11

3. Regulamento (UE) 2016/1628: Alargamento dos poderes da Comissão para 
adotar atos delegados ***I

Proposta de regulamento (COM(2022)0113 - C9-0119/2022 - 2022/0080(COD))

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

Proposta da Comissão VN + 555, 26, 21
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4. Acordo de Associação entre a UE e a República da Moldávia

Relatório: Dragoş Tudorache (A9-0143/2022)

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

observações

3 Renew +§ 2

§ texto original VN ↓

Após o § 27 4 Renew +

1 Renew +Após o considerando 
A

2 Renew +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 512, 43, 39

Pedidos de votação nominal
ID: § 2

5. Relatório da Comissão de 2021 sobre o primado do Direito

Relatório: Terry Reintke (A9-0139/2022)

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

observações

Proposta de resolução 
de substituição

1 ID VN - 120, 462, 14

VP

1 +

§ 6 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 38 § texto original

2/VE + 323, 267, 9

VP

1 +

§ 39 § texto original

2 +

VP§ 40 § texto original

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

observações

2 +

VP

1 +

§ 42 § texto original

2 +

2 relator +

VP

1 ↓

§ 57

§ texto original

2 ↓

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 429, 131, 34

Pedidos de votação nominal
ID: alteração 1

Pedidos de votação por partes
deputados:
§ 6
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «Na Hungria, na Polónia e na Eslovénia»
2.ª parte Estes termos

§ 38
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «como o uso excessivo da força pelas 

autoridades responsáveis pela aplicação da lei durante os protestos e nas 
fronteiras da União;» 

2.ª parte Estes termos

§ 39
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «nomeadamente no domínio do combate ao 

terrorismo e da política de segurança,» 
2.ª parte Estes termos

§ 40
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «e dos direitos» e «designadamente a 

imposição de leis altamente restritivas em matéria de aborto,» 
2.ª parte Estes termos

§ 42
1.ª parte «Regista com preocupação os inúmeros relatos de violações significativas e 

sistemáticas dos direitos fundamentais de migrantes e requerentes de asilo em 
toda a União, em particular nas suas fronteiras externas; lamenta o facto de 
vários Estados-Membros terem adotado legislação nacional que restringe 
drasticamente os direitos dos requerentes de asilo e, em alguns casos, até põe 
em risco o cumprimento do princípio da não repulsão e o direito a um recurso 
efetivo; lamenta que, apesar dos apelos do Parlamento, a Comissão não tenha 
concluído a sua avaliação da compatibilidade de uma série de medidas 
legislativas nacionais no domínio do asilo e da migração com o direito da União;»

2.ª parte «reitera que o respeito pelos direitos fundamentais, como o direito de asilo e o 
direito a vias de recurso efetivas, é parte integrante de um Estado de Direito 
plenamente operacional;»
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§ 57
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «insta a Comissão a lançar o procedimento 

previsto no artigo 6.º, n.º 1, do referido regulamento, pelo menos nos casos da 
Polónia e da Hungria; recorda que a aplicabilidade, a finalidade e o âmbito de 
aplicação do regulamento estão claramente definidos e não precisam de ser 
fundamentados por meio de esclarecimentos adicionais; condena a decisão da 
Comissão no sentido de continuar a elaborar orientações, apesar de a decisão do 
TJUE ter confirmado a legalidade e validade do regulamento;»

2.ª parte Estes termos

6. Relatório de 2021 sobre a Macedónia do Norte

Relatório: Ilhan Kyuchyuk (A9-0133/2022)

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

observações

3 Verts/ALE VN + 368, 178, 50§ 2

§ texto original VN ↓

VP

1 +

§ 28 § texto original

2 +

§ 39 § texto original VN + 530, 16, 56

Após o § 75 2 PPE VN + 382, 190, 25

§ 79 § texto original VN + 358, 219, 26

VP

1/VN + 406, 180, 17

§ 80 § texto original

2/VN + 358, 196, 37

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 508, 56, 35

Pedidos de votação nominal
S&D: §§ 79, 80
Verts/ALE: §§ 79, 80; alterações 1, 2, 3
ID: §§ 2, 39, 80 (1.ª parte)

Pedidos de votação em separado
S&D: § 39
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Pedidos de votação por partes
ID:
§ 80
1.ª parte «Condena toda e qualquer tentativa de substituir monumentos e/ou artefactos 

históricos, mormente a destruição de património cultural autêntico ou quaisquer 
tentativas de reescrever a história;»

2.ª parte «realça que tais incidentes suscitam sérias preocupações, nomeadamente no 
contexto da ausência de aplicação do Tratado de Amizade, Boa Vizinhança e 
Cooperação de 2017;»

S&D:
§ 28
1.ª parte «Encoraja as medidas em curso para reforçar a confiança entre as comunidades e 

no funcionamento de uma sociedade multiétnica e na democracia, e recorda, 
também, a importância de defender os direitos de todas as comunidades e de 
combater, de facto, todo e qualquer caso de discriminação;»

2.ª parte «incentiva o governo a velar pela igualdade de proteção constitucional dos 
direitos de todas as comunidades étnicas, se necessário através de alterações 
legislativas, e a proteger e promover o património cultural, as línguas e as 
tradições destas comunidades através de um acesso equitativo, inclusivo e não 
discriminatório à educação e aos meios de comunicação social;»

Diversos
A alteração 1 foi retirada.

7. Relatório de 2021 sobre a Albânia

Relatório: Isabel Santos (A9-0131/2022)

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

observações

§ 2 § texto original VN + 389, 57, 151

§ 3 § texto original VN + 409, 57, 129

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 519, 52, 28

Pedidos de votação nominal
ID: §§ 2, 3

8. Ação penal contra a oposição e detenção de dirigentes sindicais na 
Bielorrússia

Propostas de resolução: B9-0269/2022, B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-
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0276/2022, B9-0277/2022

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0270/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputados)

Após o considerando 
D

3 Renew +

Após o considerando 
K

1 S&D +

Considerando M 2 S&D +

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0269/2022 The Left ↓

B9-0270/2022 PPE ↓

B9-0274/2022 Verts/ALE ↓

B9-0275/2022 Renew ↓

B9-0276/2022 S&D ↓

B9-0277/2022 ECR ↓

Diversos
Sara Matthieu apoia igualmente a proposta de resolução comum B9-0274/2022.

9. Nível mínimo de tributação para os grupos multinacionais *

Relatório: Aurore Lalucq (A9-0140/2022)

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

observações

Alterações da 
comissão competente 

- votação em bloco

1-23, 
26-29, 
35-43

comissão +

Artigo 2, § 1 47 The Left VN - 118, 364, 113

Artigo 2, § 3, alínea a) 48 The Left VN - 129, 341, 122

49 The Left VN - 116, 354, 126Artigo 3, § 1, n.º 12

56 Verts/ALE VN - 171, 318, 110
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

Artigo 16 57S Verts/ALE,
The Left

VN - 117, 356, 126

50S The Left VN - 47, 358, 194Artigo 27

24 comissão +

51S The Left VN - 53, 345, 201Artigo 29

25 comissão +

Artigo 46 52S The Left VN - 116, 360, 120

58S Verts/ALE,
The Left

VN - 118, 346, 131Artigo 47

30-34 comissão +

Após o artigo 53 45 ECR -

Artigo 55, § 1 44 ECR -

Considerando 3 53 Verts/ALE VN - 130, 328, 140

Após o considerando 
3

54 Verts/ALE VN - 109, 325, 162

Após o considerando 
9

46 The Left VN - 106, 328, 161

Considerando 12 55 Verts/ALE VN - 162, 323, 111

Proposta da Comissão VN + 503, 46, 48

Pedidos de votação nominal
The Left: alterações 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Verts/ALE: alterações 53, 54, 55, 56, 57, 58
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10. Criação do Espaço Europeu da Educação até 2025 - microcredenciais, 
contas individuais de formação e aprendizagem para um ambiente 
sustentável

Proposta de resolução: B9-0266/2022

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

observações

Proposta de resolução B9-0266/2022
(Comissão CULT)

§ 9 § texto original VN + 519, 59, 21

VP

1 +

§ 10 § texto original

2 +

§ 17 § texto original VN + 457, 82, 61

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

Pedidos de votação nominal
ID: §§ 9, 17

Pedidos de votação por partes
ID:
§ 10
1.ª parte «Recorda às autoridades públicas o seu papel essencial na garantia do equilíbrio 

na formação de competências proposta aos adultos» 
2.ª parte «e salienta, em particular, que as competências básicas, transversais, 

psicossociais e sociais são tão importantes para as transições ecológica e digital 
como as competências técnicas;»

11. Combater a impunidade pelos crimes de guerra cometidos na Ucrânia

Propostas de resolução: B9-0272/2022, B9-0281/2022, B9-0282/2022, B9-0283/2022, B9-
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0284/2022, B9-0285/2022

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0281/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputados)

Após o § 1 3 The Left VN - 118, 443, 25

§ 4 11 PPE +

Após o § 10 4 The Left VN - 270, 295, 31

Após o § 17 5 The Left VN - 101, 443, 48

§ 19 6 The Left VN + 431, 81, 75

§ 22 7 The Left -

VP

1 +

2 -

3 +

§ 25 § texto original

4/VE - 252, 290, 48

VP

1/VN - 175, 407, 14

Após o § 25 8 The Left

2/VN ↓

9 The Left VN - 95, 402, 99Após o § 27

10 The Left VN - 169, 362, 60

1 The Left VN - 69, 459, 57Após o considerando F

2 The Left VN - 61, 452, 52
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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

B9-0272/2022 The Left ↓

B9-0281/2022 PPE ↓

B9-0282/2022 Renew ↓

B9-0283/2022 Verts/ALE ↓

B9-0284/2022 S&D ↓

B9-0285/2022 ECR ↓

Pedidos de votação nominal
The Left: alterações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Pedidos de votação por partes
Verts/ALE:
alteração 8
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: que inúmeros crimes de guerra cometidos 

em países como a Síria, Mianmar/Birmânia, Iraque, Afeganistão, Palestina e Iémen 
continuam impunes;

2.ª parte Estes termos

ECR, PPE:
§ 25
1.ª parte «Congratula-se com a aprovação pelo Verkhovna Rada do projeto de lei n.º 7304, 

que prevê a admissão do TPI para trabalhar na Ucrânia e apela às autoridades 
ucranianas para que apoiem os esforços de responsabilização por crimes 
internacionais graves, ratificando urgentemente o Estatuto de Roma do TPI e 
tornando-se formalmente membro do TPI; insta as autoridades ucranianas a 
alinharem a legislação e os procedimentos nacionais ucranianos com o Direito 
internacional, reforçando assim os mecanismos jurídicos nacionais para combater 
a impunidade dos crimes, a harmonizarem a legislação nacional, nomeadamente 
o Código Penal, com o Direito penal internacional e o Direito internacional 
humanitário, e a adotarem um quadro claro e prático para a cooperação com o TPI 
e outros organismos que investigam crimes cometidos na Ucrânia,»

2.ª parte «nomeadamente através da assinatura da Lei n.º 2689 sobre alterações a 
determinados atos legislativos relativos à aplicação do Direito penal e do Direito 
humanitário internacionais, adotada pelo parlamento ucraniano (Rada) em maio 
de 2021;» 

3.ª parte «recorda a necessidade de todas as partes num conflito respeitarem estritamente 
o Direito internacional humanitário;»

4.ª parte «exorta a Ucrânia a assegurar uma investigação eficaz sobre os alegados abusos 
de prisioneiros de guerra russos por parte dos combatentes ucranianos;»

12. Consequências sociais e económicas para a UE da guerra da Rússia contra 
a Ucrânia: reforçar a capacidade da UE para agir

Propostas de resolução: B9-0267/2022, B9-0271/2022, B9-0273/2022, B9-0278/2022, B9-
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0279/2022, B9-0280/2022

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0267/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputados)

§ 1 § texto original VN + 575, 8, 9

1 The Left VN - 48, 461, 91

VP

1 +

§ 4

§ texto original

2 +

§ 7 2 The Left VN - 118, 408, 74

VP

1 +

2 +

§ 8 § texto original

3 +

Após o § 10 3 The Left -

VP

1 +

2 +

§ 11 § texto original

3 +

4 The Left VN - 133, 438, 25

VP

1/VN - 265, 312, 19

Após o § 11

5 The Left

2/VN ↓

VP

1/VE + 382, 158, 49

§ 13 § texto original

2 +

§ 14 § texto original VN + 542, 15, 24

VP

1 +

§ 15 § texto original

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

observações

VP

1 +

§ 18 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 21 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 24 § texto original

2/VE + 349, 221, 20

VP

1 +

§ 26 § texto original

2/VE + 337, 233, 23

VP

1 +

§ 30, alínea b) § texto original

2 +

VP

1 +

§ 30, alínea d) § texto original

2 +

VP

1 +

§ 31 § texto original

2 +

§ 33 § texto original VS +

VP

1 +

2 +

§ 34 § texto original

3 +

VP§ 35 § texto original

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

observações

2 +

Após o § 39 6 The Left VN - 143, 434, 17

VP

1 +

2 +

§ 41 § texto original

3 +

VP

1 +

§ 42 § texto original

2 +

VP

1 +

2 +

3/VE + 332, 248, 9

§ 44 § texto original

4/VE + 300, 266, 15

VP

1 +

2 +

§ 45 § texto original

3 +

VP

1/VN - 162, 369, 61

7 The Left

2/VN - 108, 364, 112

VP

1 +

§ 46

§ texto original

2 +

§ 49 § texto original VS +

Após o § 50 8 The Left VN - 156, 323, 107

VPConsiderando Q § texto original

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

observações

2 +

Considerando V § texto original VS +

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0267/2022 Renew ↓

B9-0271/2022 PPE ↓

B9-0273/2022 The Left ↓

B9-0278/2022 S&D ↓

B9-0279/2022 ECR ↓

B9-0280/2022 Verts/ALE ↓

Pedidos de votação nominal
ID: §§ 1, 14
The Left: alterações 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Pedidos de votação em separado
Renew: §§ 24, 44
The Left: § 33
PPE: §§ 13, 49; considerando V

Pedidos de votação por partes
Renew:
§ 34
1.ª parte «Frisa que os cidadãos europeus consideraram que a resposta europeia à crise da 

COVID-19 visava protegê-los e abrir perspetivas, nomeadamente através da 
criação do programa SURE e do NextGenerationEU (NGEU);»

2.ª parte «sublinha que nem o NextGenerationEU, com a sua componente do Fundo de 
Recuperação e Resiliência, nem a flexibilidade no âmbito do atual quadro 
financeiro plurianual (QFP) 2021-2027 são suficientes para cobrir as necessidades 
financeiras geradas pela guerra na Ucrânia;»

3.ª parte «recorda que estes instrumentos não foram projetados nem dimensionados para 
darem resposta aos novos desafios decorrentes da agressão e invasão russas e 
manter, ao mesmo tempo, os investimentos nos programas e nas políticas da UE, 
incluindo prioridades importantes como as transições justa, ecológica e digital;»

§ 35
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «convida a Comissão a realizar uma revisão 

aprofundada do funcionamento do QFP atual e a apresentar uma proposta 
legislativa para uma revisão abrangente do QFP o mais rapidamente possível, o 
mais tardar no primeiro trimestre de 2023;»

2.ª parte Estes termos
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§ 41
1.ª parte «Regista a Comunicação da Comissão sobre as orientações em matéria de política 

orçamental para 2023 e o seu apelo à manutenção de uma orientação orçamental 
de apoio para poder reagir à evolução da situação económica e 
social; »«   »« espera que a Comissão apresente um conjunto de medidas de 
política orçamental para reagir aos choques económicos e ao aumento dos níveis 
de pobreza;»

2.ª parte «espera também, neste contexto, que a cláusula de derrogação de âmbito geral 
permaneça ativada enquanto subsistirem as justificações subjacentes;»

3.ª parte «entende que a reversão das regras orçamentais nas circunstâncias presentes 
pode ter consequências inesperadas para a economia da UE e para a capacidade 
de os Estados-Membros enfrentarem a atual crise;»

§ 45
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «acordado e juridicamente vinculativo» e 

«incluindo um imposto sobre as transações financeiras,» 
2.ª parte «acordado e juridicamente vinculativo»
3.ª parte «incluindo um imposto sobre as transações financeiras,» 

ECR:
§ 4
1.ª parte Conjunto do texto, exceto o termo: «renováveis»
2.ª parte Este termo

§ 11
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «renováveis» e «apela à eliminação 

progressiva dos subsídios aos combustíveis fósseis;»
2.ª parte «renováveis»
3.ª parte «apela à eliminação progressiva dos subsídios aos combustíveis fósseis;»

§ 21
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «que respeitam o Estado de Direito»
2.ª parte Estes termos

§ 30, alínea d)
1.ª parte Conjunto do texto, exceto o termo: «renováveis»
2.ª parte Este termo

Verts/ALE:
alteração 5
1.ª parte «Relembra que os preços da energia têm estado extraordinariamente elevados 

desde o início do outono de 2021, o que afetou negativamente os trabalhadores 
mesmo antes do início do conflito; »«   »« regista as medidas extraordinárias 
adotadas por alguns Estados-Membros com o objetivo de atenuar o aumento dos 
preços dos combustíveis; »«   »« salienta, no entanto, que essas medidas são 
insuficientes para aliviar verdadeiramente os custos do aumento dos preços da 
energia para os agregados familiares; »«   »« insta, por conseguinte, a Comissão a 
apresentar critérios ambiciosos, coordenados e claros sobre medidas adicionais 
para proteger os trabalhadores e os agregados familiares,» 

2.ª parte «em especial no que diz respeito à fixação dos preços máximos da energia a 
níveis anteriores à crise, assim como os preços de outros bens essenciais;»
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alteração 7
1.ª parte «Observa que as grandes empresas privadas, designadamente nos setores da 

energia e do comércio retalhista de produtos alimentares, têm obtido lucros 
extraordinários com esta crise; »«   »« salienta que, tal como destacado pelo 
Conselho Europeu e recomendado por instituições internacionais como a OCDE ou 
o FMI, a tributação temporária ou as intervenções regulamentares sobre lucros 
aleatórios podem ser uma fonte de financiamento público nacional; »«   »« exorta 
a Comissão e os Estados-Membros a coordenarem a conceção de um regime 
ambicioso de tributação dos lucros inesperados para prevenir que grandes 
empresas tirem partido da guerra e para financiar medidas públicas que são 
necessárias e outras medidas regulamentares, a fim de as utilizar para atenuar as 
consequências sociais e económicas para a UE da guerra na Ucrânia;»

2.ª parte «exorta os Estados-Membros a regularem os preços e as margens de lucro nos 
setores em que existam provas de práticas de estabelecimento de preços por 
estruturas de cartel, sobretudo no setor dos combustíveis;»

The Left:
§ 8
1.ª parte «Exorta o Conselho a alargar a lista de pessoas diretamente visadas pelas 

sanções da UE, incluindo os oligarcas russos,» 
2.ª parte «a fim de tomar em consideração a lista de 6 000 pessoas apresentada pela 

Fundação Navalny;»
3.ª parte «solicita o alargamento das sanções da UE às entidades de comunicação social 

afiliadas à Rússia que operam na UE, e nomeadamente à «agência noticiosa» 
InfoRos, que está associada ao GRU (serviço central de informações da Rússia);»

§ 13
1.ª parte «Exorta a Comissão e os Estados-Membros a condicionarem o investimento 

público e o apoio financeiro, incluindo o apoio financeiro público às empresas 
concedido no âmbito da flexibilização das regras em matéria de auxílios estatais, 
a requisitos pertinentes relacionados com objetivos de política pública, em 
particular requisitos sociais, ambientais e financeiros, que devem ser cumpridos 
pelos beneficiários enquanto receberem apoio público, assegurando 
simultaneamente uma concorrência leal e aberta, condições de concorrência 
equitativas entre as nossas empresas»

2.ª parte «e o respeito pelos princípios fundamentais em que assenta o nosso mercado 
único;»

§ 15
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «e, ao mesmo tempo, preservem a 

integridade do mercado único;»
2.ª parte Estes termos

PPE:
§ 18
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «exorta os Estados-Membros a ajudarem as 

mulheres ucranianas deslocadas temporariamente, a fim de garantir o acesso 
universal a cuidados de saúde sexual e reprodutiva de qualidade, sem 
discriminação, coação e abuso, a abordar a questão das vias de recurso legais e a 
prevenir as violações dos direitos humanos que as afetam;»

2.ª parte Estes termos

§ 24
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «bem como um mecanismo de emergência 

social com apoio público reforçado aos instrumentos já existentes destinados aos 
mais pobres da nossa sociedade;» 

2.ª parte Estes termos

§ 26
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «e informou que nem todos os Estados 

Membros estabeleceram o seu rendimento mínimo acima do limiar de pobreza;» 
2.ª parte Estes termos
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§ 30, alínea b)
1.ª parte «o aumento dos auxílios às empresas desses setores, assegurando uma aplicação 

flexível das regras em matéria de auxílios estatais e assegurando 
simultaneamente uma concorrência leal,» 

2.ª parte «sujeita aos requisitos de sustentabilidade vinculativos pertinentes integrados nos 
modelos empresariais das empresas, tais como a proibição de despedimentos 
coletivos, o aumento da eficiência energética, a utilização adicional de energias 
renováveis e objetivos de redução de materiais virgens;»

§ 31
1.ª parte «Sublinha as recentes conclusões do Conselho, que convidam os Estados-

Membros e a Comissão a continuarem a utilizar da melhor forma o conjunto de 
medidas em matéria de auxílios estatais, designadamente o novo quadro 
temporário de crise relativo a medidas de auxílio estatal;»

2.ª parte «sublinha, a este respeito, a ausência de quaisquer condições sociais e de 
sustentabilidade no quadro dos auxílios estatais apresentado pela Comissão; 
insiste em que as instituições da UE e os Estados-Membros assegurem que o 
apoio financeiro público seja concedido às empresas para combater os efeitos 
económicos da pandemia e da guerra na condição de esse financiamento ser 
utilizado em benefício dos trabalhadores e de as empresas beneficiárias se 
absterem de pagar prémios às suas administrações, praticar atos de evasão fiscal, 
pagar dividendos ou disponibilizar regimes de resgate de ações enquanto 
estiverem a receber tal apoio;»

§ 42
1.ª parte «Aproveita a oportunidade, no contexto dos atuais desafios geopolíticos mundiais, 

como a pandemia de COVID-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia, para repensar 
a governação económica da UE de modo a aumentar a sua resiliência face a 
choques e crises»

2.ª parte «e a reforçar a sua dimensão social e energética; convida a Comissão a 
reformular a resposta global da política económica à atual crise, a fim de 
combater eficazmente as desigualdades económicas e sociais num contexto de 
enormes necessidades de investimento;»

§ 44
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «um novo fundo europeu específico (Fundo 

de Autonomia Estratégica para a Europa) para financiar as», «evitando os efeitos 
de dependência dos combustíveis fósseis,» e «solicita que tudo isto se baseie nos 
ensinamentos retirados do Next Generation EU;»

2.ª parte «um novo fundo europeu específico (Fundo de Autonomia Estratégica para a 
Europa) para financiar as»

3.ª parte «evitando os efeitos de dependência dos combustíveis fósseis,» 
4.ª parte «solicita que tudo isto se baseie nos ensinamentos retirados do Next Generation 

EU;»

§ 46
1.ª parte «Salienta que, tal como destacado pelo Conselho Europeu, a tributação 

temporária ou as intervenções regulamentares sobre lucros aleatórios podem ser 
uma fonte de financiamento público nacional;»

2.ª parte «exorta a Comissão e os Estados-Membros a coordenarem a conceção de regimes 
de tributação dos lucros inesperados ou de outras medidas regulamentares, a fim 
de os utilizar para atenuar as consequências sociais e económicas para a UE da 
guerra na Ucrânia;»

Considerando Q
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: «que a AIE declarou também que medidas 

fiscais temporárias aplicadas aos lucros excecionais poderiam ser tomadas para 
que estas receitas públicas pudessem compensar parcialmente o aumento das 
faturas de energia;»

2.ª parte Estes termos


