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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. Nomeação de um membro para o painel de seleção para o Gabinete da 
Procuradoria Europeia

Proposta de decisão: B9-0290/2022 (votação por escrutínio secreto (artigo 191.º, n.º 1, do 
Regimento))

Objeto VN, etc. Votações Votações por VN/VE - 
observações

Candidatura de 
Margreet Fröberg

SEC + 226, 48, 114

2. Prorrogação do Acordo para a Promoção, a Oferta e a Utilização dos 
Sistemas de Navegação por Satélite Galileo e GPS e Aplicações Conexas 
***

Recomendação: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0153/2022)

Objeto VN, etc. Votações Votações por VN/VE - 
observações

Projeto de decisão do 
Conselho

VN + 556, 4, 13
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3. Relatório de 2021 sobre a Turquia

Relatório: Nacho Sánchez Amor (A9-0149/2022)

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

observações

§ 3 4 ID -

Após o § 3 5 ID -

§ 4 § texto original VN + 467, 85, 49

Após o § 7 6 ID -

§ 12 12 S&D +

§ 17 17 S&D +

Após o § 19 8 ID -

§ 24 13 S&D +

§ 28 § texto original VN + 524, 53, 32

§ 31 14 S&D +

9 Renew +§ 35

§ texto original VN ↓

VP

1 +

§ 36 § texto original

2 +

Após o § 36 7 ID -

VP

1/VN + 529, 45, 42

§ 37 § texto original

2/VN + 470, 103, 29

10 Renew +§ 41

§ texto original VN ↓

Após o § 41 1 The Left VN - 127, 375, 115

S&D VP

1 +

§ 43 15

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

observações

16 S&D +

18 PPE VP

1 +

§ 44

2 +

Após o § 44 2 The Left VN - 187, 392, 44

§ 46 3 The Left VN - 222, 333, 61

VP

1/VN + 600, 14, 6

§ 47 § texto original

2/VN + 501, 60, 31

VP

1/VN + 543, 40, 34

§ 50 § texto original

2/VN + 501, 89, 21

11 S&D +Considerando C

§ texto original VN ↓

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 448, 67, 107

Pedidos de votação nominal
The Left Considerando C; §§ 4, 28, 35, 37, 41, 47, 50; alterações 1, 2, 3
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Pedidos de votação por partes
Verts/ALE:
Alteração 15
1.ª parte «Observa que, apesar de alguns sinais de desanuviamento no Mediterrâneo 

Oriental desde o último relatório sobre a Turquia, se observou recentemente uma 
nova escalada; continua plenamente ciente de que, enquanto os problemas 
subjacentes não forem resolvidos, esta dinâmica positiva se pode facilmente 
inverter em qualquer momento;»

2.ª parte «deplora, neste contexto, as declarações recentes de responsáveis turcos que 
contestam a soberania grega em relação a algumas das suas ilhas, dado serem 
contraproducentes e comprometerem o ambiente de segurança na região; exorta 
mais uma vez a Turquia e todas as partes interessadas envolvidas a 
empenharem-se de boa-fé na resolução pacífica dos litígios e a absterem-se de 
qualquer ação ou ameaças unilaterais; reitera, em especial, o seu apelo a todas 
as partes para que deem provas de um verdadeiro empenho coletivo na 
negociação, de boa-fé, da delimitação das zonas económicas exclusivas e da 
plataforma continental, em conformidade com as regras e os princípios 
internacionais; condena, neste contexto, o assédio que navios de guerra turcos 
exercem sobre navios de investigação que realizam estudos na ZEE delimitada 
pela República de Chipre; condena ainda as violações do espaço aéreo nacional 
grego pela Turquia, como os voos sobre zonas habitadas e o seu território, uma 
vez que estas ações violam tanto a soberania como os direitos soberanos dos 
Estados Membros da UE e violam o direito internacional; manifesta toda a sua 
solidariedade para com a Grécia e a República de Chipre; reafirma o direito da 
República de Chipre de celebrar acordos bilaterais relativos à sua ZEE e de 
explorar e aproveitar os seus recursos naturais no pleno respeito do direito 
internacional; observa com preocupação que o «casus belli» declarado pela 
Grande Assembleia Nacional da Turquia contra a Grécia em 1995 ainda não foi 
retirado; saúda a continuação das conversações exploratórias entre a Grécia e a 
Turquia, que procuram abordar a delimitação da plataforma continental e das ZEE 
em consonância com o direito internacional; reitera o seu apelo ao Governo turco 
para que assine e ratifique a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar, que faz parte do acervo da UE; apoia o convite endereçado pelo Governo da 
República de Chipre à Turquia no sentido de negociar, de boa-fé, a delimitação 
marítima das suas costas ou de recorrer ao Tribunal Internacional de Justiça, e 
insta a Turquia a aceitar este convite; acolhe com agrado o contributo da Turquia 
para a segurança do aprovisionamento de gás através da ligação do gasoduto 
transanatoliano (TANAP) ao gasoduto transadriático (TAP), que já está concluído; 
reitera o seu apoio à proposta do Conselho Europeu de realização de uma 
conferência multilateral sobre o Mediterrâneo Oriental e sublinha que o Pacto 
Ecológico e a transição energética poderão constituir oportunidades importantes 
para alcançar soluções energéticas cooperativas, sustentáveis e inclusivas no 
Mediterrâneo Oriental; solicita que o Mediterrâneo Oriental se converta num 
verdadeiro catalisador no âmbito da dimensão externa do Pacto Ecológico;»

S&D:
alteração 18
1.ª parte «manifesta, a este respeito, a sua profunda preocupação com as recentes 

atividades ilegais na zona vedada de Varosha para a abertura de uma nova parte 
da praia»

2.ª parte «bem como com a recente assinatura de um «Protocolo Financeiro» entre a 
Turquia e as zonas ocupadas de Chipre, através do qual a Turquia financiará 
projetos de reconstrução de Varosha;»

The Left
§ 36
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: «e sublinha a importância de 

ambas as partes cumprirem os respetivos compromissos ao abrigo da Declaração 
Conjunta UE-Turquia de 2016»

2.ª parte Estes termos
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§ 37
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: «pelo que apoia a proposta da 

Comissão no sentido de encetar negociações sobre o aperfeiçoamento de uma 
União Aduaneira mutuamente vantajosa, acompanhada de um mecanismo eficaz 
e eficiente de resolução de litígios»

2.ª parte Estes termos

§ 47
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: «a cooperar plenamente com a 

força naval liderada pela União Europeia no Mediterrâneo na Operação IRINI 
(EUNAVFOR MED) e a permitir uma cooperação eficaz entre esta última e a 
operação «Sea Guardian» da NATO»

2.ª parte Estes termos

§ 50
1.ª parte «Acredita que a UE deve continuar a procurar todas as vias possíveis de diálogo, 

entendimento comum e convergência de posições com a Turquia; convida a 
Turquia a encetar um diálogo construtivo e de boa-fé, nomeadamente sobre 
questões de política externa relativamente às quais a Turquia e a UE têm adotado 
posições opostas, com vista a encontrar de novo uma base comum e um 
entendimento comum com a UE, retomar o diálogo e a cooperação em matéria de 
relações de boa vizinhança e relançar o processo de reformas na Turquia; observa 
que, devido às diferentes prioridades das instituições da UE estabelecidas nos 
quadros existentes que regem as relações entre a UE e a Turquia, é muito difícil 
encontrar uma forma eficaz de avançar; lamenta a ausência, na UE, de uma 
estratégia a longo prazo, de uma política coerente e de uma liderança sólida em 
relação à Turquia; insta os Presidentes da Comissão e do Conselho Europeu e o 
Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança a darem provas de uma liderança mais 
forte, estratégica e assente em valores, com uma adequada responsabilização 
perante o Parlamento; insta as instituições da UE e os Estados-Membros a 
formularem uma abordagem coerente e racionalizada em relação a esta questão, 
uma vez que diz respeito a um dos nossos maiores vizinhos e mais importantes 
parceiros, sem esquecer uma estreita cooperação entre todas as instituições da 
UE;»

2.ª parte «insta o SEAE a intensificar o diálogo transatlântico e a cooperação com a 
administração Biden no que toca às relações com a Turquia;»

4. Roteiro do SEAE para as alterações climáticas e a defesa

Relatório: Thomas Waitz (A9-0084/2022)

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

observações

3 deputados +Após o § 1

4 deputados +

Após o considerando 
A

1 deputados +

Após o considerando L 2 deputados +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 356, 159, 114
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5. A UE e os desafios em matéria de segurança na região do Indo-Pacífico

Relatório: David McAllister (A9-0085/2022)

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

observações

§ 3 9 relator +

§ 4 10 relator +

§ 5 11 relator +

§ 6 12 relator +

§ 9 13 relator +

§ 12 14 relator +

§ 15 15 relator +

§ 20 16 relator +

§ 21 17 relator +

Após o § 22 18 relator +

§ 23 25 relator +

Após o § 28 19 relator +

Citações 1-7 relator +

Considerandos 8, 20-
24

relator +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 474, 60, 80

6. As ilhas da UE e a política de coesão: ponto da situação e desafios futuros

Relatório: Younous Omarjee (A9-0144/2022)

Objeto VN, etc. Votações Votações por VN/VE - 
observações

Proposta de resolução VN + 577, 38, 10
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7. Artigo 17.º do Regulamento relativo à Política Comum das Pescas

Relatório: Caroline Roose (A9-0152/2022)

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

observações

Após o § 1 2 S&D VE + 307, 282, 38

VP

1 +

§ 5 § texto original

2 +

§ 9 4 S&D VE - 296, 301, 28

VP

1 +

§ 19 § texto original

2 +

§ 22 5 S&D VE + 286, 199, 141

VP

1 +

§ 30 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 33 § texto original

2 -

§ 35 § texto original VS -

Após o § 35 6 S&D -

Após o § 36 7 S&D -

Após o considerando 
H

1 S&D -

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 482, 103, 47

Pedidos de votação em separado
PPE: § 35
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Pedidos de votação por partes
Renew:
§ 33
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: «considerando a possibilidade de 

utilizarem critérios etários para atribuírem uma parte equitativa das possibilidades 
de pesca de que dispõem»

2.ª parte Estes termos

PPE:
§ 5
1.ª parte «Salienta que não existe nenhum estudo da Comissão que analise a aplicação dos 

critérios de repartição das quotas referidos nos artigos 16.º e 17.º da PCP;»
2.ª parte «observa que existe falta de transparência e que vários Estados Membros não 

tornam públicos os critérios que aplicam na distribuição das possibilidades de 
pesca, e incentiva os a tornarem públicos e facilmente acessíveis estes critérios, 
recorda que um método de repartição objetivo implica que seja feita uma 
descrição clara e inequívoca de critérios de repartição bem definidos, incluindo 
uma descrição clara das ponderações relativas dos critérios ou das condições para 
a sua utilização em caso de critérios de repartição múltiplos;»

§ 19
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: «observa que a versão inglesa 

inclui a palavra «shall»»
2.ª parte Estes termos

§ 30
1.ª parte «Insta os Estados Membros a incentivarem os operadores, através dos seus 

processos de repartição, a estabelecerem e reforçarem o diálogo social com os 
sindicatos e as organizações de trabalhadores»

2.ª parte «bem como a aplicarem integralmente as convenções coletivas de trabalho para 
promoverem a sustentabilidade social e condições de trabalho justas no setor das 
pescas;»

Diversos
O Grupo S&D retirou a alteração 3.


