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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. Reforço do mandato da Europol: introdução de indicações no SIS ***I

Relatório: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 50 comissão VN + 470, 118, 16

2. Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável UE/Mauritânia e 
protocolo de aplicação ***

Recomendação: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0148/2022)

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

Projeto de decisão do 
Conselho

VN + 557, 34, 31

3. Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável UE/Mauritânia e 
protocolo de aplicação (Resolução)

Relatório: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0154/2022)

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

Proposta de resolução VN + 532, 23, 74
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4. Revisão do sistema de comércio de licenças de emissão de gases com 
efeito de estufa da UE ***I

Relatório: Peter Liese (A9-0162/2022)
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de rejeição da proposta da Comissão

Proposta de rejeição 
da proposta da 

Comissão

268 ID VN - 104, 509, 19

Projeto de ato legislativo

Alterações da 
comissão competente 

- votação em bloco

1, 3-
11, 14, 
20, 23-
24, 26-
27, 31-

37,  
41-44, 
47, 50-
51, 54, 
58-59, 
61-62, 
64, 71-
72, 75-
77, 82-
84, 93, 
95-97, 
106-
108, 
110, 
112-
113, 
119, 
123, 
126, 
128, 
132-
134, 
138-
142, 
146, 
152, 
157, 
159, 
161, 
163, 
165-
189, 
193, 
198, 
200, 
202-
205, 
210, 
213-
214

comissão +

VP

1 +

Alterações da 
comissão competente 

- votação em 
separado

2 comissão

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

observações

VP

1 +

15 comissão

2 +

VP

1 +

16 comissão

2 +

VP

1/VN + 589, 26, 20

2/VN + 477, 147, 3

3/VN + 452, 162, 3

17 comissão

4/VN + 474, 144, 10

18 comissão VS +

19 comissão VS +

21 comissão VS +

28 comissão VS +

29 comissão VS +

30 comissão VS +

49 comissão VS/VE + 364, 273, 2

VP

1 +

53 comissão

2 +

VP

1/VN + 566, 64, 8

55 comissão

2/VN + 467, 135, 30

57 comissão VS +

60 comissão VS +

63 comissão VS +

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

observações

80 comissão VS +

81 comissão VS +

89 comissão VS +

VP

1/VN + 586, 43, 7

2/VN + 450, 157, 11

90 comissão

3/VN + 475, 153, 6

98 comissão VS -

102 comissão VN + 441, 189, 8

105 comissão VN + 555, 37, 39

109 comissão VS +

111 comissão VS +

VP

1 +

114 comissão

2 +

VP

1 +

116 comissão

2 +

125 comissão VS +

137 comissão VS +

143 comissão VS +

144 comissão VS +

VP

1/VN + 476, 159, 2

148 comissão

2 +

150 comissão VS +

VP151 comissão

1 +



P9_PV(2022)06-08(VOT)_PT.docx 8 PE 733.409

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

observações

2 +

153 comissão VS +

VP

1 +

154 comissão

2 +

155 comissão VS +

156 comissão VS +

VP

1 +

162 comissão

2/VN + 480, 158, 0

190 comissão VS +

191 comissão VS +

194 comissão VS +

195 comissão VS +

196 comissão VS +

199 comissão VS +

207 comissão VS +

208 comissão VS +

209 comissão VN + 441, 195, 5
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 1 – Diretiva 

2003/87/CE
Artigo 2 – n.º 1

364 ECR -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 2 – alínea a – 
Diretiva 2003/87/CE – 
artigo 3 – parágrafo 1 

– alínea b)

365 ECR -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 2 – alínea b – 
Diretiva 2003/87/CE – 
artigo 3 – parágrafo 1 

– alínea d)

366 ECR -

299 deputados -Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 2 – alínea d – 
Diretiva 2003/87/CE – 
artigo 3 – parágrafo 1 

– alínea v)

270 ID -

402 PPE, S&D +

85 comissão ↓

86=
303=

comissão
deputados

+

403 PPE, S&D +

87 comissão ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 2 – alínea d – 
Diretiva 2003/87/CE – 
artigo 3 – parágrafo 1 

– após a alínea w)

302 deputados -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 2 – alínea d – 
Diretiva 2003/87/CE – 
artigo 3 – parágrafo 1 

– alínea x)

367S ECR -

368S ECR -Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 2 – alínea d – 
Diretiva 2003/87/CE – 
artigo 3 – parágrafo 1 

– alínea y)

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

observações

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 2 – alínea d – 
Diretiva 2003/87/CE – 
artigo 3 – parágrafo 1 

– alínea z)

369S ECR -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 4

Diretiva 2003/87/CE
antes do artigo 3-A

250 S&D -

271 ID VN - 127, 494, 14

91 comissão +

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 5

Diretiva 2003/87/CE
artigo 3-G – n.º 1

304 deputados ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 5

Diretiva 2003/87/CE
artigo 3-G – após o n.º 

2

272 ID VN - 179, 452, 3

92PC1 comissão VN + 442, 182, 14

273-
277

ID ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 6

Diretiva 2003/87/CE
artigo 3-GA – n.º 2

305-
309
370-
373

deputados
ECR

↓

92PC2 comissão VN + 466, 141, 34Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 6

Diretiva 2003/87/CE
artigo 3-G – n.º 2

310 deputados ↓

278=
311=

ID
deputados

VN - 177, 453, 10

261 PPE VN - 269, 334, 35

VP

1/VN - 277, 352, 9

262 PPE

2 ↓

279=
312=

ID
deputados

VN - 181, 438, 12

265 PPE -

94 comissão +

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 6

Diretiva 2003/87/CE
após o artigo 3-GA

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

observações

280 ID ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 6

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 3-GD – n.º 2 - 

alínea a)

314=
374=

deputados
ECR

-

404 PPE, S&D +Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 6

Diretiva 2003/87/CE
Após o artigo 3G-E

99 comissão ↓

VP

1/VN + 417, 219, 5

251 S&D

2/VE + 355, 267, 9

VP

1 ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 7

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 3-H

100 comissão

2/VN ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 8

Diretiva 2003/87/CE
artigo 6 – n.º 2 – 

alínea e)

315 deputados -

217 The Left VN - 113, 512, 14

101 comissão VN - 268, 362, 10

VP

1/VN + 468, 147, 25

2/VN + 438, 177, 24

3/VN + 543, 59, 23

4/VN + 367, 236, 18

244 PPE, Renew

5/VN + 456, 168, 15

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 10

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 9 – parágrafo 3

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

observações

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 11 – antes da 

alínea a)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 1 – 

parágrafo 1

318 deputados -

219 The Left VN - 111, 515, 16Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 11 – antes da 

alínea a (nova)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 1 – 

parágrafo 1

218 The Left VN - 116, 514, 12

375 ECR VN - 127, 469, 39

VP

1 -

103cp1 comissão

2 -

245 EPP,
S&D,

Renew

VN + 575, 30, 36

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 11

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 1 – 

parágrafo 3-A

317 deputados +

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 11 – alínea a)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 1 – 

após o parágrafo 3-A

257=
103PC

2=

PPE, Renew
comissão

+

319 deputados -

VP

1 +

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 11 – alínea b)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – 

parágrafo 1 – parte 
introdutória

104 comissão

2/VN - 259, 378, 6

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 11 – alínea d)
Diretiva 2003/87/CE

Artigo 10 – n.º 4

320 deputados -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 11 – após a 
alínea d – Diretiva 

2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 5

252 S&D +

376 ECR -Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea a) 

– subalínea i) 115 comissão VP
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

1/VN + 484, 142, 16

2/VN + 410, 189, 22

3/VN + 319, 294, 21

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 1 – 
parágrafo 2-A e 2-B

233=
281=

comissão
ID

↓

117 comissão VN - 222, 402, 14

253 S&D, Renew VN - 303, 314, 20

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea b)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 1 – 

parágrafo 2 234=
282=
378=

comissão
ID

ECR

VN + 327, 297, 18

236=
283=
380=

comissão
ID

ECR

VN + 338, 277, 22

VP

1 +

2/VN + 324, 300, 15

235=
379=

comissão
ECR

3 +

VP

1 +

247 S&D, Renew

2 -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea b)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 1 – 

após os parágrafos 2-
A e 2-B

263 PPE VN + 350, 270, 21

118 comissão +Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea b)
Diretiva 2003/87/CE

Artigo 10-A – 
parágrafo 4

381 ECR -

264 PPE VN + 321, 303, 15

284 ID -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea c) 

– subalínea i)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 2 – 

parágrafo 3 – alínea c) 382 ECR -

220 The Left -

120 comissão VN + 448, 183, 9

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea c) 

– subalínea ii)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 2 – 
parágrafo 3 – alínea 

d)
383 ECR VN - 168, 460, 14
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea c) 

– subalínea ii)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 2 – 
parágrafo 3 – após a 

alínea d)

384 ECR -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea c) 

– subalínea iii)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 2 – 

parágrafo 4

385S ECR -

258 PPE, S&D, 
Renew

VE + 399, 233, 9Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – após a 
alínea d) – subalínea 

iii)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5

121 comissão VS ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – após a 

alínea d)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5-A

285 ID -

221S The Left VN - 143, 488, 8Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea e)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6

287 Verts/ALE VN - 211, 421, 7

VP

1 +

122 comissão

2/VN - 288, 345, 6

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea g)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 8 – 

parágrafo 1

321 deputados ↓

124 comissão +

VP

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea g)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 8 – 

parágrafo 3

237 comissão

6 ↓
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

222 The Left VN - 133, 505, 3

246 Renew -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea g)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 8 – 
após o parágrafo 3 322 deputados VE - 277, 344, 14

386 ECR -Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea g)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 8 – 

parágrafo 4

127 comissão +

129 comissão +

238-
239

comissão ↓

VP

1 +

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea g)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 8 – 
parágrafo 6 e após o 

parágrafo 6 130 comissão

2 -

VP

1 +

131 comissão

2/VN + 501, 119, 21

VP

1 ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea g)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 8 – 

parágrafo 7

240 comissão

2 ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 12

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-B 

223
224S
225S

The Left VN - 128, 504, 9

VP

1 +

2/VN + 363, 274, 2

135 comissão

3/VN + 497, 132, 11

VP

1 ↓

323 deputados

2/VN ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 14 – alínea a)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-D – n.º 1 – 
após o parágrafo 1

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

observações

1 -v

2 ↓

324 deputados -

VP

1 +

136 comissão

2/VN - 279, 347, 9

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 14 – alínea a)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-D – n.º 1 – 

parágrafo 2

387 ECR -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 14 – alínea b)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-D – n.º 2 – 

parágrafo 2

241 comissão -

388 ECR -Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 14 – após a 
alínea b) – subalínea 

iii)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-D – n.º 6

145 comissão +

266 PPE VE - 260, 364, 19Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 15 – após a 

alínea a)
Diretiva 2003/87/CE

Artigo 12 – n.º 1

147 comissão +

149PC
1

comissão +

VP

1 +

259 PPE, Renew, 
S&D

2 -

334 deputados ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 15 – alínea c)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 12 – n.º 3 – 
após o parágrafo 1

149PC
2

comissão ↓

267 PPE -Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 19

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 19 - n.º 2

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

observações

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 19

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 27

390 ECR -

389 ECR VN - 157, 473, 14

160 comissão +

VP

1/VN - 223, 408, 12

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 19

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 29

288 Verts/ALE

2/VN ↓

248 S&D VN + 323, 305, 14

325 deputados VN - 180, 440, 19

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 19

Diretiva 2003/87/CE
após o artigo 29

326 deputados VN - 161, 456, 18

286S=
391S=

ID
ECR

VN - 197, 419, 19

327 deputados VN - 209, 406, 22

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 21

Diretiva 2003/87/CE
Capítulo IV-A

164 comissão +

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 22

Diretiva 2003/87/CE
Anexos

392 ECR -

Artigo 2 – parágrafo 1 
– ponto 1 – alínea a)

Decisão (UE) 
2015/1814

Artigo 1 – n.º 4

393 ECR -

227 The Left -

192 comissão +

328 deputados -

Artigo 2 – parágrafo 1 
– ponto 1 – alínea c)

Decisão (UE) 
2015/1814

Artigo 1 – n.º 5

394 ECR -

395S ECR -Artigo 2 – parágrafo 1 
– ponto 1 – alínea c)

Decisão (UE) 
2015/1814

Artigo 1 – n.º 5-A

228 The Left -



P9_PV(2022)06-08(VOT)_PT.docx 18 PE 733.409

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

observações

Artigo 2 – parágrafo 1 
– ponto 1 – após a 

alínea c)
Decisão (UE) 
2015/1814

Artigo 1 – n.º 6

229 The Left -

Artigo 2 – parágrafo 1 
– ponto 1 – alínea c)

Decisão (UE) 
2015/1814

Artigo 1 – n.º 7

396 ECR -

Artigo 2 – parágrafo 1 
– ponto 2

Decisão (UE) 
2015/1814
Artigo 1-B

397S ECR -

197 comissão +Artigo 3 – antes do 
parágrafo 1

Regulamento (UE) 
2015/757

Artigo 2 – n.º 1

329 deputados ↓

Artigo 3 – parágrafo 1 
– ponto 1 – após a 

alínea i)
Decisão (UE) 

2015/757
Artigo 3 – parágrafo 1 

– alínea b)

330 deputados -

Artigo 3 – parágrafo 1 
– após o ponto 1

Regulamento (UE) 
2015/757

Artigo 3 – n.º 1 – 
alínea b)

405 PPE, S&D +

333 deputados -Artigo 3 – parágrafo 1 
– ponto 3

Regulamento (UE) 
2015/757

Artigo 3 – n.º 1 – 
parágrafo 3

201 comissão +

Após o artigo 3 289 Verts/ALE VN - 130, 489, 23

331 deputados -Artigo 4, após o § 1

206 comissão +

211 comissão VS +

VP

Anexo I – parágrafo 1 
– alínea c) - subalínea 

vii - quadro
Diretiva 2003/87/CE

Anexo I – quadro

255/re
v

deputados

1/VN + 425, 211, 7
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

2/VN + 365, 263, 5

3/VN - 306, 320, 6

4/VN - 286, 346, 9

5/VN - 248, 356, 31

6/VN + 436, 190, 3

332=
401=

deputados
ECR

↓

398S ECR -Anexo I – ponto 2
Diretiva 2003/87/CE

Anexos III, III-A e t III-B 212 comissão +

Anexo I – ponto 3
Diretiva 2003/87/CE
Anexo IV – Parte C;

399S ECR -

Anexo I – ponto 4
Diretiva 2003/87/CE
Anexo V – Parte C;

400S ECR -

VP

1 +

2/VN - 283, 330, 26

Após o considerando 
4

260 PPE

3/VE - 277, 357, 5

215 The Left -Considerando 7

12 comissão +

Após o considerando 
7

216 The Left -

335 ECR -Considerando 8

13 comissão +

22 comissão VS +Considerando 15

290 deputados -

Após o considerando 
16

291 deputados -

25 comissão +Considerando 17

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

observações

292 deputados -

293 deputados -

Após o considerando 
17

294 deputados -

Após o considerando 
23

254 deputados -

242 PPE, Renew VN - 238, 384, 21

VP

1 +

Considerando 26

38 comissão

2 +

243 PPE, Renew VN - 224, 388, 25

295 deputados VN - 150, 461, 28

Considerando 27

39 comissão VE + 329, 301, 8

337 ECR VN - 110, 477, 51

256 PPE, S&D, 
Renew

+

VP

1 ↓

2 ↓

40 comissão

3 ↓

Considerando 28

296 deputados ↓

338S ECR VE - 164, 460, 16

VP

1/VN + 409, 226, 8

2/VN + 446, 186, 9

45 comissão

3/VN + 415, 214, 3

Considerando 29

230=
269=

comissão
ID

VE + 333, 291, 13

VP

1/VN + 322, 302, 19

Considerando 30 231=
339=

comissão
ECR

2/VN + 322, 300, 18
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

3/VN + 323, 305, 11

249 S&D, Renew VN ↓

46 comissão ↓

VP

1 +

48 comissão

2 +

Considerando 31

340 ECR VN ↓

VP

1 +

52 comissão

2/VN - 291, 340, 9

297 deputados ↓

Considerando 33

232 comissão ↓

298 deputados -

56 comissão VN + 478, 152, 14

Considerando 38

341 ECR -

Considerando 43 342S ECR VN - 170, 455, 11

343S ECR -Considerando 44

65 comissão +

Considerando 45 344S ECR -

345S ECR -Considerando 46

66 comissão +

346S ECR -Considerando 47

67 comissão +

347S ECR -Considerando 48

68 comissão +

Considerando 49 348S ECR -

349S ECR -Considerando 50

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

observações

Considerando 51 350S ECR -

351S ECR -Considerando 52

70 comissão +

Considerando 53 352S ECR -

353S ECR -Considerando 54

73 comissão +

354S ECR -Considerando 55

74 comissão +

Considerando 56 355S ECR -

Considerando 57 356S ECR -

Considerando 58 357S ECR -

Considerando 59 358S ECR -

Considerando 60 359S ECR -

360 ECR -Considerando 62

78 comissão +

Considerando 63 361S ECR -

Considerando 65 362 ECR -

Considerando 66 363S ECR -

Proposta da Comissão VN - 265, 340, 34

Pedidos de votação nominal
S&D: alterações 231, 234, 243, 244, 253, 255, 263, 295, 316, 325, 326, 380, 389
Verts/ALE: alterações 101, 117, 231, 234, 244, 248, 261, 264, 287, 288, 289, 389
ID: alterações 90, 92, 100 (2ª parte), 102, 120, 209, 268, 271, 272, 278, 279, 286, 

327
The Left alterações 17, 45 (1ª, 2ª e 3ª partes), 55 (1ª e 2ª partes), 105, 115, 218, 221, 222, 

223, 224, 225, 242, 243, 244, 249, 253
PPE: alterações 101, 117, 217, 218, 219, 221, 234, 244, 253, 286, 287, 316, 327
ECR: alterações 52 (2ª parte), 56, 101, 104 (2ª parte), 115 (2ª e 3ª partes), 122 (2ª 

parte), 131 (2ª parte), 135 (2ª e 3ª partes), 136 (2ª parte), 162 (2ª parte), 244, 
245, 323 (2ª parte), 337, 340, 342, 375, 383, 389, 391
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Pedidos de votação em separado
Verts/ALE: alterações 147, 158, 206
ID: alterações 16, 19, 46, 56, 117, 136
The Left alterações 18, 49, 63, 79, 121, 147, 153, 155, 158, 160
PPE: alterações 98, 102, 209
ECR alterações 19, 21, 22, 28, 29, 30, 45, 57, 60, 79, 80, 81, 89, 92, 94, 109, 111, 120, 

121, 125, 137, 143, 144, 145, 150, 156, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 199, 
201, 206, 207, 208, 211

Pedidos de votação por partes
S&D:
alteração 259
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " fora dessa região ultraperiférica "
2.ª parte Estes termos

Verts/ALE:
alteração 148
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " Se a avaliação for negativa,"
2.ª parte Estes termos

alteração 226/rev
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "sobretudo"
2.ª parte Este termo
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alteração 231
1.ª parte " O mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço (MACF), criado pelo 

Regulamento (UE) […./...] do Parlamento Europeu e do Conselho51, visa oferecer 
progressivamente uma alternativa à atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito para fazer face ao risco de fuga de carbono sem pôr em causa a 
competitividade da União. Os setores e os subsetores abrangidos por esta medida 
não devem receber licenças de emissão a título gratuito. Contudo, é necessária 
uma transição gradual da atribuição de licenças de emissão a título gratuito que 
permita aos produtores, importadores e comerciantes adaptarem-se ao novo 
sistema. A redução da atribuição de licenças de emissão a título gratuito deve ser 
realizada aplicando um fator à atribuição de licenças de emissão a título gratuito 
aos setores abrangidos pelo MACF, à medida que o MACF é introduzido 
gradualmente. Esta percentagem (fator MACF) deve corresponder a 100% durante 
o período de transição compreendido entre a entrada em vigor do [Regulamento 
MACF] e o final de 2027 e – dependendo da aplicação duma fase operacional nos 
termos do artigo 36.º, n.º 3, alínea d), do Regulamento (UE).../... [Regulamento 
MACF] – deve sofrer uma redução de 10 pontos percentuais por ano, entre 2028 e 
2030, e subsequentemente uma redução anual de 17,5 pontos percentuais, até 
alcançar 0% e, assim, eliminar a atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito até 2034. 

2.ª parte "A fim de proteger a competitividade das exportações da União, a eliminação 
transitória das licenças de emissão a título gratuito não deve aplicar-se à quota da 
produção interna destinada à exportação para países terceiros que não 
disponham de regimes de comércio de licenças de emissão ou de regimes 
semelhantes."

3.ª parte "Até ao final do período de transição previsto no Regulamento (UE).../... 
[Regulamento MACF], a Comissão deve avaliar o impacto potencial do fator MACF 
nas importações e apresentar uma proposta sobre toda a legislação e medidas 
adequadas e conformes com a OMC que nivelem os custos do CO2 com os 
diferentes regimes de preços desses países terceiros. Os atos delegados em 
matéria de atribuição de licenças de emissão a título gratuito devem ser ajustados 
em conformidade no respeitante aos setores e subsetores abrangidos pelo MACF. 
As licenças de emissão que deixarão de ser atribuídas a título gratuito aos setores 
MACF com base neste cálculo (procura CBAM) devem ser vendidas em leilão e as 
receitas reverterão para o Fundo de Inovação, a fim de apoiar a inovação no 
domínio das tecnologias hipocarbónicas, da captura e utilização de carbono (CUC), 
da captura e armazenamento geológico de carbono (CAC), das energias 
renováveis e do armazenamento de energia, de uma forma que contribua para 
atenuar as alterações climáticas. Deve ser dada especial atenção a projetos nos 
setores MACF. Para respeitar a proporção de licenças de emissão atribuídas a 
título gratuito disponíveis para os setores não abrangidos pelo MACF, a 
quantidade final a deduzir da atribuição de licenças de emissão a título gratuito e 
a leiloar deve ser calculada com base na proporção que a procura MACF 
representa relativamente às necessidades de atribuição de licenças de emissão a 
título gratuito de todos os setores que dela beneficiam."

alteração 235
1.ª parte "Até final de 2029, a Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

uma avaliação de impacto detalhada, como definido no Regulamento (UE .../… 
[Regulamento MACF, artigo 30.º novo n.º 2-A], da eficácia do MACF no combate 
ao risco de fuga de carbono no mercado da União"

2.ª parte "Se a avaliação demonstrar que o MACF não proporciona uma proteção suficiente 
contra a fuga de carbono, o fator MACF deve ser temporariamente adaptado até 
que sejam adotadas medidas corretivas que assegurem uma proteção contra a 
fuga de carbono equivalente à do sistema de atribuição de licenças de emissão a 
título gratuito que substitui."

3.ª parte "Se for caso disso, a Comissão faz acompanhar essa avaliação de uma proposta 
legislativa."
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alteração 237
1.ª parte "O Fundo de Inovação abrange os setores enumerados no anexo I e no anexo III, 

incluindo a captura e a utilização de carbono (CUC) em condições de segurança 
ambiental que contribuam substancialmente para atenuar as alterações 
climáticas, bem como os produtos e processos de fabrico que substituam 
produtos hipercarbónicos dos setores enumerados no anexo I, e ajuda a incentivar 
a conceção e a execução de projetos que visem a captura" e os termos "em 
condições de segurança ambiental"

2.ª parte "o transporte"
3.ª parte " e o armazenamento geológico de CO2 (CAC, incluindo bioenergia com processos 

de captação e armazenamento de carbono e captura, ou BECCS, e sequestro 
direto de carbono no ar, ou DACCS)" excluindo os termos “de CO2”

4.ª parte "de CO2" e "bem como de tecnologias inovadoras no domínio das energias 
renováveis e do armazenamento de energia. O Fundo de Inovação apoia ainda 
tecnologias e infraestruturas altamente inovadoras destinadas a descarbonizar o 
setor do transporte marítimo e o setor da aviação, incluindo projetos que abordem 
o impacto climático total da aviação, e a incentivar a produção de combustíveis e 
tecnologias com emissões baixas ou nulas de carbono para os setores da aviação, 
do transporte ferroviário e do transporte rodoviário, ao mesmo tempo que procura 
sinergias com o programa Horizonte Europa, em particular com parcerias 
europeias e, quando relevante, com outros programas da União. Deve ser dada 
especial atenção aos projetos dos setores abrangidos pelo [Regulamento MACF], 
em especial os setores exportadores, que visem apoiar a inovação nos domínios 
das tecnologias hipocarbónicas ou com emissões nulas, da captura e utilização de 
carbono, da captura e armazenamento geológico de carbono,"

5.ª parte "do transporte de CO2"
6ª parte "das energias renováveis e do armazenamento de energia, de uma forma que 

contribua para atenuar as alterações climáticas. O Fundo de Inovação apoia 
também a implantação e intensificação da utilização de tecnologias que possuam 
um potencial de redução significativo e contribuam para a descarbonização da 
economia e para a poupança de energia e de recursos."

alteração 240
1.ª parte " A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 23.º 

para completar a presente diretiva no respeitante às regras de funcionamento do 
Fundo de Inovação, incluindo o procedimento e os critérios de seleção, a 
participação de PME, bem como os setores elegíveis e os requisitos técnicos para 
os diferentes tipos de apoio. A fim de garantir uma transição justa e equitativa, os 
critérios de seleção devem ter em conta as salvaguardas ambientais e sociais, 
enquanto instrumento de integração progressiva do desenvolvimento sustentável 
no que respeita à consecução das metas da União para 2030 em termos de 
energia e de clima e do objetivo de neutralidade climática para 2050."

2.ª parte " Em caso de apoio através de contratos para diferenciais de carbono, estes atos 
delegados devem permitir a realização de concursos tecnologicamente neutros e 
competitivos em termos de preços."

alteração 260
1.ª parte "Considerando que a transição para uma economia sustentável tem de ser 

combinada com a manutenção da competitividade da Europa e a criação de 
emprego, é fundamental para o êxito do Pacto Ecológico Europeu que o mercado 
único não seja sobrecarregado com custos adicionais para as empresas se 
adaptarem a um novo quadro regulamentar."

2.ª parte "A Comissão deve, por conseguinte, invocar uma moratória regulamentar e 
fornecer uma análise setorial do efeito cumulativo do aumento dos preços da 
energia e das matérias primas, da nova legislação e do impacto da guerra na 
Ucrânia."

3.ª parte "Essa análise deve ser utilizada para aliviar, de imediato, os encargos para as 
empresas, adiando os atos que aumentariam desnecessariamente os custos para 
empresas que já se encontram sob pressão. A aplicação pró ativa do princípio do 
«entra um, sai um» deve ser incluída na fase preparatória de cada ato legislativo."
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alteração 262
1.ª parte "Até 31 de dezembro de 2030, os navios utilizados para a importação de 

hidrogénio e os navios utilizados para a importação de gás natural liquefeito 
(«GNL») recebem uma atribuição de licenças de emissão a título gratuito 
correspondente a 100%. Até 1 de janeiro de 2029, a Comissão avalia se a 
eliminação progressiva da atribuição de licenças de emissão a título gratuito aos 
navios utilizados para a importação de hidrogénio e aos navios utilizados para a 
importação de GNL deve ser adiada para além de 2030."

2.ª parte "Tal avaliação deve ser baseada na abordagem das melhores técnicas disponíveis 
(MTD) e numa avaliação da segurança do abastecimento e da acessibilidade dos 
preços da aquisição de hidrogénio e de gás."

alteração 288
1.ª parte "A partir de [ano seguinte ao da entrada em vigor da presente diretiva], não 

podem ser vendidas licenças de emissão por um preço inferior ao preço mínimo 
mais baixo. Os Estados Membros não podem autorizar a devolução ou a venda em 
leilão de licenças de emissão ao titular dessa licença se esse preço mínimo mais 
baixo de carbono não for respeitado. O preço mínimo mais baixo é de 60 
euros/tonelada de CO2eq no ano seguinte ao da entrada em vigor da presente 
diretiva"

2.ª parte "e aumenta, anualmente, pelo fator de redução linear a que se refere o artigo 9.º, 
n.º 3."

ID:
alteração 103
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "2%"
2.ª parte Este termo

alteração 114
1.ª parte Conjunto do texto exceto a supressão dos termos "salvo nos" e "no caso da 

eletricidade produzida a partir de gases residuais"
2.ª parte a supressão dos termos "salvo nos" e "no caso da eletricidade produzida a partir 

de gases residuais"

The Left
alteração 45
1.ª parte "Devem ser oferecidos incentivos adicionais para reduzir as emissões de gases 

com efeito de estufa por meio de técnicas eficazes em termos de custos. Para o 
efeito, deve ser introduzido um sistema bónus-málus para determinar a 
percentagem de licenças de emissão atribuídas a título gratuito."

2.ª parte "Para as instalações cujas emissões de gases com efeito de estufa ultrapassem os 
valores dos parâmetros de referência pertinentes, a quantidade de licenças de 
emissão atribuídas a título gratuito, de 2026 em diante, deve variar em 
consonância com a execução de um plano de neutralidade climática devidamente 
estabelecido."

3.ª parte "Em contrapartida, as instalações cujas emissões de gases com efeito de estufa 
sejam inferiores aos valores dos parâmetros de referência pertinentes devem 
receber um incentivo sob a forma de licenças de emissão a título gratuito 
adicionais."

alteração 55
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "como a captura e armazenamento 

geológico de carbono e a captura e utilização de carbono."
2.ª parte Estes termos

PPE:
alteração 251
1.ª parte Conjunto do texto com a exceção no n.º 1-A
2.ª parte o n.º 1-A

ECR:
alteração 2
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "à 1,5 °C"
2.ª parte Estes termos
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alteração 15
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "e eliminação" (duas ocorrências 

no texto)
2.ª parte Estes termos

alteração 16
1.ª parte "O CELE deve, na medida do possível, evitar isenções indevidas e medidas de 

distorção. A longo prazo, todos os setores devem contribuir para a consecução da 
neutralidade climática na União até 2050 e todas as emissões de CO2 devem ser 
abrangidas pelos instrumentos políticos adequados da União. A inclusão de 
instalações de incineração de resíduos urbanos no CELE contribuiria para a 
economia circular ao incentivar a reciclagem, a reutilização e a reparação de 
produtos, ao mesmo tempo que contribuiria para a descarbonização de toda a 
economia. Uma vez que as atividades de reciclagem e regeneração já são 
abrangidas pelo CELE, a inclusão das instalações de incineração de resíduos 
urbanos reforçaria os incentivos à gestão sustentável dos resíduos, em 
consonância com a hierarquia dos resíduos. Tal permitiria complementar outras 
componentes da legislação da UE em matéria de resíduos. Além disso, a 
integração da incineração de resíduos no CELE criaria condições de concorrência 
equitativas entre as regiões que incluíram a incineração de resíduos urbanos no 
âmbito de aplicação, reduzindo o risco de concorrência fiscal entre regiões."

2.ª parte "No entanto, e a fim de evitar desvios dos resíduos das instalações de incineração 
de resíduos urbanos para aterros na União, que geram emissões de metano, e 
exportações de resíduos para países terceiros, com um impacto potencialmente 
perigoso no ambiente, a inclusão das instalações de incineração de resíduos 
urbanos no âmbito de aplicação da Diretiva 2003/87/CE a partir de 1 de janeiro de 
2026 deverá ser precedida de uma avaliação de impacto, a realizar até 31 de 
dezembro de 2024, a qual, se for caso disso, deverá ser acompanhada de uma 
proposta legislativa para evitar esse desvio de resíduos e essas exportações."

alteração 38
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "a 1,5 ºC"
2.ª parte Estes termos

alteração 40
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "adotar planos ex ante sobre como 

tencionam utilizar as receitas do CELE em conformidade com os seus objetivos em 
matéria de clima e energia e devem" e "2 %"

2.ª parte "adotar planos ex ante sobre como tencionam utilizar as receitas do CELE em 
conformidade com os seus objetivos em matéria de clima e energia e devem"

3.ª parte "2 %"

alteração 48
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: “8”
2.ª parte Este termo

alteração 53
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "Por conseguinte, pelo menos 12 % 

das licenças de emissão disponibilizadas ao Fundo de Investimento Climático 
devem ser utilizadas para o desenvolvimento e a implantação de fontes de 
energia renováveis sustentáveis na União, em conformidade com o princípio da 
prioridade à eficiência energética."

2.ª parte Estes termos
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alteração 90
1.ª parte "Os artigos 3.º-B a 3.º-F são aplicáveis à atribuição e à concessão de licenças de 

emissão para as atividades de aviação enumeradas no anexo I. Os artigos 3.º-G a 
3.º-GEB são aplicáveis à atribuição e à concessão de licenças de emissão para as 
atividades de transporte marítimo enumeradas no anexo I realizadas por navios 
de arqueação bruta igual ou superior a 5 000."

2.ª parte "A partir de 1 de janeiro de 2027, os artigos 3.º-G a 3.º-GEB são aplicáveis à 
atribuição e à concessão de licenças de emissão para as atividades de transporte 
marítimo enumeradas no anexo I realizadas por navios de arqueação bruta igual 
ou superior a 400. Até essa data, a Comissão procede a uma avaliação da 
igualdade das condições de concorrência para todos os navios e da prevenção de 
eventuais efeitos adversos indesejados nas emissões de gases com efeito de 
estufa resultantes da eventual substituição de navios de arqueação bruta igual ou 
superior a 5 000 por vários navios de arqueação bruta inferior a esse limiar, na 
ausência de uma redução do limiar. Se for caso disso, a Comissão faz acompanhar 
essa avaliação de uma proposta legislativa de alteração da presente diretiva."

3.ª parte "Até 31 de dezembro de 2024, a Comissão, apoiada pelo Conselho Consultivo 
Científico Europeu sobre as Alterações Climáticas a que se refere o artigo 3.º do 
Regulamento (UE) 2021/1119, avalia o impacto, no clima global, das emissões de 
gases com efeito de estufa que não CO2, CH4 e N2O e das partículas com 
potencial de aquecimento global referentes aos navios que chegam a portos 
sujeitos à jurisdição de um Estado-Membro, que neles navegam ou deles partem, 
e apresenta um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Esse relatório é 
acompanhado, se for caso disso, de uma proposta legislativa para abordar a 
questão de como tratar essas emissões e partículas."

alteração 103
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "2 %" e " Além disso, 0,5 % da 

quantidade total de licenças de emissão entre ... [ano a seguir à entrada em vigor 
da diretiva] e 2030 é disponibilizada em favor do Fundo de Investimento Climático 
estabelecido no artigo 10.º-A, n.º 8"

2.ª parte "2 %"
3.ª parte "Além disso, 0,5 % da quantidade total de licenças de emissão entre ... [ano a 

seguir à entrada em vigor da diretiva] e 2030 é disponibilizada em favor do Fundo 
de Investimento Climático estabelecido no artigo 10.º-A, n.º 8."

alteração 116
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "garantam que a atribuição de 

licenças de emissão a título gratuito para a produção de um produto é 
independente da matéria-prima ou do tipo de processo de produção, caso os 
processos de produção tenham o mesmo objetivo, tem em conta o potencial de 
utilização circular dos materiais ou evita que instalações com processos parcial ou 
totalmente descarbonizados que produzam produtos com características 
semelhantes ou iguais às das instalações convencionais incluídas no parâmetro de 
referência sejam excluídas ou incapazes de participar no sistema de parâmetros 
de referência."

2.ª parte Estes termos

alteração 130
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "em especial para uma quantidade 

de licenças de emissão igual à quantidade transferida para o Fundo de 
Investimento Climático em conformidade com o artigo 10.º, n.º 1, quinto 
parágrafo [transferência complementar do FM],"

2.ª parte Estes termos

alteração 131
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "Na execução do Fundo de 

Investimento Climático, a Comissão toma todas as medidas adequadas em 
conformidade com o Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092 para assegurar a 
proteção dos fundos em relação a medidas e investimentos apoiados pelo Fundo 
de Investimento Climático em caso de incumprimento do Estado de direito nos 
Estados-Membros."

2.ª parte Estes termos
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alteração 135
1.ª parte "O apoio do Fundo de Modernização só deve ser concedido aos Estados-Membros 

que tenham adotado metas juridicamente vinculativas para alcançar a 
neutralidade climática até 2050, o mais tardar, bem como medidas para a 
eliminação progressiva de todos os combustíveis fósseis num prazo coerente com 
as metas estabelecidas no Regulamento (UE) 2021/1119." com exceção dos 
termos "metas juridicamente vinculativas para alcançar a neutralidade climática 
até 2050, o mais tardar, bem como"

2.ª parte Estes termos
3.ª parte "Por outro lado, não pode ser concedido apoio ao abrigo do Fundo de 

Modernização para apoiar investimentos propostos por um Estado-Membro 
beneficiário relativamente aos quais esteja em curso o procedimento previsto no 
artigo 6.º do Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092 ou em relação aos quais o 
Conselho tenha adotado uma decisão de execução sobre as medidas adequadas 
nos termos daquele artigo."

alteração 151
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "e de eliminação, conforme 

referido no primeiro parágrafo do presente número."
2.ª parte Estes termos

alteração 154
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " incluindo a eliminação, a 

incineração de resíduos,"
2.ª parte Estes termos

alteração 162
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "assim como do orçamento 

indicativo da União em matéria de gases com efeito de estufa para o período de 
2030-2050, tal como referido no artigo 4.º, n.º 4, do referido regulamento."

2.ª parte Estes termos

alteração 247
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "que pertença ao primeiro decil 

das instalações mais eficientes, conforme previsto no presente artigo"
2.ª parte Estes termos
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alteração 323
1.ª parte "É criado, para o período compreendido entre 2021 e 2030, um fundo de apoio a 

investimentos propostos pelos Estados-Membros beneficiários, incluindo para 
financiar projetos de investimento de pequena escala, e destinados a modernizar 
os sistemas energéticos e a melhorar a eficiência energética (a seguir designado 
por “Fundo de Modernização”). O Fundo de Modernização é financiado pela venda 
em leilão de licenças de emissão, prevista no artigo 10.º, para os Estados-
Membros beneficiários aí mencionados. Deve ser concedido apoio do Fundo de 
Modernização aos Estados-Membros que adotaram políticas climáticas 
compatíveis com o objetivo coletivo de neutralidade climática até 2050, o mais 
tardar, em conformidade com o Regulamento (UE) 2021/1119 do Parlamento 
Europeu e do Conselho."

2.ª parte "Para além disso, não deve ser concedido apoio do Fundo de Modernização a 
favor de investimentos propostos por um Estado-Membro beneficiário em relação 
ao qual esteja em curso o procedimento previsto no artigo 6.º do Regulamento 
(UE, Euratom) 2020/2092 ou em relação ao qual o Conselho tenha adotado uma 
decisão de execução sobre medidas adequadas nos termos desse artigo."

The Left, ECR:
alteração 17
1.ª parte "Devem ser contabilizadas todas as emissões de gases com efeito de estufa 

capturadas e transferidas para utilização através de processos de captura e 
utilização de carbono («CUC») que não estejam ligadas quimicamente de forma 
permanente num produto de tal modo que não entrem na atmosfera em 
condições normais de utilização e eliminação. Na ausência de todas as fases do 
processo, as emissões das instalações de incineração de resíduos em especial, ao 
estarem abrangidas pela fixação do preço do carbono, levariam a que a 
contabilização das emissões no momento da sua libertação para a atmosfera 
tivesse como consequência uma subcontabilização das emissões." com exceção 
dos termos "e eliminação" e " as emissões das instalações de incineração de 
resíduos em especial"

2.ª parte "e eliminação"
3.ª parte "as emissões das instalações de incineração de resíduos em especial"
4.ª parte "A fim de regulamentar a captura de carbono de uma forma que reduza as 

emissões líquidas, assegure que todas as emissões sejam contabilizadas e evite a 
dupla contabilização, gerando simultaneamente incentivos económicos, a 
Comissão deve avaliar a forma de contabilizar as emissões de gases com efeito 
de estufa considerados como tendo sido capturados e utilizados para se tornarem 
quimicamente ligados a um produto, com base numa avaliação do ciclo de vida do 
produto, por exemplo quando estes sejam utilizados para o fabrico de um produto 
ou quando essa redução proporcional contribua para políticas nacionais 
inovadoras aprovadas pela autoridade competente do Estado-Membro em causa, 
a fim de assegurar e incentivar a cooperação entre setores, e deve também, 
sendo caso disso, apresentar uma proposta legislativa para se incluir uma 
metodologia transparente, comparável e fiável."

alteração 52
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "O Fundo de Investimento 

Climático não deve apoiar atividades relacionadas com a energia nuclear."
2.ª parte Estes termos

alteração 103cp1
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "2 %"
2.ª parte "2 %"
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alteração 115
1.ª parte "No caso das instalações abrangidas pela obrigação de realizar uma auditoria 

energética ou estabelecer um sistema de gestão de energia certificado nos 
termos do artigo 8.º, n.º 4, da Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho(*) [atualizar a referência do artigo após a revisão da diretiva], é 
atribuída a totalidade das licenças de emissão a título gratuito apenas se as 
recomendações constantes do relatório de auditoria ou do sistema de gestão de 
energia certificado forem aplicadas, contanto que o período de recuperação dos 
investimentos necessários não exceda oito anos e os custos desses investimentos 
sejam proporcionados. Caso contrário, a quantidade de licenças atribuídas a título 
gratuito é reduzida em conformidade com o nono e o décimo parágrafos do 
presente número. A quantidade de licenças de emissão atribuídas a título gratuito 
não é reduzida se o operador demonstrar que aplicou outras medidas que 
geraram reduções das emissões de gases com efeito de estufa equivalentes às 
recomendadas no relatório de auditoria para a instalação em causa. As medidas 
referidas no primeiro parágrafo do presente número devem ser ajustadas em 
conformidade."

2.ª parte "Para além dos requisitos estabelecidos no terceiro parágrafo do presente 
número, até 1 de julho de 2025, os operadores dos setores ou subsetores 
elegíveis para a atribuição de licenças de emissão a título gratuito nos termos dos 
artigos 10.º-A e 10.º-B devem estabelecer um plano de descarbonização para 
cada uma das suas instalações para as suas atividades abrangidas pela presente 
diretiva. Esse plano deve ser coerente com o objetivo em matéria de neutralidade 
climática estabelecido no artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 2021/1119 e 
quaisquer roteiros setoriais pertinentes elaborados em conformidade com o artigo 
10.º desse regulamento, devendo definir: … Se não estiverem preenchidos os 
requisitos do terceiro parágrafo nem do quarto parágrafo, as percentagens 
fixadas no nono parágrafo, alíneas a), b) e c), são duplicadas.

3.ª parte "Deve ser concedida uma atribuição adicional de licenças de emissão a título 
gratuito de 10 % do valor do parâmetro de referência aplicável às instalações 
cujos níveis de emissão de gases com efeito de estufa estejam abaixo da média 
de 10 % das instalações mais eficientes num setor ou subsetor da União para os 
parâmetros de referência dos produtos em causa, desde que estejam disponíveis 
licenças de emissão em conformidade com o décimo segundo parágrafo. Para 
efeitos da atribuição adicional de licenças de emissão a título gratuito a que se 
refere o décimo primeiro parágrafo, devem ser utilizadas quaisquer licenças de 
emissão que não tenham sido atribuídas devido a uma redução da atribuição de 
licenças de emissão a título gratuito em conformidade com o nono e o décimo 
parágrafos."

Renew, PPE, ECR:
alteração 52
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "O Fundo de Investimento 

Climático não deve apoiar atividades relacionadas com a energia nuclear."
2.ª parte Estes termos

alteração 104
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "excluindo atividades e tecnologias 

relacionadas com a energia nuclear"
2.ª parte Estes termos

alteração 122
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "O Fundo de Investimento 

Climático não deve apoiar atividades relacionadas com a energia nuclear."
2.ª parte Estes termos
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alteração 136
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "relacionadas com energia ou 

energia nuclear"
2.ª parte Estes termos

ID, PPE:
alteração 100
1.ª parte Conjunto do texto com exceção do n.º 1-A
2.ª parte o n.º 1-A

S&D, Verts/ALE:
alteração 244
1.ª parte "Em [ano a seguir à entrada em vigor da presente alteração], a quantidade de 

licenças de emissão a nível da União é reduzida em 70 milhões de licenças de 
emissão. Em 2026, a quantidade de licenças de emissão a nível da União diminui 
em 50 milhões de licenças de emissão." com exceção dos termos "70 milhões de 
licenças de emissão. Em 2026, a quantidade de licenças de emissão a nível da 
União diminui em 50"

2.ª parte "70 milhões de licenças de emissão. Em 2026, a quantidade de licenças de 
emissão a nível da União diminui em 50"

3.ª parte " Em [ano a seguir à entrada em vigor da presente alteração], a "
4.ª parte " quantidade de licenças de emissão a nível da União aumenta em [número 

correspondente ao âmbito de aplicação do CELE às atividades de transporte 
marítimo."

5.ª parte " A partir de 2024, o fator linear é de 4,4% até ao fim de 2025. A partir de 2026, o 
fator linear é de 4,5%. A Comissão publica a quantidade de licenças de emissão a 
nível da União no prazo de três meses a contar de [inserir a data de entrada em 
vigor da alteração]."

alteração 255/rev
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção das alíneas a), b) c), d) e)
2.ª parte a alínea a)
3.ª parte a alínea b)
4.ª parte a alínea c)
5.ª parte a alínea d)
6ª parte a alínea e)

Diversos
As alterações 300, 301 e 377 foram retiradas.
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5. Fundo Social para a Ação Climática ***I

Relatório: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

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

observações

Proposta de rejeição da proposta da Comissão

Proposta de rejeição 
da proposta da 

Comissão

165 ID VN - 91, 512, 27

Projeto de ato legislativo

Alterações da 
comissão competente 

- votação em bloco

1-13
16-27
29-39
42-53

56
58-62
64-82
84-98
103-
124
126, 
127,
129
133-
136
138-
139
141,
144-
145
147-
155

comissão +

VP

1/VN + 483, 142, 13

14 comissão

2/VN + 471, 91, 71

VP

1/VN + 580, 45, 14

15 comissão

2/VN + 326, 236, 67

VP

1/VN + 576, 48, 13

2/VN + 421, 177, 21

28 comissão

3/VN + 332, 267, 34

Alterações da 
comissão competente 

- votação em bloco

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

observações

1/VN + 466, 162, 9

2/VN + 503, 98, 23

3/VN + 370, 232, 4

41 comissão VS +

54 comissão VN + 538, 84, 19

VP

1 +

55 comissão

2 +

VP

1 +

57 comissão

2 +

VP

1 +

63 comissão

2 +

VP

1 +

83 comissão

2 +

VP

1/VN + 488, 135, 13

99 comissão

2/VN + 455, 148, 22

100 comissão VN + 458, 130, 49

VP

1/VN + 480, 64, 86

101 comissão

2/VN + 460, 72, 101

VP

1/VN + 548, 83, 10

102 comissão

2/VN + 461, 99, 74

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

observações

1/VN + 598, 31, 12

2/VN + 483, 142, 9

128 comissão VN + 401, 211, 24

VP

1 +

2 +

130 comissão

3 +

131 comissão VN + 499, 131, 10

132 comissão VN + 490, 127, 5

VP

1 +

137 comissão

2 +

140 comissão VN + 515, 107, 14

VP

1 +

142 comissão

2 +

143 comissão VN + 498, 114, 29

146 comissão VS +

166, 
167, 
168

PPE VN - 312, 318, 11Elegibilidade das PME

170 S&D VN ↓

Exclusão de medidas 
excluídas do Fundo 
para uma transição 

justa

161, 
162

Verts/ALE VN - 283, 348, 10

Artigo 5, após o n.º 3 163 Verts/ALE VN - 292, 345, 1

Após o artigo 23 164 Verts/ALE VN - 259, 359, 24

158S The Left VN - 40, 484, 114Anexo I

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

observações

159S The Left VN - 35, 491, 112Anexo II

157 comissão +

Após o considerando 
11

160 Verts/ALE VN - 279, 288, 69

Após o considerando 
15

169 The Left VN - 273, 345, 23

Pedidos de votação nominal
ECR: alterações 28 (1ª, 2ª e 3ª partes), 54, 128, 131, 132, 140, 143
ID: alteração 165
PPE: alterações 14, 40, 99, 100, 128, 165, 166
Verts/ALE: alterações 160, 161-162, 163, 164, 166,167, 168,170
The Left alterações 14 (1ª e 2ª partes), 15 (1ª e 2ª partes), 28, 125 (1ª e 2ª partes), 99, 

100, 101, 102, 158, 159, 169

Pedidos de votação em separado
S&D: alterações 41, 128, 146

Pedidos de votação por partes
ECR:
alteração 55
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "a eliminação progressiva dos 

automóveis com motor de combustão interna"
2.ª parte Estes termos

alteração 63
1.ª parte "Financiar medidas e investimentos para aumentar a adoção de opções de 

mobilidade e transporte, nomeadamente através da orientação de medidas e 
investimentos"

2.ª parte " para uma transferência modal de uma mobilidade privada para uma mobilidade 
pública, partilhada e ativa, em conformidade com o artigo 6.º."

alteração 130
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " respeitam os valores 

fundamentais consagrados no artigo 2.º do Tratado da União Europeia, 
designadamente o Estado de direito." e " relativamente à proteção do orçamento 
da União em caso de violação dos princípios do Estado de direito"

2.ª parte "respeitam os valores fundamentais consagrados no artigo 2.º do Tratado da 
União Europeia, designadamente o Estado de direito."

3.ª parte "relativamente à proteção do orçamento da União em caso de violação dos 
princípios do Estado de direito"
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alteração 142
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " à redução de emissões alcançada 

e "
2.ª parte Estes termos

S&D:
alteração 40
1.ª parte "O enquadramento financeiro do fundo é estabelecido com base numa avaliação 

do montante estimado gerado pela afetação ao orçamento da União de 25 % das 
receitas esperadas ligadas ao transporte rodoviário comercial, edifícios comerciais 
e outros combustíveis abrangidos pelo capítulo IV-A [Diretiva CELE] no primeiro 
período. Este montante deve ser complementado com as receitas provenientes 
dos 150 milhões de licenças leiloadas em conformidade com o artigo 30.º-D, n.º 3, 
da Diretiva 2003/87/CE. Considerando um preço de carbono de 35 EUR por 
tonelada, haveria mais 5,25 mil milhões de EUR disponíveis durante o período de 
três anos. Juntamente com o enquadramento financeiro, este montante 
ascenderia a 16,39 mil milhões de EUR para esse período. Seria necessária uma 
proposta da Comissão para estabelecer o montante para o Fundo Social para a 
Ação Climática para o segundo período 2028 2032, à luz das próximas 
negociações do QFP e de qualquer inclusão dos setores privados dos edifícios e do 
transporte rodoviário no âmbito da Diretiva 2003/87/CE até 1 de janeiro de 2029, 
em conformidade com o artigo [XX] da Diretiva 2003/87/CE. Consequentemente, o 
fundo poderá atingir 72 mil milhões de EUR durante todo o período [data de 
entrada em vigor]-2032. Nos termos da Decisão (UE, Euratom) 2020/2053 do 
Conselho41, os Estados-Membros devem colocar essas receitas à disposição do 
orçamento da União como recursos próprios."

2.ª parte "Os Estados-Membros devem financiar uma percentagem significativa dos custos 
totais dos seus próprios planos, correspondente a pelo menos 60 % para apoio 
direto temporário ao rendimento e pelo menos 50 % para medidas estruturais e 
investimentos específicos. A título de derrogação, deverá ser possível que a parte 
do cofinanciamento nacional para medidas estruturais e investimentos específicos 
seja limitada a 40 % para os Estados-Membros elegíveis para um complemento do 
Fundo de Modernização. Para tal, bem como para efeito dos investimentos e das 
medidas destinadas a acelerar e a atenuar a transição necessária para os 
cidadãos negativamente afetados, os Estados-Membros devem, primeiro, utilizar 
as receitas esperadas do comércio de licenças de emissão para os edifícios e o 
transporte rodoviário ao abrigo da Diretiva 2003/87/CE. O financiamento do fundo 
não deve ser feito à custa de outros programas e políticas da União." com 
exceção do termo "temporário"

3.ª parte Este termo

alteração 57
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " pelo impacto nos preços 

decorrente da inclusão das emissões de gases com efeito de estufa dos edifícios e 
do transporte rodoviário no âmbito da Diretiva 2003/87/CE, como parte "

2.ª parte Estes termos

alteração 99
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " artigo 30º-D, n.º 3, da "
2.ª parte Estes termos

alteração 101
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " previsto no artigo 4.º-B do "
2.ª parte Estes termos

alteração 102
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " capítulo IV-A da "
2.ª parte Estes termos
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alteração 137
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "temporário"
2.ª parte Este termo

The Left
alteração 14
1.ª parte "Por conseguinte, uma parte das receitas geradas pela inclusão dos edifícios e do 

transporte rodoviário no âmbito da Diretiva 2003/87/CE deve ser utilizada como 
recurso próprio para financiar o orçamento da União como receitas gerais, em 
conformidade com o acordo interinstitucional juridicamente vinculativo, de 16 de 
dezembro de 2020 (doravante designado «Acordo Interinstitucional»), que 
estabelece um roteiro para a introdução de novos recursos próprios, dotando, 
assim, o orçamento da União dos meios necessários a fim de contribuir para fazer 
face aos impactos sociais decorrentes dessa inclusão, para que a transição seja 
justa e inclusiva, não deixando ninguém para trás. Nos termos do acordo 
interinstitucional, está prevista a introdução de um cabaz de novos recursos 
próprios até 1 de janeiro de 2023. Os recursos próprios ecológicos são uma forma 
de alinhar o orçamento da UE com as prioridades políticas da União, 
proporcionando, por conseguinte, valor acrescentado da União, e devem ser 
utilizados de modo a contribuir para a integração dos objetivos climáticos"

2.ª parte " para o reembolso das dívidas do NextGenerationEU e para a resiliência do 
orçamento da União no que se refere ao seu funcionamento enquanto 
instrumento de investimento e de garantias."

alteração 15
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " as pequenas empresas 

vulneráveis "
2.ª parte Estes termos
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alteração 125
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " incluindo através da tarifação do 

carbono "
2.ª parte Estes termos

S&D, The Left:
alteração 28
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " Esse apoio direto ao rendimento 

deve ser limitado a 40 % do custo total estimado de cada plano para o período 
2024-2027 e deve ser fixado para o período 2028-2032, de acordo com uma 
avaliação por país efetuada pela Comissão sobre a eficiência, o valor 
acrescentado, a relevância contínua e o nível exigido de apoio direto ao 
rendimento à luz dos progressos e efeitos da execução de investimentos e 
medidas estruturais, com vista à eliminação gradual desse apoio até ao final de 
2032."

2.ª parte " Esse apoio direto ao rendimento deve ser limitado a 40 % do custo total 
estimado de cada plano para o período 2024-2027 e deve ser fixado para o 
período 2028-2032, de acordo com uma avaliação por país efetuada pela 
Comissão sobre a eficiência, o valor acrescentado, a relevância contínua e o nível 
exigido de apoio direto ao rendimento à luz dos progressos e efeitos da execução 
de investimentos e medidas estruturais, com vista à eliminação gradual desse 
apoio até ao final de 2032." exceto os termos " limitado a 40 % do custo total 
estimado de cada plano para o período 2024-2027 e deve ser "

3.ª parte " limitado a 40 % do custo total estimado de cada plano para o período 2024-2027 
e deve ser"

ECR, S&D:
alteração 83
1.ª parte "Os Estados-Membros podem incluir os custos das medidas de apoio direto 

temporário ao rendimento, incluindo a redução de impostos e taxas sobre a 
eletricidade, como medida transitória, direcionadas para agregados familiares 
vulneráveis e utilizadores vulneráveis de transportes em situação de pobreza 
energética ou de mobilidade, a fim de absorver o aumento dos preços dos 
combustíveis utilizados no transporte rodoviário e para aquecimento. Esse apoio, 
que constitui um apoio intermediário aos agregados familiares vulneráveis, deve 
diminuir ao longo do tempo, estando sujeito à aplicação de medidas estruturais ou 
investimentos com impactos duradouros para retirar efetivamente os 
beneficiários da pobreza energética e de mobilidade."

2.ª parte " Esse apoio deve ser limitado a um máximo de 40 % do custo total estimado de 
cada plano para o período 2024-2027 e fixado para o período 2028-2032, em 
conformidade com a avaliação realizada pela Comissão nos termos do artigo 24º, 
n.º 3, com vista à eliminação gradual desse apoio até ao final de 2032."

Diversos
Mohammed Chahim retirou o seu apoio à alteração 170.
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6. Sistema de Comércio de Licenças de Emissão da UE para a aviação

Relatório: Sunčana Glavak (A9-0155/2022)

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

observações

Proposta de rejeição da proposta da Comissão

Proposta de rejeição 
da proposta da 

Comissão

75 ID VN - 86, 516, 20

Projeto de ato legislativo

Alterações da 
comissão competente 

- votação em bloco

1-9
12
14
16
18

21-29
31-32

43
49

53-57
60, 61

comissão VN + 480, 74, 70

10 comissão VS +

13 comissão VS +

VP

1 +

15 comissão

2 +

17 comissão VS +

19 comissão VS +

33 comissão VS +

34 comissão VS/VE + 376, 249, 4

35 comissão VS +

39 comissão VN + 320, 248, 67

40 comissão VN + 320, 240, 71

41 comissão VN + 324, 228, 71

42 comissão VN + 326, 231, 67

VP

Alterações da 
comissão competente 

- votação em 
separado

44 comissão

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

observações

2 +

3 +

4 +

5 +

45 comissão VS +

47 comissão VS +

48 comissão VS +

VP

1 +

2 +

50 comissão

3 +

52 comissão VS +

58 comissão VS +

59 comissão VS +

62 comissão VS/VE + 385, 241, 4

88 deputados VN - 205, 423, 13

91 deputados VN - 207, 418, 12

93 deputados VN - 203, 427, 10

94 deputados VN - 170, 458, 10

VP

1/VN + 543, 29, 64

2/VN + 491, 104, 30

20 comissão

3/VN + 445, 104, 84

VP

1/VN + 506, 71, 63

36 comissão

2/VN + 436, 166, 27

VP

Combustíveis de 
aviação sustentáveis

37 comissão

1/VN + 545, 31, 64
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

2/VN + 434, 126, 60

76 ID ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– antes do n.º 1

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 1 – parágrafo 1 

– após a alínea u)

85 ECR -

89 deputados -

30 comissão VE - 193, 444, 4

63=
79=

PPE
PPE, S&D, 

Renew

+

92 deputados VN - 251, 378, 9

38 comissão -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2003/87/CE

Artigo 3-C – n.º 7 (e o 
considerando Y???)

65=
80=

PPE
PPE, S&D, 

Renew

+

77=
78=

deputados VN - 146, 412, 76Artigo 1, parágrafo 1, 
ponto 2, alínea c

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 3-D – n.º 2 86 ECR -

87 ECR -Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 4

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 8 – 
após o parágrafo 2

46 comissão +

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 12 – n.º 6 – 

parágrafo 1 – alínea 
b)

68 The Left -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 6 – alínea a)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 12 – n.º 6 – 

parágrafo 2 – alínea 
iv)

69S The Left -

VP

1/VN + 500, 134, 4

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 6

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 14 – n.º 2 – 
após o parágrafo 2

11 comissão

2/VN + 427, 181, 6
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

3/VN + 428, 186, 6

VP

1/VN + 465, 156, 2

2/VN + 434, 190, 6

51 comissão

3/VN + 436, 174, 20

90 deputados VN ↓

VP

1/VN ↓

95 deputados

2/VN ↓

70 The Left VN - 257, 340, 45

71 The Left VN - 261, 347, 36

Artigo 1, parágrafo 1, 
após o ponto 9

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 30, após o n.º 4

72 The Left VN + 321, 278, 34

73 The Left -Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 10

Diretiva 2003/87/CE
Anexo I

74S The Left -

Após o considerando 
9

66 The Left -

Após o considerando 
20

82 ECR VE - 305, 306, 26

Após o considerando 
26

83 ECR VE - 271, 354, 18

64 PPE VN - 290, 335, 13

67 The Left -

Após o considerando 
27

84 ECR -

Proposta da Comissão VN + 479, 130, 32

Pedidos de votação nominal
PPE: alterações 39, 40, 41, 42, 64
ID: alteração 75
The Left alterações 70, 71, 72
S&D: Alterações da comissão competente - votação em bloco alterações 11, 20, 36, 37, 

51, 88, 90, 91, 93, 94, 95
Verts/ALE: alterações 77, 78, 91, 92, 93, 95



P9_PV(2022)06-08(VOT)_PT.docx 44 PE 733.409

Pedidos de votação em separado
PPE: alterações 15, 19, 62
ECR: alterações 10, 13, 19, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 52, 58, 59
S&D: alteração 34
deputados: alterações 17, 45, 47, 48

Pedidos de votação por partes
ECR:
alteração 11:
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "alargando o âmbito do CELE para 

abranger essas emissões. Até à adoção da proposta legislativa que alarga o 
âmbito da presente diretiva para abranger emissões de gases que não CO2, e de 
modo a ter em conta este tipo de emissões provenientes da aviação, o fator de 
emissão de CO2 para emissões de atividades ligadas à aviação será multiplicado 
por 1,8 a partir de 31 de dezembro de 2027, por 1,9 a partir de 31 de dezembro 
de 2028 e por 2,0 a partir de 31 de dezembro de 2029. O multiplicador não deve 
exceder 2,0."

2.ª parte " alargando o âmbito do CELE para abranger essas emissões."
3.ª parte " Até à adoção da proposta legislativa que alarga o âmbito da presente diretiva 

para abranger emissões de gases que não CO2, e de modo a ter em conta este 
tipo de emissões provenientes da aviação, o fator de emissão de CO2 para 
emissões de atividades ligadas à aviação será multiplicado por 1,8 a partir de 31 
de dezembro de 2027, por 1,9 a partir de 31 de dezembro de 2028 e por 2,0 a 
partir de 31 de dezembro de 2029. O multiplicador não deve exceder 2,0."

alteração 15:
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " nomeadamente os voos que 

cobrem uma distância inferior a 1000 km."
2.ª parte Estes termos

alteração 36:
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " Dessas licenças de emissão, 70% 

são atribuídas especificamente para aumentar a utilização de combustíveis de 
aviação sintéticos, dando prioridade aos combustíveis renováveis de origem não 
biológica."

2.ª parte Estes termos

alteração 44:
1.ª parte Conjunto do texto exceto a supressão dos termos: " Cabe aos Estados Membros 

determinar a utilização das" e com exceção dos termos "75 % devem ser 
utilizadas", dos termos "15% das receitas geradas com os voos de partida a que 
se refere o artigo 3.º E A são utilizadas" e dos termos " As receitas restantes 
devem ser utilizadas "

2.ª parte a supressão dos termos: " Cabe aos Estados Membros determinar a utilização das 
"

3.ª parte "75 % devem ser utilizadas"
4.ª parte "15% das receitas geradas com os voos de partida a que se refere o artigo 3.º E A 

são utilizadas "
5.ª parte " As receitas restantes devem ser utilizadas "

alteração 50:
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "delegados" e " e os efeitos das 

emissões provenientes da aviação não ligadas ao CO2"
2.ª parte "delegados"
3.ª parte " e os efeitos das emissões provenientes da aviação não ligadas ao CO2 "
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alteração 51:
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " alargando o âmbito do CELE de 

modo a abranger as emissões que não CO2 provenientes da aviação " e sem os 
termos " Aguardando o alargamento do âmbito da presente diretiva às emissões 
de gases que não CO2 provenientes de operadores de aeronaves, conforme 
referido no segundo parágrafo e de modo a ter em conta as emissões de gases 
que não CO2, o fator de emissão de CO2 para emissões de atividades ligadas à 
aviação será multiplicado por 1,8 a partir de 31 de dezembro de 2027, por 1,9 a 
partir de 31 de dezembro de 2028 e por 2 a partir de 31 de dezembro de 2029"

2.ª parte " alargando o âmbito do CELE de modo a abranger as emissões que não CO2 
provenientes da aviação "

3.ª parte " Aguardando o alargamento do âmbito da presente diretiva às emissões de gases 
que não CO2 provenientes de operadores de aeronaves, conforme referido no 
segundo parágrafo e de modo a ter em conta as emissões de gases que não CO2, 
o fator de emissão de CO2 para emissões de atividades ligadas à aviação será 
multiplicado por 1,8 a partir de 31 de dezembro de 2027, por 1,9 a partir de 31 de 
dezembro de 2028 e por 2 a partir de 31 de dezembro de 2029"

The Left
alteração 37:
1.ª parte " A quantidade total de licenças de emissão a que se refere o n.º 5 A, será 

atribuída de forma idêntica a um contrato diferencial, abrangendo o diferencial de 
preços remanescente entre o querosene fóssil e os combustíveis de aviação 
sustentáveis para aumentar a utilização de combustíveis de aviação sustentáveis, 
dando prioridade aos combustíveis renováveis de origem não biológica, numa 
base não discriminatória, como comunicado à Agência Europeia para a Segurança 
da Aviação nos termos dos artigos 7.º, 8.º e 9.º do Regulamento ... [Regulamento 
ReFuelUE].*.       Cada operador de aeronaves pode pedir que lhe sejam atribuídas 
licenças de emissão para voos abrangidos pelo CELE de 1 de janeiro de 2024 até 
31 de dezembro de 2029, com base no aumento da utilização de combustíveis a 
que se refere o n.º 5 A.       A quantidade de licenças de emissão deve ser 
proporcional ao total de emissões de gases com efeito de estufa poupadas de 
acordo com o tratamento desses combustíveis nos termos da Diretiva (UE) 
2018/2001 e dos atos delegados referidos no artigo 14.º, n.º 1, da presente 
diretiva.       A Comissão assegura que as emissões provenientes de combustíveis 
renováveis de origem não biológica que utilizem hidrogénio de fontes renováveis 
serão consideradas como não produzindo emissões para os operadores de 
aeronaves que as utilizam até à adoção do ato delegado referido no artigo 14.º, 
n.º 1.       A Comissão deve publicar anualmente informações pormenorizadas 
sobre a diferença de custo entre o querosene e os combustíveis de aviação 
sustentáveis. A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do 
artigo 23.º para completar a presente diretiva no respeitante às disposições 
pormenorizadas aplicáveis à atribuição a título gratuito de licenças de emissão da 
aviação para aumentar a utilização de combustíveis de aviação sustentáveis, ao 
cobrir o diferencial de preços por tonelada de CO2 poupado com a utilização 
desses combustíveis em vez de querosene.       A partir de 31 de dezembro de 
2028, a Comissão leva a cabo uma avaliação anual no que se refere à aplicação 
do presente número e apresenta atempadamente as suas conclusões ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho."

2.ª parte "Com base nessa avaliação e após uma avaliação de impacto, a Comissão pode 
decidir apresentar, se for caso disso, uma proposta legislativa para atribuir um 
montante máximo e de duração limitada de licenças de emissão, até 31 de 
dezembro de 2034, aos operadores de aeronaves que aumentem a utilização de 
combustíveis de aviação sustentáveis referidos no artigo 3.º C, n.º 5 A."

Verts/ALE:
alteração 95:
1.ª parte "9-A) Ao artigo 30.º é aditado o seguinte número: 4-A. Até 1 de janeiro de 2025 a 

Comissão: a) Publica uma análise atualizada dos impactos climáticos da aviação 
não ligados ao CO2, tendo em conta os trabalhos científicos mais recentes, e 
decide, se for caso disso, apresentar um conjunto de propostas legislativas para 
dar resposta e reduzir a intensidade das emissões não ligadas ao CO2;"

2.ª parte “b) Apresenta, se for caso disso, uma proposta legislativa ao abrigo da presente 
diretiva relativa a uma medida de ajustamento das emissões de carbono para 
fazer face à fuga de carbono;"
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ECR, The Left:
alteração 20
1.ª parte "A Diretiva CELE deve contribuir para incentivar a descarbonização do transporte 

aéreo. A consecução dessa descarbonização passará pela transição de 
combustíveis fósseis para uma utilização cada vez maior de combustíveis de 
aviação sustentáveis, sobretudo combustíveis de aviação sintéticos. No entanto, 
considerando o elevado nível de concorrência entre os operadores de aeronaves, 
um mercado da UE de combustíveis de aviação sustentáveis em vias de 
desenvolvimento e o importante diferencial de preços entre querosene fóssil e 
combustíveis de aviação sustentáveis, tal transição deve ser apoiada através do 
incentivo aos pioneiros. Por conseguinte, no período entre 1 de janeiro de 2024 e 
31 de dezembro de 2029, as licenças de emissão devem ser atribuídas de forma 
idêntica a um contrato diferencial, abrangendo o diferencial de preço 
remanescente entre o querosene fóssil e os combustíveis de aviação sustentáveis 
para operadores de aeronaves individuais, em proporção com a quantidade de 
combustíveis de aviação sustentáveis utilizada e declarada nos termos do 
Regulamento xxxx/xxxx [Regulamento ReFuelUE]1 A, de modo a incentivar os 
pioneiros e apoiar a criação de um mercado de combustíveis de aviação 
sustentáveis da União. Devem ser reservados 20 milhões de licenças de emissão 
de 1 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2029, bem como 20 milhões de 
licenças de emissão adicionais quando os voos com origem no EEE e destino em 
países terceiros estiverem abrangidos pelo âmbito do CELE para esse mesmo 
período. Essas licenças de emissão deverão provir do conjunto total de licenças de 
emissão disponíveis e ser utilizadas apenas para voos abrangidos pelo CELE e de 
uma forma não discriminatória. A Comissão deverá assegurar que 70 % dessas 
licenças de emissão sejam atribuídas especificamente para o uso de combustíveis 
de aviação sintéticos, com prioridade para os combustíveis renováveis de origem 
não biológica. A Comissão deverá assegurar a devida contabilização das emissões 
de CO2 provenientes de combustíveis fósseis, devendo considerar que os 
combustíveis renováveis de origem não biológica não produzem emissões no que 
toca aos operadores de aeronaves que os utilizam." com exceção dos termos 
"70 % dessas"

2.ª parte "70 % dessas"
3.ª parte " Após uma avaliação e uma avaliação de impacto, a Comissão poderá decidir 

apresentar uma proposta legislativa para atribuir um montante máximo e de 
duração limitada de licenças de emissão, cuja validade não deverá ir além de 31 
de dezembro de 2034"

Diversos
A alteração 81 foi considerada não admissível nos termos do artigo 40.º, n.º 5, do Regimento.
Juan Fernando López Aguilar apoiou igualmente as alterações 89 e 92.
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7. Notificação ao abrigo do Regime de Compensação e Redução das Emissões 
de Carbono da Aviação Internacional (CORSIA) ***I

Relatório: Sunčana Glavak (A9-0145/2022)

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

observações

Proposta de rejeição da proposta da Comissão

Proposta de rejeição 
da proposta da 

Comissão

7 ID VN - 44, 549, 22

Projeto de ato legislativo

Alterações da 
comissão competente 

- votação em bloco

1-6 comissão +

Proposta da Comissão VN + 547, 44, 45

Pedidos de votação nominal
ID: alteração 7

8. Reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa 
pelos Estados-Membros (Regulamento Partilha de Esforços) ***I

Relatório: Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)

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

observações

Proposta de rejeição da proposta da Comissão

Proposta de rejeição 
da proposta da 

Comissão

52 ID VN - 103, 463, 0

Projeto de ato legislativo

Alterações da 
comissão competente 

- votação em bloco

1-7, 9-
10, 12, 
14, 15, 
17, 21

comissão VN + 470, 65, 57

8 comissão VS +

13 comissão VS +

18 comissão VS +

19 comissão VS +

Alterações da 
comissão competente 

- votação em 
separado

20 comissão VN + 322, 275, 5
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

22 comissão VS +

24 comissão VS +

VP

1/VN + 428, 165, 10

2/VN + 312, 281, 3

3/VN + 311, 279, 12

26 comissão

4/VN + 318, 231, 48

VP

1/VN + 541, 60, 3

28 comissão

2/VN + 471, 125, 2

VP

1/VN + 547, 54, 5

2/VN + 453, 143, 5

3/VN + 447, 146, 2

29 comissão

4/VN + 440, 151, 0

VP

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

37 comissão

11 +

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

observações

42 comissão VN + 318, 276, 10

43 comissão VS +

44 The Left VN - 134, 465, 4

VP

1/VN + 519, 67, 26

Artigo 1, § 1, n.º 1

25 comissão

2/VN + 435, 150, 7

68 ECR VE - 250, 334, 26Artigo 1, § 1, após o 
n.º 2

69 ECR -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3 

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 4 – n.º 2 – 
alínea a)

70 ECR VN - 111, 486, 13

71S ECR VN - 119, 486, 4

VP

1/VN + 499, 86, 24

2/VN + 430, 168, 7

27PC1 comissão

3/VN + 431, 115, 63

Artigo 3 – parágrafo 1 
– ponto 3 

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 4 – n.º 2 – 
alínea b)

57PC deputados VN ↓

27PC2
S=

57PCS
=

comissão
deputados

VN + 452, 152, 8Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3 

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 4 – n.º 2 – 
alínea c) 72 ECR VN ↓
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3 

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 4 – n.º 2 – após 
a alínea c)

73 ECR -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3 

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 4 – após o n.º 2

74 ECR -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3 

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 4 – n.º 3 – 
parágrafo 1

75=
27PC3

=

ECR
comissão

+

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3 

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 4 – n.º 3 – 
parágrafo 2

76 ECR VN - 128, 482, 5

77S ECR VN - 122, 486, 5Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3 

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 4 – n.º 3 – 
parágrafo 3

27PC4
=

57PC=

comissão
deputados

VN + 467, 138, 12

27PC5
S=

57PCS
=

comissão
deputados

VN + 466, 136, 9Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3 

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 4 – n.º 3 – 
parágrafo 4 78 ECR VN ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 4 – n.º 3 – após 
o parágrafo 4

57PC deputados VN - 72, 468, 73

79 ECR -Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3 

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 4 – após o n.º 4

80 ECR VN - 255, 327, 29

VP

1/VN + 505, 106, 3

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 3 

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 5 – n.os 1 e 2

30 comissão

2/VN + 446, 166, 4
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

3/VN + 437, 142, 34

58PC deputados VN ↓

31 comissão VN + 425, 181, 8

VP

1/VN + 510, 97, 8

2/VN + 431, 164, 3

3/VN + 439, 165, 2

32 comissão

4/VN + 433, 168, 2

33 comissão VN + 449, 165, 6

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 3 

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 5 – n.os 3 e 4

34 comissão VN + 449, 158, 4

58PC deputados VN - 81, 520, 17Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 3 

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 5 – n.º 6

35 comissão +

45S The Left VN - 119, 487, 10Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 4 

Regulamento (UE) 
2018/842
Artigo 6

36 comissão +

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 5 

Regulamento (UE) 
2018/842
Artigo 7

46S The Left VN - 130, 477, 9

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 5 

Regulamento (UE) 
2018/842

Após o artigo 7

81 ECR -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 6 

Regulamento (UE) 
2018/842
Artigo 11

47S The Left VN - 117, 486, 11

39 comissão VN + 442, 171, 3

59 deputados VN ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 7 

Regulamento (UE) 
2018/842

Artigo 11-A 82 ECR ↓
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 7 

Regulamento (UE) 
2018/842

Após o artigo 11-A

83 ECR -

48 The Left -Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 7 

Regulamento (UE) 
2018/842
Artigo 15

40 comissão +

49 The Left -

41 comissão VN + 344, 262, 5

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 7 

Regulamento (UE) 
2018/842
Artigo 15 60 deputados VN ↓

Artigo 1, § 1, após o 
n.º 7

84 ECR -

Anexo
Regulamento (UE) 

2018/842
Anexo I

50 The Left -

11 comissão VN + 343, 264, 5Após o considerando 
9

54 deputados VN ↓

62 ECR -Após o considerando 
12

63 ECR -

51 PPE VN - 285, 324, 6

64 ECR -

Após o considerando 
13

65 ECR -

Considerando 14 55S=
16S=

deputados
comissão

+

Após o considerando 
17

66 ECR VE - 245, 335, 25

23 comissão VE + 343, 262, 4

56 deputados ↓

Após o considerando 
18

67 ECR -

Proposta da Comissão VN + 437, 142, 40
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Pedidos de votação nominal
PPE: alterações 26, 51
ID: alteração 52
S&D: Alterações da comissão competente - votação em bloco

alterações 11, 20, 25, 27PC1, 27PC2, 27PC4, 27PC5, 28, 30, 31-34, 39, 41, 42, 54, 
57PC, 58PC, 59, 60, 70, 71D, 72, 76, 77S, 78

Verts/ALE: alterações 26, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 60, 80

Pedidos de votação em separado
deputados: alterações 30, 31, 32, 33, 34, 39
PPE: alterações 20, 42
ECR: alterações 8, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 

42, 43

Pedidos de votação por partes
ECR:
alteração 25
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " e prepara o caminho para o 

estabelecimento das metas de redução das emissões de gases com efeito de 
estufa da União para o período pós-2030"

2.ª parte Estes termos

alteração 26
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "apenas", "Se a quota de 

biocombustíveis e de biolíquidos, bem como de combustíveis biomássicos 
consumidos no setor dos transportes, produzidos a partir de culturas alimentares 
para consumo humano e animal, for superior à quota máxima estabelecida no 
artigo 26.º da Diretiva (UE) 2018/2001, esses combustíveis e líquidos não serão 
considerados de emissões nulas para efeitos do presente Regulamento." e "Até 
janeiro de 2024, a Comissão deve, se for caso disso, apresentar uma proposta 
legislativa ao Parlamento Europeu e ao Conselho para alterar as regras relativas à 
determinação das emissões de gases com efeito de estufa e os requisitos em 
matéria de apresentação de relatórios consagrados no Regulamento (UE) 
2018/1999, nos termos do presente artigo."

2.ª parte "apenas"
3.ª parte “Se a quota de biocombustíveis e de biolíquidos, bem como de combustíveis 

biomássicos consumidos no setor dos transportes, produzidos a partir de culturas 
alimentares para consumo humano e animal, for superior à quota máxima 
estabelecida no artigo 26.º da Diretiva (UE) 2018/2001, esses combustíveis e 
líquidos não serão considerados de emissões nulas para efeitos do presente 
Regulamento."

4.ª parte "Até janeiro de 2024, a Comissão deve, se for caso disso, apresentar uma 
proposta legislativa ao Parlamento Europeu e ao Conselho para alterar as regras 
relativas à determinação das emissões de gases com efeito de estufa e os 
requisitos em matéria de apresentação de relatórios consagrados no Regulamento 
(UE) 2018/1999, nos termos do presente artigo."

alteração 27
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "a 2030" (n.º 2, alínea b), e n.º 3, 

terceira alínea) " A trajetória linear de um Estado-Membro tem início a cinco doze 
avos da distância entre 2019 e 2020 ou em 2020, consoante o que tiver como 
resultado uma menor dotação para esse Estado-Membro;", a supressão no n.º 2, 
alínea c) e a supressão do n.º 3, última alinea

2.ª parte "a 2030" (n.º 2, alínea b), e n.º 3, terceira alínea),
3.ª parte " A trajetória linear de um Estado-Membro tem início a cinco doze avos da 

distância entre 2019 e 2020 ou em 2020, consoante o que tiver como resultado 
uma menor dotação para esse Estado-Membro;"

4.ª parte a supressão no n.º 2, alínea c)
5.ª parte a supressão do n.º 3, última alinea
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alteração 29
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "Se for caso disso, até julho de 

2023 a Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta 
legislativa que estabeleça, à escala da União, uma ou mais metas de redução, até 
2030, das emissões não carbónicas abrangidas pelo artigo 2.º, n.º 1, do presente 
regulamento. Essa meta ou metas devem estar alinhadas com a estimativa das 
reduções de emissões necessárias para alcançar a meta estabelecida no artigo 1.º 
do presente regulamento, bem como o objetivo estabelecido no artigo 2.º do 
Regulamento (UE) 2021/1119, e devem ser propostas na sequência de uma 
estreita consulta com o Conselho Consultivo Científico Europeu sobre as 
Alterações Climáticas.", "Sempre que apresente uma proposta legislativa nos 
termos do n.º 1 e conclua que não é expectável que as reduções das emissões 
não carbónicas alcancem a meta ou metas a que se refere tal número, a 
Comissão deve emitir recomendações relacionadas com medidas de atenuação 
adicionais, devendo os Estados-Membros tomar as medidas adequadas." e "que 
podem incluir metas setoriais ou medidas específicas por setor, ou ambas em 
simultâneo."

2.ª parte "Se for caso disso, até julho de 2023 a Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta legislativa que estabeleça, à escala da 
União, uma ou mais metas de redução, até 2030, das emissões não carbónicas 
abrangidas pelo artigo 2.º, n.º 1, do presente regulamento. Essa meta ou metas 
devem estar alinhadas com a estimativa das reduções de emissões necessárias 
para alcançar a meta estabelecida no artigo 1.º do presente regulamento, bem 
como o objetivo estabelecido no artigo 2.º do Regulamento (UE) 2021/1119, e 
devem ser propostas na sequência de uma estreita consulta com o Conselho 
Consultivo Científico Europeu sobre as Alterações Climáticas."

3.ª parte "Sempre que apresente uma proposta legislativa nos termos do n.º 1 e conclua 
que não é expectável que as reduções das emissões não carbónicas alcancem a 
meta ou metas a que se refere tal número, a Comissão deve emitir 
recomendações relacionadas com medidas de atenuação adicionais, devendo os 
Estados-Membros tomar as medidas adequadas."

4.ª parte " que podem incluir metas setoriais ou medidas específicas por setor, ou ambas 
em simultâneo"

alteração 30
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo "5" e da supressão do n.º 2
2.ª parte "5"
3.ª parte a supressão do n.º 2

alteração 32
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "2024", "10" e "2025"
2.ª parte "2024"
3.ª parte "10"
4.ª parte "2025"
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alteração 37
1.ª parte Conjunto do texto exceto o n.º 1, alínea -a); do n.º 1, alínea -a-A); do n.º 1, alínea 

b-A); do n.º 1, alínea b-B); dos termos "Se um Estado-Membro exceder a sua 
dotação anual de emissões em dois ou mais anos consecutivos, deve proceder a 
uma revisão do seu plano nacional integrado em matéria de energia e de clima e 
da sua estratégia a longo prazo nos termos do Regulamento (UE) 2018/1999. O 
Estado-Membro deve concluir essa revisão no prazo de seis meses.", dos termos 
"A Comissão deve formular recomendações que identifiquem de que modo deve 
ser realizada a revisão do plano nacional integrado em matéria de energia e clima 
ou da estratégia nacional de longo prazo, ou de ambos. Os Estados-Membros 
devem notificar os planos revistos à Comissão, juntamente com uma declaração 
que defina de que modo as revisões propostas solucionarão o incumprimento das 
suas dotações anuais de emissões nacionais e de que modo responderam às 
recomendações da Comissão, se for caso disso. Se não for feita nenhuma 
alteração substancial ao plano nacional integrado em matéria de energia e de 
clima ou à estratégia a longo prazo, o Estado Membro publica uma explicação que 
exponha os seus motivos.", os termos "emite" e "deve rever" ao n.º 3, " Se o 
Estado-Membro em causa não acatar uma recomendação ou uma parte 
substancial de uma recomendação, deve apresentar uma justificação à 
Comissão.", o n.º 3-A  e o n.º 3-B

2.ª parte n.º 1, alínea -a)
3.ª parte n.º 1, alínea -a-A)
4.ª parte n.º 1, alínea b-A)
5.ª parte n.º 1, alínea b-B)
6ª parte "Se um Estado-Membro exceder a sua dotação anual de emissões em dois ou 

mais anos consecutivos, deve proceder a uma revisão do seu plano nacional 
integrado em matéria de energia e de clima e da sua estratégia a longo prazo nos 
termos do Regulamento (UE) 2018/1999. O Estado-Membro deve concluir essa 
revisão no prazo de seis meses. "

7.ª parte "A Comissão deve formular recomendações que identifiquem de que modo deve 
ser realizada a revisão do plano nacional integrado em matéria de energia e clima 
ou da estratégia nacional de longo prazo, ou de ambos. Os Estados-Membros 
devem notificar os planos revistos à Comissão, juntamente com uma declaração 
que defina de que modo as revisões propostas solucionarão o incumprimento das 
suas dotações anuais de emissões nacionais e de que modo responderam às 
recomendações da Comissão, se for caso disso. Se não for feita nenhuma 
alteração substancial ao plano nacional integrado em matéria de energia e de 
clima ou à estratégia a longo prazo, o Estado-Membro publica uma explicação que 
exponha os seus motivos."

8.ª parte Os termos "emite” e "deve rever" nas duas primeira frases do n.º 3.
9.ª parte "Se o Estado-Membro em causa não acatar uma recomendação ou uma parte 

substancial de uma recomendação, deve apresentar uma justificação à 
Comissão."

10.ª parte O n.º 3-A
11.ª parte O n.º 3-B

ECR:
alteração 27 PC 1 (artigo 4, § 2, alínea b)
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "a 2030" e " A trajetória linear de 

um Estado-Membro tem início a cinco doze avos da distância entre 2019 e 2020 
ou em 2020, consoante o que tiver como resultado uma menor dotação para esse 
Estado-Membro "

2.ª parte "a 2030"
3.ª parte "A trajetória linear de um Estado-Membro tem início a cinco doze avos da 

distância entre 2019 e 2020 ou em 2020, consoante o que tiver como resultado 
uma menor dotação para esse Estado-Membro "

Diversos
A alteração 61 foi considerada não admissível .
A alteração 53 foi retirada.
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9. Uso do solo, alteração do uso do solo e florestas (LULUCF) ***I

Relatório: Ville Niinistö (A9-0161/2022)

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

observações

Proposta de rejeição da proposta da Comissão

Proposta de rejeição 
da proposta da 

Comissão

87 ID VN - 88, 519, 3

Projeto de ato legislativo

Alterações da 
comissão competente 

- votação em bloco

1, 3, 5, 
7,

10-11, 
16, 19, 
21, 22, 
26, 29, 
31-33, 
44, 48, 
49, 59, 
62, 66, 

78

comissão VN + 531, 72, 3

4 comissão VS +

6 comissão VS +

VP

1 +

8 comissão

2 +

9 comissão VS +

12 comissão VS +

VP

1 +

13 comissão

2/VN + 328, 280, 2

15 comissão VS +

VP

1/VN + 565, 38, 4

2/VN + 314, 283, 6

3/VN - 276, 315, 15

Alterações da 
comissão competente 

- votação em 
separado

17 comissão

4/VN + 524, 86, 3
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

VP

1 +

18 comissão

2 +

VP

1 +

2 +

20 comissão

3 +

VP

1 +

23 comissão

2 +

VP

1/VN + 586, 25, 3

2/VN + 300, 247, 58

24 comissão

3/VN + 453, 146, 10

VP

1 +

25 comissão

2 +

27 comissão VN + 585, 18, 5

VP

1 +

30 comissão

2 +

VP

1 +

34 comissão

2 +

35 comissão VS +

36 comissão VN + 484, 130, 4

37 comissão VS +

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

observações

39 comissão VS +

VP

1 +

40 comissão

2 +

VP

1 +

41 comissão

2 +

42 comissão VS +

VP

1 +

2 +

43 comissão

3 +

45 comissão VN - 279, 324, 16

46 comissão VN - 267, 331, 16

47 comissão VS +

52 comissão VN - 270, 334, 13

VP

1 +

2 +

53 comissão

3 +

VP

1/VN + 531, 42, 34

2/VN + 294, 285, 17

3/VN + 441, 133, 13

4/VN + 418, 165, 21

5/VN - 277, 311, 20

54 comissão

6/VN + 463, 134, 18

55 comissão VP



P9_PV(2022)06-08(VOT)_PT.docx 59 PE 733.409

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

observações

1/VN + 533, 17, 61

2/VN + 295, 264, 15

3/VN + 452, 100, 58

4/VN + 453, 144, 11

5/VN + 323, 229, 57

6/VN + 320, 286, 0

56 comissão VN - 156, 444, 12

VP

1/VN + 550, 58, 0

2/VN + 484, 113, 3

3/VN + 336, 260, 5

4/VN + 492, 57, 59

5/VN + 358, 241, 16

6/VN + 511, 53, 47

7/VN + 491, 66, 52

8/VN + 542, 61, 2

9/VN + 575, 31, 4

10/VN + 515, 93, 5

57 comissão

11/VN + 500, 97, 6

58 comissão VS +

VP

1 +

60 comissão

2 +

61 comissão VS +

64 comissão VN + 505, 42, 70

VP

1 +

65 comissão

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

observações

3 +

4 +

67 comissão VS +

68 comissão VN + 453, 119, 26

69 comissão VS/VE + 325, 282, 2

70 comissão VS +

VP

1 +

74 comissão

2 +

75 comissão VN + 339, 254, 19

76 comissão VS +

VP

1 +

2 +

3 +

77 comissão

4 +

79 comissão VS +

80 comissão VS +

VP

1/VN + 502, 108, 3

2/VN + 476, 94, 24

82 comissão

3/VN + 481, 94, 22

2 comissão +Título

99 ECR ↓

85 The Left -

90 ID VN - 121, 480, 0

VP

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3

Regulamento (UE) 
2018/841

Artigo 4 – n.º 2 – 
parágrafo 1 97PC1 Renew

1/VN + 338, 262, 3
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

2/VN - 282, 314, 9

3/VN - 287, 321, 4

VP

1/VN ↓

2/VN ↓

3/VN ↓

50PC1 comissão

4/VN ↓

103 ECR VN - 276, 323, 9

104 ECR VN - 280, 309, 7Article 1 – alinéa 1 – 
point 3

Règlement (UE) 
2018/841

Article 4 – paragraphe 
2 - après l'alinéa 1

105 ECR VN - 121, 332, 158

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3

Regulamento (UE) 
2018/841

Artigo 4 – n.º 2 – 
parágrafo 2

97PC2
=

50PC2
=

Renew
comissão

VN + 471, 140, 4

106 ECR -Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3

Regulamento (UE) 
2018/841

Artigo 4 – n.º 2 – após 
o parágrafo 2

107 ECR -

91S ID -

VP

1/VN + 559, 44, 9

2/VN + 479, 113, 10

3/VN + 327, 278, 6

4/VN - 293, 304, 12

5/VN + 467, 133, 8

6/VN + 467, 132, 7

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3

Regulamento (UE) 
2018/841

Artigo 4 – n.º 3

51 comissão

7/VN + 437, 90, 7
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 3 

Regulamento (UE) 
2018/841

Artigo 4 – após o n.º 3

108 ECR VN + 464, 147, 7

92S ID -

95 deputados VN - 270, 334, 12

VP

1/VN + 573, 31, 4

63 comissão

2/VN + 382, 204, 10

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 7 – alínea b)

Decisão (UE) 
2018/841

Artigo 9 – n.º 2

109 ECR -

94=

98=

Verts/ALE
The Left

S&D
Renew

VN + 498, 116, 3

VP

1/VN ↓

2/VN ↓

3/VN ↓

4/VN ↓

5/VN ↓

6/VN ↓

7/VN ↓

8/VN ↓

9/VN ↓

Artigo 1, § 1, n.º 13

71 comissão

10/VN ↓

110S ECR VN - 169, 437, 6

VP

1/VN + 502, 109, 2

2/VN + 308, 272, 2

72 comissão

3/VN + 460, 136, 4

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 14 

Regulamento (UE) 
2018/841

Artigo 13-C

111 ECR VN - 130, 327, 150
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

73 comissão VN + 325, 210, 81

83 PPE VN ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 14 
Regulamento (UE) 

2018/841
Após o artigo 13-D 96 S&D VN - 264, 296, 53

86 The Left -

93 ECR VN - 81, 350, 177

Anexo II

81 comissão VN + 324, 258, 29

14 comissão +Considerando 4

88 ID ↓

Após o considerando 
4

84 PPE VN - 270, 338, 3

VP

1/VN - 103, 334, 172

Considerando 5 101 ECR

2/VN - 230, 352, 24

VP

1/VN + 575, 32, 6

28 comissão

2/VN + 317, 239, 54

89 ID VN - 114, 492, 5

Considerando 10

102 ECR -

Proposta da Comissão VN + 472, 124, 22

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: alterações 45, 46, 50PC, 55, 56, 63, 64, 73, 83, 90, 94, 95, 97
ID: alteração 27, 50PC, 51 (4ª parte), 55, 87, 89, 90
S&D: Alterações da comissão competente - votação em bloco

alterações 17, 24, 28, 36, 45, 46, 50PC, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 68, 71, 72, 75, 81, 
82, 84, 90, 93, 94=98, 95, 96, 97PC, 110S, 111

ECR: alterações 17 (3ª e 4ª partes), 50PC1 (4ª parte), 51 (4ª parte), 54 (2ª e 5ª partes), 
63, 71, 101, 103, 104, 105, 108, 111

PPE: alterações 17 (3ª e 4ª partes), 45, 46, 50PC (4ª parte), 51 (4ª parte), 52, 54 (2ª e 
5ª partes), 84, 95

Pedidos de votação em separado
Verts/ALE: alterações 15, 56, 60
ID: alterações 8, 69
ECR: alterações 4, 6, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 52, 58, 61, 64, 67, 68, 69, 

70, 73, 75, 76, 79, 80
PPE: alteração 73
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Pedidos de votação por partes
Verts/ALE:
alteração 18
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " entre os proprietários florestais 

europeus » e “da gestão sustentável das florestas e "
2.ª parte Estes termos

ECR:
alteração 8
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "o princípio de «não prejudicar 

significativamente» e as salvaguardas mínimas na aceção dos artigos 17.º e 18.º 
do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, tendo 
simultaneamente em conta"

2.ª parte Estes termos

alteração 13
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " adote um objetivo de redução e 

medidas vinculativas que o acompanhem, a fim de" e "rapidamente"
2.ª parte Estes termos

alteração 20
1.ª parte "O carbono orgânico do solo e o depósito de carbono de madeira morta, muito do 

qual alimenta a reserva de carbono do solo, são particularmente importantes, em 
várias categorias de comunicação de informações, tanto para a ação climática 
como para a proteção de biodiversidade. Existem dados empíricos que indicam 
que a madeira morta sob a forma de detritos de madeira bruta atua como um 
sumidouro de carbono análogo aos produtos de madeira abatida. Contribui, além 
disso, para a criação de um sumidouro de carbono terrestre de solo florestal que 
previne a mineralização em CO2, pelo que ambos estes mecanismos devem ser 
devidamente tidos em consideração na comunicação de informações. A 
investigação confirma ainda os padrões globais notificados quanto à 
aplicabilidade dos perfis verticais do carbono orgânico do solo nos solos das 
florestas para as florestas europeias"

2.ª parte " sendo que aproximadamente 55-65 % é armazenado nos 30 cm superficiais do 
solo e os restantes 40 % a uma maior profundidade, medida até 1 metro, 
sobretudo para solos orgânicos."

3.ª parte " O regulamento deve ser alterado a este respeito."

alteração 23
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " A prioridade deve consistir em 

pôr termo às emissões de origem fóssil."
2.ª parte Estes termos

alteração 25
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "prioritária"
2.ª parte Estes termos

alteração 28
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "dando prioridade a abordagens de 

base ecossistémica e a práticas respeitadoras da biodiversidade, como as práticas 
de silvicultura próxima da natureza, a florestação, a restauração das reservas de 
carbono florestais, a expansão das áreas abrangidas pela agrossilvicultura, o 
sequestro de carbono e a restauração de zonas húmidas,"

2.ª parte Estes termos

alteração 30
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " rever o seu plano nacional em 

matéria de energia e clima e a sua estratégia a longo prazo, para "
2.ª parte Estes termos
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alteração 34
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " deve ser evitada a conversão de 

solos naturais e agrícolas em áreas construídas. Por conseguinte,"
2.ª parte Estes termos

alteração 40
1.ª parte "Na Europa, os inventários florestais nacionais (IFN) são utilizados para fornecer 

informações para a avaliação dos serviços dos ecossistemas florestais. O sistema 
de monitorização dos inventários florestais difere consoante o país, uma vez que 
cada país tem o seu próprio sistema de inventário florestal e a sua própria 
metodologia."

2.ª parte " A Comissão e os Estados-Membros devem harmonizar os indicadores, a 
definição e os diferentes sistemas de inventário e estabelecer um sistema 
coerente de monitorização das florestas em toda a União."

alteração 41
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " para aplicar a metodologia de 

nível 3 a partir de 2026"
2.ª parte Estes termos

alteração 43
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " do âmbito de aplicação do 

presente regulamento, por forma a abranger as emissões e remoções de gases 
com efeito de estufa dos " e " aplicando-lhes metas específicas "

2.ª parte " do âmbito de aplicação do presente regulamento, por forma a abranger as 
emissões e remoções de gases com efeito de estufa dos "

3.ª parte " aplicando-lhes metas específicas "

alteração 53
1.ª parte " As instituições competentes da União e dos Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias a nível da União e nacional, respetivamente, para 
continuarem a reforçar as remoções líquidas de gases com efeito de estufa no 
setor LULUCF a partir de 2031, a fim de contribuir para a aplicação do artigo 5.º, 
n.º 1, do Acordo de Paris e de assegurar um contributo sustentável e previsível a 
longo prazo dos sumidouros naturais para o objetivo de neutralidade climática da 
União até 2050, o mais tardar, bem como alcançar emissões negativas após essa 
data, conforme disposto no Regulamento (UE) 2021/1119."

2.ª parte "Até 1 janeiro de 2025, tendo em consideração o parecer do Conselho Consultivo 
Científico Europeu sobre as Alterações Climáticas e o orçamento da União em 
matéria de GEE estabelecido no Regulamento (UE) 2021/1119, e com base nos 
planos nacionais integrados em matéria de energia e de clima apresentados pelos 
Estados-Membros até 30 de junho de 2024, nos termos do artigo 14.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) 2018/1999, a Comissão apresenta uma proposta de alteração 
do presente regulamento"

3.ª parte "na qual estabeleça, pelo menos para 2035, 2040, 2045 e 2050, metas da União e 
dos Estados-Membros relativas às remoções de gases com efeito de estufa a nível 
do uso do solo, da alteração do uso do solo e das florestas"
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alteração 55
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " o princípio de «não prejudicar 

significativamente» e", " as salvaguardas mínimas na aceção dos artigos 17.º e 
18.º do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, tendo 
simultaneamente em conta ", " A Comissão publica orientações que especifiquem 
regras e metodologias comuns para alcançar o objetivo estabelecido no presente 
número." e "A Comissão fica ainda habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 16.º, a fim de complementar o presente regulamento, 
especificando os critérios mínimos para a inclusão da monitorização da 
biodiversidade nos sistemas de monitorização dos solos."

2.ª parte " o princípio de «não prejudicar significativamente» e "
3.ª parte "as salvaguardas mínimas na aceção dos artigos 17.º e 18.º do Regulamento (UE) 

2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho1-A, tendo simultaneamente em 
conta" exceto os termos "17.º e"

4.ª parte "17.º e"
5.ª parte " A Comissão publica orientações que especifiquem regras e metodologias 

comuns para alcançar o objetivo estabelecido no presente número."
6ª parte "A Comissão fica ainda habilitada a adotar atos delegados, em conformidade com 

o artigo 16.º, a fim de complementar o presente regulamento, especificando os 
critérios mínimos para a inclusão da monitorização da biodiversidade nos 
sistemas de monitorização dos solos."

alteração 57
1.ª parte parágrafo 1 exceto os termos: "emite recomendações para os Estados-Membros 

sobre a forma como os respetivos planos estratégicos da PAC devem ser alterados 
nos termos do artigo 120.º do Regulamento (UE) 2021/2115 do Parlamento 
Europeu e do Conselho" e " dando prioridade à promoção da aplicação de 
abordagens de base ecossistémica nas florestas, nos solos agrícolas e na 
agrossilvicultura. Essas recomendações "

2.ª parte "emite recomendações para os Estados-Membros sobre a forma como os 
respetivos planos estratégicos da PAC devem ser alterados nos termos do artigo 
120.º do Regulamento (UE) 2021/2115 do Parlamento Europeu e do Conselho"

3.ª parte " dando prioridade à promoção da aplicação de abordagens de base 
ecossistémica nas florestas, nos solos agrícolas e na agrossilvicultura. Essas 
recomendações "

4.ª parte N.º 2 exceto os termos: " dando prioridade à promoção da aplicação de 
abordagens de base ecossistémica nas florestas, nos solos agrícolas e na 
agrossilvicultura " e " são selecionados com base em critérios comuns objetivos, 
científicos e transparentes, e recompensam práticas cujos benefícios climáticos e 
ambientais se encontrem cientificamente comprovados e que "

5.ª parte " dando prioridade à promoção da aplicação de abordagens de base 
ecossistémica nas florestas, nos solos agrícolas e na agrossilvicultura "

6ª parte " são selecionados com base em critérios comuns objetivos, científicos e 
transparentes, e recompensam práticas cujos benefícios climáticos e ambientais 
se encontrem cientificamente comprovados e que "

7.ª parte parágrafo 3
8.ª parte parágrafo 4
9.ª parte parágrafo 5 exceto os termos: "e a cada dois anos após essa data" e "incluindo na 

igualdade de género e nas condições de trabalho" e "a nível nacional e regional"
10.ª parte "e a cada dois anos após essa data"
11.ª parte "incluindo na igualdade de género e nas condições de trabalho” e “a nível 

nacional e regional"
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alteração 60
1.ª parte "O mais tardar, um ano após [a entrada em vigor do presente regulamento de 

alteração], a Comissão adota um ato delegado que estabeleça o valor recalibrado 
das reservas de carbono das principais categorias de florestas primárias e 
seculares da União na categoria de solos florestais geridos."

2.ª parte "A Comissão utiliza conjuntos de dados fornecidos por projetos de investigação 
concluídos ou em curso para tipos de florestas primárias e seculares pertinentes e 
utiliza outros instrumentos da União para financiar os projetos para tipos de 
florestas para os quais os dados disponíveis são insuficientes. Se for caso disso, 
pode ser criado para o efeito um convite especializado no âmbito das missões da 
UE ao abrigo do Horizonte Europa relacionadas com a atenuação das alterações 
climáticas e a adaptação às mesmas."

alteração 63
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " sequestro do carbono, sob 

reserva "
2.ª parte Estes termos

alteração 65
1.ª parte "Se a Comissão considerar que um Estado-Membro não cumpriu a sua meta anual 

conforme estabelecida no artigo 4.º, n.º 3, durante dois anos consecutivos, deve 
emitir recomendações para esse Estado-Membro nas quais identifique medidas 
adicionais adequadas a adotar no setor LULUCF por forma a corrigir essa situação. 
A Comissão faculta essas recomendações ao público. A Comissão pode ainda 
prestar um apoio técnico adicional a esse Estado-Membro." exceto os termos: 
"deve emitir recomendações para esse Estado-Membro nas quais identifique 
medidas adicionais adequadas a adotar no setor LULUCF por forma a corrigir essa 
situação. A Comissão faculta essas recomendações ao público. A Comissão pode 
ainda"

2.ª parte "deve emitir recomendações para esse Estado-Membro nas quais identifique 
medidas adicionais adequadas a adotar no setor LULUCF por forma a corrigir essa 
situação. A Comissão faculta essas recomendações ao público. A Comissão pode 
ainda"

3.ª parte " Caso sejam emitidas recomendações nos termos do primeiro parágrafo, o 
Estado-Membro em causa deve, no prazo de seis meses após a receção das 
recomendações, alterar o seu plano nacional em matéria de energia e clima e a 
sua estratégia a longo prazo, referidos nos artigos 3.º e 15.º do Regulamento (UE) 
2018/1999, para adotar medidas adicionais adequadas, tendo em conta "

4.ª parte " Caso o Estado-Membro não dê seguimento às recomendações da Comissão, esta 
deve contemplar a adoção das medidas necessárias em conformidade com os 
Tratados."
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alteração 71
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "" das perturbações naturais ", " a 

condição prevista na alínea -a) ou -a-A)” e “e todas", "-a) O Estado-Membro tenha 
fornecido à Comissão provas suficientes de que o valor positivo está diretamente 
relacionado com o impacto de perturbações naturais calculado em conformidade 
com o anexo VI. A Comissão torna públicas as provas apresentadas pelo Estado-
Membro", "e pode rejeitá-las se, após verificação das informações recebidas deste 
último, as considerar insuficientemente fundamentadas ou desproporcionadas; ou 
", "-a-A) O Estado-Membro tenha fornecido à Comissão, em alternativa, provas 
suficientes de que o valor positivo está diretamente relacionado com 
perturbações ecossistémicas provocadas pelas alterações climáticas, sendo que 
tais perturbações não poderiam ter sido previstas ou evitadas, nomeadamente 
através da adoção de medidas de adaptação adequadas para garantir a resiliência 
da área afetada às alterações climáticas ", " em conformidade com a metodologia 
estabelecida no ato delegado a que se refere o n.º 5-A; A Comissão pode rejeitar 
as provas apresentadas pelo Estado-Membro se, após verificação das informações 
recebidas deste último, as considerar insuficientemente fundamentadas ou 
desproporcionadas; e ", "b-A) O Estado-Membro cumpra as Diretivas 92/43/CEE e 
2009/147/CE;", " após esgotadas todas as outras flexibilidades disponíveis ao 
abrigo do artigo 12.º," e "5-A. Até ... [6 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento], a Comissão adota atos delegados nos termos do artigo 
16.º para completar o presente regulamento através da adoção de uma 
metodologia para avaliar o impacto das perturbações ecossistémicas provocadas 
pelas alterações climáticas a que se refere a alínea -a-A) do n.º 3."

2.ª parte " das perturbações naturais "
3.ª parte " a condição prevista na alínea -a) ou -a-A) " e "e todas "
4.ª parte "-a) O Estado-Membro tenha fornecido à Comissão provas suficientes de que o 

valor positivo está diretamente relacionado com o impacto de perturbações 
naturais calculado em conformidade com o anexo VI. A Comissão torna públicas 
as provas apresentadas pelo Estado-Membro "

5.ª parte " e pode rejeitá-las se, após verificação das informações recebidas deste último, 
as considerar insuficientemente fundamentadas ou desproporcionadas; ou "

6ª parte “a-A) O Estado-Membro tenha fornecido à Comissão, em alternativa, provas 
suficientes de que o valor positivo está diretamente relacionado com 
perturbações ecossistémicas provocadas pelas alterações climáticas, sendo que 
tais perturbações não poderiam ter sido previstas ou evitadas, nomeadamente 
através da adoção de medidas de adaptação adequadas para garantir a resiliência 
da área afetada às alterações climáticas ",

7.ª parte " em conformidade com a metodologia estabelecida no ato delegado a que se 
refere o n.º 5-A; A Comissão pode rejeitar as provas apresentadas pelo Estado-
Membro se, após verificação das informações recebidas deste último, as 
considerar insuficientemente fundamentadas ou desproporcionadas; e "

8.ª parte «b-A) O Estado-Membro cumpra as Diretivas 92/43/CEE e 2009/147/CE;"
9.ª parte " após esgotadas todas as outras flexibilidades disponíveis ao abrigo do artigo 

12.º,"
10.ª parte «5-A. Até ... [6 meses após a entrada em vigor do presente regulamento], a 

Comissão adota atos delegados nos termos do artigo 16.º para completar o 
presente regulamento através da adoção de uma metodologia para avaliar o 
impacto das perturbações ecossistémicas provocadas pelas alterações climáticas 
a que se refere a alínea -a-A) do n.º 3."

alteração 72
1.ª parte Texto exceto a supressão: " tendo em conta as flexibilidades utilizadas nos termos 

dos artigos 12.º e 13.º-B " e exceto os termos: " Caso a Comissão considere que 
os Estados-Membros não cumprem o presente regulamento, deve tomar as 
medidas necessárias em conformidade com os Tratados."

2.ª parte supressão de: " tendo em conta as flexibilidades utilizadas nos termos dos artigos 
12.º e 13.º-B "

3.ª parte " Caso a Comissão considere que os Estados-Membros não cumprem o presente 
regulamento, deve tomar as medidas necessárias em conformidade com os 
Tratados."
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alteração 74
1.ª parte "«1. 1. Até 15 de março de 2027 para o período de 2021 a 2025, e até 15 de 

março de 2032 para o período de 2026 a 2030, os Estados-Membros apresentam 
à Comissão um relatório de conformidade do qual conste o balanço do total das 
emissões e do total das remoções no período em causa relativamente a cada uma 
das categorias contabilísticas a que se refere o artigo 2.º, n.º 1, alíneas a) a f), 
para o período de 2021 a 2025 e o artigo 2.º, n.º 2, alíneas a) a j), para o período 
de 2026 a 2030, utilizando as regras contabilísticas estabelecidas no presente 
regulamento. O relatório de conformidade deve incluir uma avaliação: a) Das 
políticas e medidas relativas a possíveis soluções de compromisso com outras 
estratégias e objetivos ambientais da União, nomeadamente os estabelecidos no 
8.º Programa de Ação em matéria de Ambiente, na Estratégia de Biodiversidade e 
na Estratégia sobre a bioeconomia da UE; a bis) Das medidas adotadas pelos 
Estados-Membros para cumprir o artigo 4.º, n.º 4-A; b) Das sinergias entre a 
atenuação das alterações climáticas e a adaptação às mesmas, incluindo políticas 
e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos solos às perturbações naturais e ao 
clima; c) Das sinergias entre a atenuação das alterações climáticas e a 
biodiversidade. Desse relatório devem constar também, se for caso disso, 
pormenores sobre a intenção de utilizar as flexibilidades a que se refere o artigo 
11.º e os respetivos volumes, ou sobre a utilização dessas flexibilidades e os 
respetivos volumes. Os relatórios devem ser disponibilizados ao público de uma 
forma facilmente acessível. O relatório de conformidade deve basear-se em 
conjuntos de dados anuais, incluindo informações obtidas a partir de sistemas de 
monitorização dos solos como os inquéritos LUCAS, utilizando amostras recolhidas 
a pelo menos 30 cm de profundidade e abrangendo todos os parâmetros 
pertinentes que afetam o potencial do solo para sequestrar carbono"

2.ª parte " utilizando amostras recolhidas a pelo menos 30 cm de profundidade e 
abrangendo todos os parâmetros pertinentes que afetam o potencial do solo para 
sequestrar carbono."

alteração 77
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "Em 2025, 2027 e 2032", " 

incluindo uma avaliação do impacto que as flexibilidades a que se refere o artigo 
11.º tiveram na consecução dos objetivos do presente regulamento " e "Após a 
entrada em vigor de um ato legislativo relativo a um quadro regulamentar da 
União para a restauração da natureza, a Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no qual avalie a coerência desse ato com o 
presente regulamento, e em especial com os compromissos e as metas dispostas 
no artigo 4.º deste último. O relatório pode ser acompanhado, se for caso disso, 
de propostas legislativas para alterar o presente regulamento."

2.ª parte "Em 2025, 2027 e 2032"
3.ª parte " incluindo uma avaliação do impacto que as flexibilidades a que se refere o artigo 

11.º tiveram na consecução dos objetivos do presente regulamento "
4.ª parte "Após a entrada em vigor de um ato legislativo relativo a um quadro regulamentar 

da União para a restauração da natureza, a Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no qual avalie a coerência desse ato com o 
presente regulamento, e em especial com os compromissos e as metas dispostas 
no artigo 4.º deste último. O relatório pode ser acompanhado, se for caso disso, 
de propostas legislativas para alterar o presente regulamento."

alteração 82
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " As áreas protegidas designadas 

pelos Estados-Membros de modo a alcançar as metas relativas a tais áreas;" e " 
Um sistema para monitorizar as reservas de carbono dos solos, recorrendo, 
nomeadamente, a conjuntos de dados anuais do inquérito estatístico areolar 
sobre utilização/ocupação do solo (LUCAS)"

2.ª parte " As áreas protegidas designadas pelos Estados-Membros de modo a alcançar as 
metas relativas a tais áreas;"

3.ª parte " Um sistema para monitorizar as reservas de carbono dos solos, recorrendo, 
nomeadamente, a conjuntos de dados anuais do inquérito estatístico areolar 
sobre utilização/ocupação do solo (LUCAS)"
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alteração 97
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " assegurando, no mínimo, 50 

milhões de toneladas adicionais de equivalente CO2 de remoções líquidas até 
2030 a nível da União " e " devem ser estabelecidas por meio de um ato delegado 
"

2.ª parte " assegurando, no mínimo, 50 milhões de toneladas adicionais de equivalente 
CO2 de remoções líquidas até 2030 a nível da União "

3.ª parte " devem ser estabelecidas por meio de um ato delegado "

PPE:
alteração 101
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "Estes fatores refletem-se numa 

grande variedade de parâmetros, tais como os progressos e os picos registados 
desde 1990, bem como a frequência com que a variação homóloga constitui uma 
melhoria ou diminuição dos níveis líquidos de emissões e remoções, a escala e a 
frequência das flutuações em comparação com a tendência nacional, anomalias 
nas tendências, casos de diminuição da capacidade para aplicar políticas no setor 
LULUCF em virtude dos efeitos existentes das alterações climáticas, bem como 
perturbações naturais que resultem numa alteração da tendência durante dois ou 
mais anos subsequentes, capacidade para aplicar políticas no setor LULUCF no 
que se refere à percentagem do PIB e à percentagem de pessoas empregadas 
diretamente associados ao setor LULUCF, bem como outros fatores biofísicos, 
como a percentagem de solos florestais, a concentração de carbono na biomassa 
por hectare, o crescimento da biomassa, a aridez e a disponibilidade de água."

2.ª parte Estes termos

ECR, PPE:
alteração 17
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "pelo menos", "bem como uma 

meta adicional de, pelo menos, 50 milhões de toneladas de equivalente de CO2 
de remoções líquidas a alcançar através de medidas e iniciativas suplementares, 
a nível da União e dos Estados-Membros, para apoiar medidas de fixação do 
carbono nos solos agrícolas assentes em regras a nível da União, mas que sejam 
voluntárias a nível das explorações agrícolas. Ao mesmo tempo, importa garantir 
que essas remoções líquidas adicionais não compensam as reduções das 
emissões necessárias" e " ao abrigo das metas climáticas estabelecidas no 
Regulamento (UE) 2021/1119"

2.ª parte "pelo menos"
3.ª parte "bem como uma meta adicional de, pelo menos, 50 milhões de toneladas de 

equivalente de CO2 de remoções líquidas a alcançar através de medidas e 
iniciativas suplementares, a nível da União e dos Estados-Membros, para apoiar 
medidas de fixação do carbono nos solos agrícolas assentes em regras a nível da 
União, mas que sejam voluntárias a nível das explorações agrícolas. Ao mesmo 
tempo, importa garantir que essas remoções líquidas adicionais não compensam 
as reduções das emissões necessárias"

4.ª parte " ao abrigo das metas climáticas estabelecidas no Regulamento (UE) 2021/1119"

alteração 24
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "Em particular, os solos agrícolas, 

as pastagens e as zonas húmidas são, atualmente, emissores líquidos de gases 
com efeito de estufa na União, embora possam tornar-se uma fonte de remoções 
líquidas de tais gases, em especial através do incremento da agrossilvicultura, da 
agricultura biológica e da restauração de zonas húmidas e de turfeiras." e " Por 
conseguinte, é particularmente importante firmar cada setor numa trajetória 
capaz de reduzir as emissões líquidas de gases com efeito de estufa a zero até 
2050."

2.ª parte "Em particular, os solos agrícolas, as pastagens e as zonas húmidas são, 
atualmente, emissores líquidos de gases com efeito de estufa na União, embora 
possam tornar-se uma fonte de remoções líquidas de tais gases, em especial 
através do incremento da agrossilvicultura, da agricultura biológica e da 
restauração de zonas húmidas e de turfeiras."

3.ª parte " Por conseguinte, é particularmente importante firmar cada setor numa trajetória 
capaz de reduzir as emissões líquidas de gases com efeito de estufa a zero até 
2050."
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alteração 54
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " em solos agrícolas, pastagens e 

zonas húmidas " e " bem como no que toca à redução das emissões de gases com 
efeito de estufa de atividades agrícolas abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (UE) 2018/842,", " incluindo metas nacionais e ", " submetas 
setoriais " e " Na sequência desse relatório, a Comissão apresenta propostas 
legislativas, caso considere que tal é adequado para garantir contributos de todos 
os setores em conformidade com o objetivo de neutralidade climática da União e 
com as suas metas climáticas intermédias definidas no Regulamento (UE) 
2021/1119."

2.ª parte " em solos agrícolas, pastagens e zonas húmidas ",
3.ª parte " bem como no que toca à redução das emissões de gases com efeito de estufa 

de atividades agrícolas abrangidas pelo âmbito de aplicação do Regulamento (UE) 
2018/842,"

4.ª parte " incluindo metas nacionais e "
5.ª parte " submetas setoriais "
6ª parte " Na sequência desse relatório, a Comissão apresenta propostas legislativas, caso 

considere que tal é adequado para garantir contributos de todos os setores em 
conformidade com o objetivo de neutralidade climática da União e com as suas 
metas climáticas intermédias definidas no Regulamento (UE) 2021/1119."

ID, ECR, PPE:
alteração 50PC1
1.ª parte " A meta da União de remoções líquidas de gases com efeito de estufa para 2030 

no setor LULUCF é de, pelo menos, 310 milhões de toneladas de equivalente CO2, 
o que corresponde à soma das metas dos Estados-Membros estabelecidas em 
conformidade com o n.º 3 do presente artigo, e baseia-se na média dos dados dos 
inventários de gases com efeito de estufa dos Estados-Membros relativos aos 
anos de 2016, 2017 e 2018." exceto os termos "pelo menos"

2.ª parte "pelo menos"
3.ª parte " Esta meta deve ser ainda reforçada por medidas e iniciativas adicionais a nível 

da União e dos Estados-Membros, para apoiar a fixação de carbono nos solos 
agrícolas "

4.ª parte " assegurando, no mínimo, 50 milhões de toneladas adicionais de equivalente 
CO2 de remoções líquidas até 2030 a nível da União."

alteração 51
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "delegados nos termos do artigo 

16.º, a fim de completar o presente regulamento através", "pelo menos", " e dos 
50 milhões de toneladas adicionais de equivalente CO2 a que se refere o n.º 2", 
"delegados" (2.ª ocorrência), "delegados" (3.ª ocorrência), supressão dos termos 
"Esses atos de execução são adotados nos termos do procedimento de exame a 
que se refere o artigo 16.º-A."

2.ª parte " delegados nos termos do artigo 16.º, a fim de completar o presente regulamento 
através "

3.ª parte "pelo menos"
4.ª parte " e dos 50 milhões de toneladas adicionais de equivalente CO2 a que se refere o 

n.º 2"
5.ª parte "delegados" (2.ª ocorrência)
6ª parte "delegados" (3.ª ocorrência)
7.ª parte Supressão dos termos " Esses atos de execução são adotados nos termos do 

procedimento de exame a que se refere o artigo 16.º-A."

Diversos
A alteração 61 foi considerada não admissível.
Mohammed Chahim retirou o seu apoio à alteração 96.

10. Normas de desempenho em matéria de emissões de CO2 dos automóveis 
de
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passageiros e dos veículos comerciais ligeiros ***I

Relatório: Jan Huitema (A9-0150/2022)

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

observações

Proposta de rejeição da proposta da Comissão

Proposta de rejeição 
da proposta da 

Comissão

100 ID VN - 85, 498, 25

Projeto de ato legislativo

Alterações da 
comissão competente 

- votação em bloco

1-10,
12

14-17
20,

22-24
28

32-33
35-38,

42
44,

47-48,
51,
53

55-56

comissão +

11 comissão VS +

19 comissão VN + 542, 23, 46

21 comissão VS/VE + 321, 288, 1

26 comissão VN + 475, 134, 5

VP

1 +

27 comissão

2/VN - 292, 308, 7

29 comissão VS -

30 comissão VS/VE + 469, 126, 13

39 comissão VN - 219, 387, 8

40 comissão VS -

VP

1 +

Alterações da 
comissão competente 

- votação em 
separado

43 comissão

2/VN + 348, 240, 22
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

46 comissão VS +

49 comissão VN - 256, 343, 13

54 comissão VS +

57 comissão VS/VE + 369, 188, 46

58 comissão VS -

62 comissão VS -

63 comissão VS -

64 comissão VN - 229, 359, 24

70 comissão VN - 256, 340, 10

71 comissão VN - 258, 341, 8

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 1 – antes da 

alínea a)
Regulamento (UE) 

2019/631
Artigo 1 – após o n.º 3

111 ID -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 1 – antes da 

alínea a)
Regulamento (UE) 

2019/631
Artigo 1 – n.º 4 – parte 

introdutória

83PC Verts/ALE VN - 195, 399, 9

34 comissão VN - 220, 375, 3

74 PPE VN + 313, 283, 4

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 1 – antes da 

alínea a)
Regulamento (UE) 

2019/631
Artigo 1 – n.º 4 – 

alínea a)
83PC Verts/ALE VN - 200, 393, 14

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 1 – antes da 

alínea a)
Regulamento (UE) 

2019/631
Artigo 1 – n.º 4 – 

alínea b)

83PC Verts/ALE VN - 194, 391, 17

109S ID VN - 83, 494, 31

84 Verts/ALE VN - 213, 388, 6

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 1 – alínea a-I 
Regulamento (UE) 

2019/631
Artigo 1 – n.º 5 – 119 S&D VE - 249, 358, 3
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

85 Verts/ALE -alínea a)

120 S&D -

110S ID VN - 94, 490, 26Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 1 – alínea b)
Regulamento (UE) 

2019/631
Artigo 1 – após o n.º 5

75=
126=

PPE
deputados

VN - 264, 328, 10

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 4 

Regulamento (UE) 
2019/631

Artigo 6 – após o n.º 1

118 ID VE - 224, 339, 37

116 ID VN - 87, 482, 25Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 5 – após a 

alínea a)
Regulamento (UE) 

2019/631
Artigo 7 – n.º 10

41 comissão +

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 5 

Regulamento (UE) 
2019/631

Artigo 8 – n.º 2 – 
parágrafo 1

112 ID VN - 89, 496, 25

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 5 

Regulamento (UE) 
2019/631

Artigo 9 – após o n.º 3

86 Verts/ALE -

117S ID VN - 92, 488, 27

122 deputados VN + 367, 217, 22

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 6

Regulamento (UE) 
2019/631

Artigo 10 – n.º 2 87 Verts/ALE ↓

113 ID VN - 83, 491, 26Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 6

Regulamento (UE) 
2019/631

Artigo 11 – n.º 1 – 
ponto 3

45 comissão VN + 465, 143, 3
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 6 

Regulamento (UE) 
2019/631

Após o artigo 11

76=
127=

PPE
deputados

VN - 280, 316, 11

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 6 

Regulamento (UE) 
2019/631

Artigo 12 – n.º 1

114 ID -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 6 

Regulamento (UE) 
2019/631

Artigo 12 – após o n.º 
3

128 deputados VE - 295, 305, 1

50 comissão +Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 9 

Regulamento (UE) 
2019/631

Artigo 14-A

129 deputados ↓

88 Verts/ALE VN - 147, 454, 5

VP

1/VN + 294, 285, 29

80 Renew

2/VN - 251, 329, 29

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 9 

Regulamento (UE) 
2019/631

Artigo 14-A-A

52 comissão VN ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 9 

Regulamento (UE) 
2019/631

Artigo 15 – antes do 
parágrafo 

115 ID VN - 94, 484, 30

89 - 92 Verts/ALE -Anexo I, parágrafo 1, 
ponto 1, após a alínea 

d)
Regulamento (UE) 

2019/631
Anexo I, parte A, 

ponto 6.2.1

59 comissão -

60 comissão +

61 comissão -

Anexo I, parágrafo 1, 
ponto 1, após a alínea 

f)
Regulamento (UE) 

2019/631
Anexo I, parte A, 

ponto 6.3.1
93, 94 Verts/ALE -
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Anexo I, parágrafo 1, 
ponto 2, após a alínea 

a)
Regulamento (UE) 

2019/631
Anexo I, parte B, 

ponto 6.1.1

95-96 Verts/ALE -

Anexo I, parágrafo 1, 
ponto 2, após a alínea 

c)
Regulamento (UE) 

2019/631
Anexo I, parte B, 

ponto 6.2.1

97 Verts/ALE -

VP

1 -

65 comissão

2 -

Anexo I, parágrafo 1, 
ponto 2, alínea d)
Regulamento (UE) 

2019/631
Anexo I, parte B, 

ponto 6.2.2
78 PPE VN + 305, 286, 17

66, 67 comissão -Anexo I, parágrafo 1, 
ponto 2, alínea e)
Regulamento (UE) 

2019/631
Anexo I, parte B, 

ponto 6.2.3

79 PPE VN + 307, 284, 18

98, 99 Verts/ALE -

68 comissão -

Anexo I, parágrafo 1, 
ponto 2, após a alínea 

e)
Regulamento (UE) 

2019/631
Anexo I, parte B, 

ponto 6.3.1
69 comissão +

Anexo I, parágrafo 1, 
após o ponto 2

Regulamento (UE) 
2019/631

Anexo I, após a parte 
B

77=
130=

PPE
deputados

VN - 278, 322, 8

101 ID VN - 89, 493, 24

102 ID VN - 95, 474, 34

103 ID VN - 88, 487, 26

Após o considerando 
1

104 ID VN - 100, 476, 25
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Após o considerando 
7

123 deputados VE - 293, 305, 3

105 ID -

124 deputados VE - 296, 314, 2

Considerando 10

13 comissão -

Após o considerando 
10

81 Verts/ALE -

106 ID -

VP

1/VN + 544, 22, 39

Considerando 11

18 comissão

2/VN + 530, 45, 27

107S ID -Considerando 15

25 comissão +

82 Verts/ALE -Considerando 21

121 deputados VN + 357, 210, 40

108 ID -Considerando 23

31 comissão +

72=
125=

PPE
deputados

VN - 280, 313, 10Após o considerando 
25

73 PPE VN - 283, 316, 5

Proposta da Comissão VN + 339, 249, 24

Pedidos de votação nominal
PPE: alterações 27 (2ª parte), 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Verts/ALE: alterações 39, 72, 75, 76, 77, 83, 84, 88
ID: alterações 18, 19, 26, 27 (2.ª parte), 34, 39, 45, 52, 80, 100, 101, 102, 103, 104, 

109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 122

Pedidos de votação em separado
PPE: alterações 13, 21, 29, 34, 39, 46, 49, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 70, 71
Verts/ALE: alteração 40
Renew: alterações 29, 30, 34, 39, 49, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71
ECR: alterações 49, 64, 70, 71, 121, 122
ID: alterações 11, 25, 60, 69
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Pedidos de votação por partes
Verts/ALE:
alteração 65
1.ª parte " Objetivo de emissões específicas de referência = objetivo para a frota da 

União2030 em que:  Objetivo para a frota da União2030 é determinado de acordo 
com o ponto 6.1.3;"

2.ª parte " α é a2030,L quando a massa de ensaio média dos veículos comerciais ligeiros 
novos dos fabricantes for igual ou inferior a TM0, e a2030,H quando a massa de 
ensaio média dos veículos comerciais ligeiros novos dos fabricantes for superior a 
TM0;"

Renew:
alteração 80
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: " com vista a alcançar 100 % até 

2030"
2.ª parte Estes termos

PPE:
alteração 43
1.ª parte " Os montantes correspondentes à taxa sobre as emissões excedentárias são 

considerados receitas do orçamento geral da União. Até 31 de dezembro de 2023, 
a Comissão apresenta um relatório em que expõe pormenorizadamente a 
necessidade de financiamento específico para assegurar uma transição justa no 
setor automóvel, com o objetivo de atenuar impactos negativos no emprego e 
outros impactos económicos em todos os Estados-Membros afetados, em especial 
nas regiões e comunidades mais afetadas pela transição. O relatório deve, se for 
caso disso, ser acompanhado de uma proposta legislativa para criar um 
instrumento de financiamento da União para dar resposta a essa necessidade e, 
em especial, coordenar e financiar medidas preventivas e reativas de 
reestruturação a nível local e regional e financiar a formação, a requalificação e a 
melhoria das competências dos trabalhadores do setor automóvel, incluindo os 
fabricantes de automóveis, os seus fornecedores de componentes e os serviços 
conexos de manutenção e reparação, em especial nas pequenas e médias 
empresas."

2.ª parte "O instrumento de financiamento pode assumir a forma de um instrumento de 
financiamento específico ou fazer parte do Fundo Social para o Clima ou de um 
Fundo para uma Transição Justa revisto. As receitas provenientes das taxas sobre 
emissões excedentárias são afetadas para esse efeito."

ID:
alteração 18
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "Além disso, seria igualmente 

necessário um fluxo de financiamento específico a nível da União para a transição 
no setor automóvel, a fim de fazer face, em especial, a eventuais impactos 
negativos no emprego"

2.ª parte Estes termos

PPE, ID:
alteração 27
1.ª parte "Apoiar a inovação tecnológica e social é um elemento importante para incentivar 

uma transição mais rápida para uma mobilidade sem emissões. Já está disponível 
um financiamento significativo para a inovação no ecossistema de mobilidade 
através de diferentes instrumentos de financiamento da União, em particular o 
Horizonte Europa, o InvestEU, o Fundo de Desenvolvimento Regional, o Fundo de 
Coesão, o Fundo de Inovação e o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. 
Embora se espere que objetivos anuais ambiciosos de redução das emissões de 
CO2 impulsionem a inovação na cadeia de abastecimento automóvel, o objetivo 
principal do presente regulamento é proporcionar uma redução das emissões de 
CO2 que seja real, efetiva e verificável."

2.ª parte " Consequentemente, apenas a medição das emissões de CO2 no tubo de escape 
devem ser contabilizadas como parte dos objetivos de redução do fabricante."
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11. A política externa, de segurança e de defesa da UE após a invasão russa 
da Ucrânia

Relatório: David McAllister, Nathalie Loiseau (A9-0164/2022)

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

observações

Título + modificada 
oralmente

7 ID -N.º 1, alínea d)

21 ECR VE - 134, 443, 15

N.º 1, após a alínea d) 8 ID -

22 ECR -N.º 1, alínea f)

§ texto original VN + 417, 121, 49

N.º 1, alínea g) 15 S&D -

N.º 1, alínea h) 23 ECR -

N.º 1, alínea i) 24 ECR -

N.º 1, parágrafo 1 25 ECR +

N.º 1, após o n.º 1 1 Verts/ALE +

N.º 1, alínea o) § texto original VN + 511, 64, 15

2 Verts/ALE +N.º 1, alínea p)

9 ID -

36 PPE, Renew +N.º 1, alínea u)

§ texto original VN ↓

N.º 1, alínea w) 26 ECR -

N.º 1, alínea ac) 3 Verts/ALE VE - 204, 329, 58

N.º 1, alínea ai) 27 ECR -

N.º 1, alínea aj) 4 Verts/ALE -

11 S&D +

VP

1 ↓

N.º 1, alínea am)

§ texto original

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

observações

N.º 1, após a alínea 
ap)

28 ECR -

5 Verts/ALE -N.º 1, alínea as)

37 PPE, Renew +

N.º 1, alínea at) 38 PPE, Renew +

N.º 1, alínea av) 39 PPE, Renew VN + 452, 121, 22

N.º 1, alínea av) § texto original VN + 508, 56, 19

6 S Verts/ALE -

VP

1 +

N.º 1, alínea aw)

§ texto original

2 +

N.º 1, alínea ba) 29 ECR VE + 314, 260, 6

N.º 1, alínea bd) 30 ECR +

N.º 1, após a alínea 
be)

31 ECR +

Após a citação 3 32 PPE, Renew +

Após a citação 12 33 PPE, Renew +

Considerando A 16 ECR +

Considerando D 17 ECR +

Considerando F 18 ECR +

Considerando H 12 S&D -

Considerando I 13 S&D -

14 S&D VE + 330, 229, 33Considerando J

19 ECR ↓

10 S&D VE - 208, 353, 36Considerando K

34 PPE, Renew +

Considerando AR 35 PPE, Renew +

Considerando O 20 ECR +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 438, 65, 94
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Pedidos de votação nominal
ID: §§ 1(f), 1(o), 1(u), 1(am) (2ª parte), 1(ay)

Pedidos de votação por partes
S&D:
§1, alínea aw)
1.ª parte " Que melhorem as possibilidades de financiamento da indústria europeia de 

defesa "
2.ª parte " retirando o equipamento militar da lista de atividades excluídas do Banco 

Europeu de Investimento;"

ID:
§ 1, alínea am)
1.ª parte "Que revejam a política europeia de vizinhança com o objetivo de avaliar 

exaustivamente o impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia na cooperação no 
quadro da Parceria Oriental; que elaborem, além disso, propostas sobre a forma 
de continuar a reforçar os laços com os países da Parceria Oriental num contexto 
marcado por uma verdadeira agressão militar e outras ameaças concretas à 
segurança, por campanhas de desinformação direcionadas e pelas consequências 
económicas e sociais do confronto com a Rússia"

2.ª parte " nomeadamente em relação às aspirações europeias da Moldávia e da Geórgia;"

David McAllister apresentou a seguinte alteração oral o título:
“A política externa, de segurança e de defesa da UE após a guerra de agressão russa contra a 
invasão russa da Ucrânia
Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a política 
externa, de segurança e de defesa da UE, de 8 de junho de 2022, após a guerra de agressão 
russa contra a invasão russa da Ucrânia (2022/2039(INI))”

12. Segurança na Parceria Oriental e o papel da Política Comum de Segurança 
e Defesa

Relatório: Witold Jan Waszczykowski (A9-0168/2022)

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

observações

§ 63 3 relator +

Considerando D 1 relator +

Considerando U 2 relator +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 490, 59, 38


