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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. Estatuto de país candidato da Ucrânia, da República da Moldávia e da 
Geórgia

Propostas de resolução: RC-B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-
0334/2022, B9-0335/2022, B9-0336/2022

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0331/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputados)

VP

1 +

§ 4 § texto original

2/VN + 515, 40, 25

VP

1 +

§ 5 § texto original

2/VN + 503, 49, 31

VP

1 +

§ 6 § texto original

2/VN + 511, 49, 25

§ 7 6 The Left -

Após o § 8 1 The Left VN - 123, 423, 37

§ 9 4 The Left VN - 120, 424, 40

7 The Left VN - 98, 395, 90Após o § 9

8 The Left -

§ 14 § texto original VN + 475, 58, 51

VP

1 +

§ 15 § texto original

2/VN + 468, 72, 44

2 The Left VN - 83, 446, 59

VP

1 -

5 The Left

2/VN - 43, 508, 35

Após o § 15

3 The Left VN - 123, 455, 9
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

VP

1 +

Considerando B § texto original

2/VN + 510, 40, 26

Considerando H § texto original VN + 481, 57, 44

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 529, 45, 14

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0331/2022 Renew ↓

B9-0332/2022 Verts/ALE ↓

B9-0333/2022 The Left ↓

B9-0334/2022 PPE ↓

B9-0335/2022 S&D ↓

B9-0336/2022 ECR ↓

Pedidos de votação nominal
The Left: §§ 5 (2ª parte), 15 (2ª parte); alterações 1, 2, 3, 4, 5 (2ª parte), 7
Renew: votação final
ID: Considerandos B, H; §§ 4 (2ª parte), 6 (2ª parte), 14, 15 (2ª parte)

Pedidos de votação por partes
The Left:
§ 5
1.ª parte "Insta os Estados Membros a congregarem a vontade política, com o intuito de 

darem um novo ímpeto ao processo de alargamento e honrarem as suas 
promessas através de medidas positivas concretas no âmbito dos processos de 
adesão dos países que procuram aderir à União e merecem fazer parte da família 
europeia;"

2.ª parte "insta, por conseguinte, os Chefes de Estado e de Governo da UE, reunidos em 23 
e 24 de junho de 2022, a aprovarem o processo de alargamento aos Balcãs 
Ocidentais, atualmente bloqueado;"
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alteração 5
1.ª parte "Manifesta a sua profunda preocupação com as reformas neoliberais na Ucrânia, 

na Moldávia e na Geórgia, impostas no contexto da concessão de assistência 
macrofinanceira e/ou dos processos de transformação resultantes de acordos de 
comércio livre abrangente e aprofundado (ACLAA);"

2.ª parte "manifesta se profundamente preocupado com as recentes reformas da legislação 
laboral na Ucrânia, que comprometem os direitos e a proteção social dos 
trabalhadores; reitera que, no processo de adesão, deve ser dada prioridade à 
revogação das referidas reformas, à conclusão do alinhamento da legislação 
laboral de todos os países candidatos com as convenções da OIT e a Carta Social 
Europeia, bem como à obrigação, nos acordos de associação, de promover o 
papel dos parceiros sociais e o diálogo social;"

ID:
§ 4
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "irreversivelmente" e "continuar a 

ser um parceiro fiável e um interveniente geopolítico credível, que"
2.ª parte Estes termos

§ 6
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "para manter a credibilidade do 

processo de alargamento da UE e desbloquear o seu poder transformador,"
2.ª parte Estes termos

Considerando B
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "constituem genocídio"
2.ª parte Estes termos

The Left, ID:
§ 15
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "para o qual não existe alternativa, 

e"
2.ª parte Estes termos

Diversos
Sven Mikser, Włodzimierz Cimoszewicz, Juozas Olekas e Marina Kaljurand apoiaram igualmente 
a proposta de resolução B9-0335/2022.
Adam Bielan apoiou igualmente a proposta de resolução B9-0336/2022.

2. Apoio temporário excecional no âmbito do FEADER em resposta ao 
impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia ***I

Proposta de regulamento (COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD))

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

observações

1 Verts/ALE VN - 116, 463, 7Artigo 1, § 1, ponto 1

2 Verts/ALE VN - 116, 465, 5

Proposta da Comissão VN + 508, 72, 10

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: alterações 1, 2
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3. Aprovisionamento de gás ***I

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

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 1 ITRE VN + 490, 47, 55

4. Certificado Digital COVID da UE - cidadãos da União ***I

Relatório: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

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

observações

Proposta de rejeição da proposta da Comissão

Rejeição 18 ID VN - 107, 483, 3

Acordo provisório

Acordo provisório 36 comissão VN + 453, 119, 19

Projeto de ato legislativo

Conjunto do texto 36 comissão ↓

Artigo 1, § 1, ponto 1 24 ID ↓

Artigo 1, § 1, n.º 2, 
alínea a, subalínea i

25 ID VN ↓

Artigo 1, § 1, n.º 2, 
alínea a, subalínea ii

26 ID ↓

Artigo 1, § 1, n.º 4 27 ID ↓

36 PC1 comissão ↓Artigo 1, § 1, após o 
n.º 4

29 ID VN ↓

Artigo 1, § 1, n.º 5 28 ID ↓

31 ID VN ↓Artigo 1, § 1, após o 
n.º 5

36 PC2 comissão ↓



P9_PV(2022)06-23(VOT)_PT.docx 7 PE 734.611

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

observações

Artigo 1, § 1, n.º 6 30 ID VN ↓

36 PC3 comissão ↓Artigo 1, § 1, após o 
n.º 7

34 ID VN ↓

Artigo 1, § 1, n.º 8 33 ID VN ↓

Artigo 1, § 1, n.º 9 35 ID ↓

comissão ↓Considerando 2

19 ID ↓

Considerando 5 20 ID ↓

36 PC5 comissão ↓Considerando 8

21 ID ↓

36 PC6 comissão ↓Após o considerando 
8

22 ID ↓

23S ID ↓Considerando 12

36 PC7 comissão ↓

Proposta da Comissão VN ↓

Pedidos de votação nominal
ID: alterações 18, 25, 29-31, 33-34

Diversos
A alteração 32 foi anulada.

5. Certificado Digital COVID da UE - nacionais de países terceiros ***I

Relatório: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

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

observações

Proposta de rejeição da proposta da Comissão

Rejeição 1 ID VN - 87, 480, 10

Acordo provisório

Acordo provisório 2 comissão VN + 454, 112, 20
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Pedidos de votação nominal
ID: alteração 1

6. Projeto de orçamento retificativo n.º 3/2022: custos de financiamento do 
acolhimento de pessoas em fuga da Ucrânia

Relatório: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

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

Proposta de resolução VN + 576, 3, 13

7. Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização - 
EGF/2022/001 FR/Air France - França

Relatório: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

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

observações

§ 4 1 The Left -

§ 14 2 The Left -

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 564, 18, 16

8. Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização - 
EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing - Grécia

Relatório: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)

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

Proposta de resolução VN + 564, 26, 6
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9. Objeção nos termos do artigo 112.º, do Regimento: agentes 
antimicrobianos ou grupos de agentes antimicrobianos reservados para o 
tratamento de certas infeções nos seres humanos

Proposta de resolução: B9-0327/2022

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

Proposta de resolução B9-0327/2022
(comissão ENVI)

Proposta de resolução VN - 269, 280, 46

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: votação final

10. Objeção nos termos do artigo 112.º, do Regimento: Objeção nos termos do 
artigo 112.º, n.ºs 2 e 3: milho geneticamente modificado DP4114 × MON 
810 × MIR604 × NK603 e milho geneticamente modificado combinando 
dois ou três dos eventos DP4114, MON 810, MIR604 e NK603

Proposta de resolução: B9-0328/2022

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

Proposta de resolução B9-0328/2022
(comissão ENVI)

Proposta de resolução VN + 398, 173, 24

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: votação final

11. Objeção nos termos do artigo 112.º, do Regimento: milho geneticamente 
modificado NK603 × T25 × DAS-40278-9 e da sua subcombinação T25 × 
DAS-40278-9

Proposta de resolução: B9-0326/2022

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

Proposta de resolução B9-0326/2022
(comissão ENVI)

Proposta de resolução VN + 402, 173, 18

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: votação final
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12. Nomeação de um membro do Tribunal de Contas - Stephanus Abraham 
Blok

Relatório: Markus Pieper (A9-0180/2022) (votação por escrutínio secreto (artigo 191.º, n.º 1 do 
Regimento))

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

Nomeação de 
Stephanus Abraham 

Blok

SEC + 414, 112, 57

13. Renovação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a 
Comunidade Europeia e a República Federativa do Brasil ***I

Recomendação: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0176/2022)

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

Projeto de decisão do 
Conselho

VN + 519, 5, 74

14. Convenção relativa ao Reconhecimento e à Execução de Decisões 
Estrangeiras em Matéria Civil e Comercial: adesão da União Europeia ***

Recomendação: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)

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

Projeto de decisão do 
Conselho

VN + 576, 8, 14
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15. Exploração madeireira ilegal na UE

Proposta de resolução: B9-0329/2022

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

observações

Proposta de resolução B9-0329/2022
(comissão PETI)

VP

1 +

§ 1 § texto original

2/VE + 336, 243, 17

VP

1 +

§ 2 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 6 § texto original

2 +

Após o § 6 3 S&D VE + 338, 226, 32

VP

1 +

2 +

§ 7 § texto original

3 +

§ 8 § texto original VS/VE + 316, 250, 28

VP

1 +

§ 9 § texto original

2 +

6 PPE VE - 268, 322, 7§ 12

§ texto original VS +

VP

1 +

2 +

§ 14 § texto original

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

observações

VP

1 +

§ 15 § texto original

2 +

Após o § 15 4 S&D VE + 339, 218, 38

VP

1 +

§ 17 § texto original

2 +

§ 18 § texto original VS +

VP

1 +

2 +

3/VE + 302, 268, 24

§ 20 § texto original

4 +

§ 21 § texto original VS +

§ 23 § texto original VS/VE + 316, 268, 7

VP

1 +

§ 25 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 27 § texto original

2 +

7 PPE -§ 31

§ texto original VS/VE + 346, 246, 4

VP

1/VN + 459, 117, 17

Após o § 35 1 Renew, S&D, 
Verts/ALE,
The Left

2/VN + 317, 248, 20
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 43 § texto original VS +

Considerando A 5 PPE -

VP

1/VE + 385, 197, 8

2 +

3 +

Considerando D § texto original

4 +

VP

1/VE + 328, 245, 22

Considerando E § texto original

2 +

Após o considerando I 2 S&D +

Considerando L § texto original VS +

VP

1 +

2 +

Considerando Q § texto original

3 +

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

Pedidos de votação nominal
Renew: alteração 1

Pedidos de votação em separado
Renew: §§ 8, 12, 23
ID: §§ 1, 8, 18, 20, 21, 23, 31, 43; Considerando L
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Pedidos de votação por partes
Renew:
§ 2
1.ª parte "Observa que a exploração madeireira ilegal continua a ser um problema na UE; 

manifesta a sua preocupação com o impacto negativo dos casos de exploração 
madeireira ilegal nas florestas europeias, nos habitats selvagens, no mercado 
interno e na ação climática da UE; insta a Comissão e os Estados Membros a 
efetuarem uma avaliação exaustiva das causas socioeconómicas desse fenómeno 
e a aplicarem plenamente a legislação europeia e nacional aplicável, a fim de 
desenvolver efetivamente medidas concretas e imediatas com vista a combater a 
exploração madeireira ilegal e impedir que esta se torne uma tendência, tendo 
em conta as obrigações decorrentes das diretivas em matéria de natureza e as 
metas estabelecidas na Estratégia de Biodiversidade, que foram apoiadas pelos 
Estados Membros;"

2.ª parte "manifesta a sua preocupação com a possibilidade de os preços crescentes dos 
materiais e da energia e o fator de emissão zero para a biomassa previsto no 
Sistema de Comércio de Licenças de Emissão da União Europeia aumentarem a 
pressão sobre as florestas para além de níveis sustentáveis, nomeadamente em 
resultado da exploração madeireira ilegal, devido às margens de lucro elevadas e 
ao risco mínimo, tendo ainda em conta as atuais condições sociais e económicas 
das pessoas que residem em zonas remotas e rurais na UE;"

§ 6
1.ª parte "Sublinha que a concretização de uma gestão, proteção e conservação 

sustentáveis das florestas, com base em indicadores e limiares mensuráveis, é 
uma questão fundamental para o futuro da silvicultura europeia;"

2.ª parte "apoia a introdução de um regime de certificação «mais próximo da natureza» 
para manter toda a diversidade biológica, garantir a produtividade e a resiliência 
a longo prazo e dar resposta aos desafios ambientais, económicos e societais;"

PPE:
alteração 1
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "a criação de um Procurador da UE 

para o ambiente"
2.ª parte Estes termos

§ 1
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "e a aplicar procedimentos de 

infração"
2.ª parte Estes termos

§ 20
1.ª parte "Salienta que a Comissão deve reforçar a conformidade com o direito da UE;"
2.ª parte "compreende que o ónus da prova quanto à existência de infrações recai sobre a 

Comissão, que não pode, no âmbito de processos por infração, basear se em 
presunções; contudo, destaca que, embora a Comissão tenha confirmado que a 
aplicação correta do direito da União continua a ser uma prioridade, a duração de 
alguns processos por infração, mesmo quando a Comissão dispõe de elementos 
de prova suficientes, sugere o contrário;"

3.ª parte "considera irresponsável, numa altura em que a legislação ambiental é a mais 
frequentemente violada e em que existem novas iniciativas resultantes do Pacto 
Ecológico Europeu, que a Direção Geral do Ambiente da Comissão padeça 
continuamente de falta de pessoal; lamenta a perda de ativos insubstituíveis 
devido à inação da Comissão e a cortes no orçamento da UE para a contratação 
de pessoal;"

4.ª parte "propõe que a Comissão e os Estados Membros definam claramente as suas 
prioridades;"
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Considerando E
1.ª parte "Considerando que os produtos provenientes de exploração madeireira ilegal são 

vendidos na UE enquanto madeira certificada ; considerando que os principais 
regimes de certificação existentes não asseguram o pleno cumprimento dos 
requisitos da legislação aplicável;"

2.ª parte "considerando que os principais regimes avaliados no relatório da Comissão de 
julho de 2021 relativo aos regimes de certificação e verificação no setor florestal 
apresentam lacunas quanto às definições de legalidade e os respetivos requisitos 
legais têm um âmbito de aplicação limitado ou são por natureza ambíguos; 
considerando que, apesar de proporcionarem uma abordagem sistemática da 
transferência de pedidos na cadeia de abastecimento, na maior parte dos casos, 
não incluem a capacidade sistemática para verificar – em tempo real ou não – as 
transações de volumes, espécies e qualidades entre entidades, deixando assim os 
sistemas vulneráveis à manipulação e à fraude; considerando que todos os 
principais regimes de certificação se deparam com dificuldades para identificar e 
lidar eficazmente com os problemas relacionados com a corrupção, sendo que os 
sistemas implementados para identificar os casos de corrupção são relativamente 
limitados e não abordam o risco de fraude de forma satisfatória;"

Considerando Q
1.ª parte " Considerando que os planos de gestão florestal dos Estados Membros devem 

refletir as medidas necessárias para proteger e restaurar a biodiversidade das 
florestas e devem estar à disposição do público;"

2.ª parte "assinala que nem todos os planos de gestão dos sítios Natura 2000 reconhecem 
o valor explícito das florestas primárias e seculares, e que as medidas rigorosas 
de conservação das florestas protegidas poderão não impedir totalmente a 
exploração madeireira ilegal, o que poderá ser incompatível com a preservação a 
longo prazo das florestas primárias e seculares; exceto os termos: "que nem todos 
os planos de gestão dos sítios Natura 2000 reconhecem o valor explícito das 
florestas primárias e seculares, e" e "o que poderá ser incompatível com a 
preservação a longo prazo das florestas primárias e seculares;"

3.ª parte Estes termos

ID:
§ 9
1.ª parte "Exorta todos os Estados Membros a garantirem que os sistemas de 

rastreabilidade da origem da madeira estejam a funcionar plenamente e que as 
sanções florestais sejam proporcionais e dissuasivas, de modo a desencorajar 
eficazmente a exploração madeireira ilegal; manifesta profunda preocupação com 
o facto de, atualmente, as sanções não serem proporcionais ao valor dos produtos 
de madeira e de os operadores, por vezes, serem punidos apenas com 
advertências ou sanções administrativas de valor bastante reduzido; insta os 
Estados Membros a disponibilizarem formas de melhorar as atividades das 
autoridades nacionais responsáveis pela silvicultura, a aumentarem sempre que 
necessário o número de agentes responsáveis pela aplicação da lei, a intentarem 
efetivamente ações judiciais e a instaurarem processos penais em caso de 
exploração madeireira ilegal, com base nos elementos de prova obtidos pela 
polícia ou remetidos à polícia por terceiros;"

2.ª parte "exorta a que a revisão da Diretiva Criminalidade Ambiental preveja processos 
penais, incluindo processos intentados contra pessoas singulares;"

§ 15
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "recorda que uma abordagem e 

medidas de prevenção coordenadas a nível europeu podem ajudar a combater a 
exploração madeireira ilegal;" e "e fora"

2.ª parte Estes termos
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§ 17
1.ª parte "Exorta os Estados Membros a adotarem medidas de aplicação da lei adequadas, 

a fim de lutar contra a exploração madeireira ilegal e proteger os defensores do 
ambiente, os jornalistas e os denunciantes; insta os Estados Membros a adotarem 
as medidas necessárias para impedir o arquivamento dos casos relacionados com 
a exploração madeireira ilegal por parte das autoridades judiciais; reconhece o 
papel ativo e o envolvimento da sociedade civil, incluindo as organizações não 
governamentais e os defensores do ambiente, na defesa da ação climática e da 
proteção da biodiversidade, e apela à UE para que apoie essas atividades;"

2.ª parte "salienta a necessidade de garantir a participação da sociedade civil no quadro de 
transparência previsto no artigo 13.º do Acordo de Paris;"
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§ 25
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "uma vez que as lacunas na 

aplicação da legislação ambiental da UE podem constituir um fator que propicie a 
criminalidade ambiental;"

2.ª parte Estes termos

§ 27
1.ª parte "Exorta a Comissão a recorrer à sua política comercial para travar a exploração 

madeireira ilegal a nível internacional; salienta que a importação de madeira 
extraída de forma ilegal de países terceiros distorce o mercado europeu e coloca 
os produtores europeus numa posição injusta; recorda que a utilização desta 
madeira ilegal também prejudica as comunidades nas quais esta madeira é 
extraída e promove a continuação da extração ilegal de madeira e de todos os 
crimes a ela associados;"

2.ª parte "congratula se com o conjunto de regras obrigatórias em matéria de dever de 
diligência aplicáveis às empresas que pretendem colocar no mercado da UE 
determinados produtos de base, proposto pela Comissão na sua proposta de 
regulamento relativo a produtos não associados à desflorestação;"

Renew, PPE:
§ 7
1.ª parte "Realça firmemente que a Comissão deve assegurar que os planos nacionais 

estratégicos dedicam recursos financeiros adequados à restauração da 
biodiversidade nas zonas mais gravemente afetadas pela exploração madeireira 
ilegal;" Exceto os termos: "os planos nacionais estratégicos"

2.ª parte "os planos nacionais estratégicos"
3.ª parte "recorda que, segundo a sua resolução, de 9 de junho de 2021, sobre a Estratégia 

de Biodiversidade da UE para 2030, os Estados Membros devem atingir pelo 
menos 10 % de despesas anuais com a biodiversidade no âmbito do quadro 
financeiro plurianual; observa que, lamentavelmente, a meta de financiamento 
dedicado à biodiversidade em alguns Estados Membros se encontra bastante 
abaixo da meta de 10 % acordada;"

PPE, ID:
§ 14
1.ª parte "Insta as autoridades nacionais e da UE a adotarem medidas dissuasivas e firmes 

para garantir o pleno cumprimento da legislação nacional e da UE em matéria de 
ambiente;"

2.ª parte "observa que as deficiências processuais e a falta de controlos reduzem a eficácia 
na prática do Regulamento Madeira da UE; exorta os colegisladores europeus a 
tirarem partido das negociações sobre a proposta de regulamento relativo a 
produtos não associados à desflorestação (COM(2021)0706) para retirarem 
ensinamentos da aplicação e execução do Regulamento Madeira da UE e para 
melhorarem o estatuto das autoridades competentes dos Estados Membros, as 
disposições relativas à quantidade e qualidade dos controlos que efetuam e as 
suas relações e interações com autoridades competentes de outros Estados 
Membros, com outras autoridades nacionais e com a Comissão; exorta os Estados 
Membros a aplicarem rigorosamente as disposições da legislação aplicável 
atualmente em vigor, proibindo a utilização e a colocação de madeira ilegal no 
mercado da UE;"

3.ª parte "apela a que a exploração madeireira ilegal seja tratada como uma infração penal, 
seja sujeita a sanções penais adequadas e seja incluída no âmbito de aplicação da 
diretiva revista relativa à proteção do ambiente através do direito penal e exorta 
a um reforço da cooperação europeia no sentido de combater a exploração 
madeireira ilegal; apela a uma definição uniforme de exploração madeireira ilegal 
como crime ambiental em todos os Estados Membros, no sentido de garantir a 
aplicação de procedimentos e sanções harmonizados às mesmas infrações 
relativas à exploração madeireira ilegal em toda a UE;"

Renew, ID:
Considerando D
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1.ª parte "Considerando que a exploração madeireira ilegal é um dos principais fatores da 
degradação florestal, da desflorestação e das alterações climáticas, contribuindo 
para a deterioração da qualidade do ar; considerando que a exploração 
madeireira ilegal representa entre 15 % a 30 % da produção internacional de 
madeira, com consequências ambientais, sociais e económicas acrescidas;" 
exceto os termos: "e das alterações climáticas"

2.ª parte "e das alterações climáticas"
3.ª parte "que a exploração madeireira ilegal continua, em grande medida, a passar 

despercebida, prejudicando assim os esforços da UE no sentido de alcançar os 
objetivos estabelecidos pelo Pacto Ecológico Europeu, pela Lei Europeia em 
matéria de Clima e pela Estratégia de Biodiversidade; que a exploração 
madeireira ilegal acontece com bastante frequência em algumas das florestas 
mais bem preservadas e de maior qualidade da UE;" exceto os termos: "bastante"

4.ª parte "bastante"

16. Execução e consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Relatório: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

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

observações

VP

1/VN + 467, 67, 57

2/VN + 291, 255, 25

3/VN + 316, 219, 43

4/VN + 432, 122, 35

5/VN + 299, 230, 59

§ 29 § texto original

6/VN + 457, 69, 61

VP

1 +

§ 31 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 57 § texto original

2 +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 470, 56, 67

Pedidos de votação nominal
PPE: § 29
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Pedidos de votação por partes
deputados
§ 29
1.ª parte “Congratula-se com os esforços envidados para integrar os ODS de forma 

abrangente no Semestre Europeu, nomeadamente através das Análises Anuais do 
Crescimento Sustentável e da integração do acompanhamento anual do Eurostat 
sobre os ODS no âmbito do pacote da primavera do Semestre Europeu;”

2.ª parte “reitera o seu apoio à integração de indicadores de biodiversidade no Semestre 
Europeu;”

3.ª parte “insta os Estados-Membros a aumentarem o nível de ambição das suas respostas 
nacionais à execução da Agenda 2030; congratula-se com a centralidade dos ODS 
no pacote do outono, em particular com a recomendação de que os Estados-
Membros prossigam uma estratégia «para além do PIB», a fim de integrar 
plenamente os ODS nas suas respostas nacionais; insta a Comissão a prosseguir a 
reforma do Semestre Europeu para equilibrar as prioridades económicas, sociais e 
ambientais, de modo a impulsionar uma transformação social, ambiental e 
económica a longo prazo e a melhorar a integração da Agenda 2030,”

4.ª parte "do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e do Pacto Ecológico Europeu a todos os 
níveis, envolvendo plenamente os órgãos de poder local e regional e 
complementando as reformas e os investimentos nos Estados-Membros;"

5.ª parte “considera que tal reforma deve assegurar que uma coordenação das políticas 
europeias relativas aos ODS não conduza a um processo político paralelo ao 
Semestre Europeu, mas antes a uma abordagem integrada e coerente baseada 
num novo pacto de desenvolvimento sustentável;”

6ª parte “espera que o processo do Semestre Europeu reforce as capacidades dos Estados-
Membros para acompanhar os progressos na execução dos ODS;”

§ 31
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "e pelo Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais"
2.ª parte Estes termos

§ 57
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "e os direitos"
2.ª parte Estes termos

17. Execução do Mecanismo de Recuperação e Resiliência

Relatório: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

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

observações

Após o § 1 1 The Left VN - 113, 428, 52

§ 6 7 ID VN - 125, 458, 6

8 ID VN - 132, 452, 7Após o § 15

10 Verts/ALE VN - 99, 391, 104



P9_PV(2022)06-23(VOT)_PT.docx 20 PE 734.611

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

observações

§ 16 13 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 18 14 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 22 15 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 23 16 PPE, S&D, 
Renew

+

Após o § 26 2 The Left VN - 51, 521, 23

§ 33 17 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 35 18 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 36 9 ID VN - 122, 458, 12

VP

1/VN + 441, 118, 15

11 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
The Left

2/VN - 238, 334, 16

§ 37

§ texto original VN ↓

§ 63 19 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 66 3 The Left VN - 93, 458, 41

Após o § 66 4 The Left VN - 63, 493, 31

§ 68 5 The Left VN - 63, 494, 28

Após o § 89 6 The Left VN - 167, 388, 38

Após a citação 6 12 PPE, S&D, 
Renew

+

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 420, 90, 83

Pedidos de votação nominal
The Left: alterações 1, 2, 3, 4, 5, 6
Verts/ALE: alteração 10
PPE: § 37; alteração 11
ID: alterações 7, 8, 9
ECR: alteração 11
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Pedidos de votação por partes
PPE:
alteração 11
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "insta veementemente o Conselho 

a só aprovar o PNRR da Polónia quando o país cumprir integralmente os requisitos 
do Regulamento MRR, em particular o seu artigo 22.º, nomeadamente com vista a 
proteger os interesses financeiros da União de conflitos de interesses e fraudes, 
aplicar todas as recomendações específicas por país do Semestre Europeu no 
domínio do Estado de direito e tiver dado execução a todos os acórdãos 
pertinentes do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos;"

2.ª parte Estes termos

18. Medidas de inclusão no âmbito do programa Erasmus+ 2014-2020

Relatório: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

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

observações

VP

1 +

§ 5 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 10 § texto original

2 +

§ 15 § texto original VS +

§ 16 § texto original VS +

VP

1 +

§ 17 § texto original

2 +

§ 20 § texto original VS +

§ 21 § texto original VS +

§ 24 § texto original VS +

VP

1 +

§ 25 § texto original

2/VN + 450, 122, 22
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 29 § texto original VN + 514, 65, 9

§ 35 § texto original VS +

Citação 5 § texto original VS +

Citação 7 § texto original VS +

Citação 9 § texto original VS +

VP

1 +

Considerando B § texto original

2 +

Considerando D § texto original VS +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 471, 55, 66

Pedidos de votação nominal
ID: §§ 25 (2ª parte), 29

Pedidos de votação em separado
ECR: §§ 15, 16 20, 21, 24, 25, 35; Citações 5, 7, 9; Considerando D

Pedidos de votação por partes
ECR:
§ 5
1.ª parte “Salienta que os montantes desembolsados através das bolsas de mobilidade 

continuam a ser insuficientes em alguns casos e podem constituir um motivo de 
exclusão social para os estudantes e famílias que não dispõem de meios 
financeiros suficientes para custear as despesas de mobilidade;”

2.ª parte “defende um aumento do orçamento de 2023 para a plena execução das medidas 
de inclusão constantes do Erasmus+ e do Corpo Europeu de Solidariedade;”

§ 10
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "desenvolver métodos inclusivos"
2.ª parte Estes termos

§ 17
1.ª parte “Apoia todas as iniciativas da UE destinadas a facilitar a mobilidade dos 

estudantes, como a aplicação móvel Erasmus+, o «Erasmus sem papel» e o 
Cartão Europeu de Estudante; insta a Comissão a analisar a possibilidade de 
estabelecer uma ligação mais estreita entre o Erasmus+ e outros programas e a 
promover a cooperação intersectorial, incluindo o Interrail,”

2.ª parte "para promover uma maior inclusão e igualdade que proporcionem aos 
participantes um melhor acesso a opções de mobilidade mais adequadas e mais 
respeitadoras do ambiente, em particular para as pessoas com menos 
oportunidades; insta a Comissão a tornar a iniciativa DiscoverEU mais inclusiva, 
permitindo a participação de mais pessoas;”
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Considerando B
1.ª parte “Considerando que o Regulamento Erasmus+ no período 2014-2020 coloca a 

tónica na promoção da inclusão social e na participação de pessoas com 
necessidades especiais ou com menos oportunidades, como definido na 
«Estratégia para a inclusão e a diversidade do programa Erasmus+», abrangendo 
pessoas com deficiência, problemas de saúde, dificuldades educativas, diferenças 
culturais e obstáculos económicos, geográficos e sociais;”

2.ª parte “sublinha que o atual programa Erasmus+ (2021-2027) é indissociável da 
transição ecológica e digital;”

ID:
§ 25
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "reforçam a sensibilização para 

essa diversidade"
2.ª parte Estes termos

19. Relatório de 2021 relativo ao Montenegro

Relatório: Tonino Picula (A9-0151/2022)

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

observações

§ 13 § texto original VN + 504, 68, 16

VP

1 +

§ 22 § texto original

2/VN + 474, 94, 17

VP

1 +

§ 27 § texto original

2/VN + 503, 52, 27

VP

1 +

§ 28 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 42 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 44 § texto original

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

observações

VP

1 +

§ 45 § texto original

2 +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 506, 50, 35

Pedidos de votação nominal
The Left: §§ 13, 22 (2ª parte), 27 (2ª parte)

Pedidos de votação por partes
The Left:
§ 22
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "a Agência Europeia da Guarda de 

Fronteiras e Costeira (Frontex), a Europol e a Eurojust, que prestam assistência ao 
Montenegro na gestão das fronteiras e"

2.ª parte Estes termos

§ 27
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "e a OTAN"
2.ª parte Estes termos

§ 28
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "e alargando a monitorização 

StratCom, de modo a centrar-se nas ameaças transfronteiriças de desinformação 
provenientes dos países dos Balcãs Ocidentais e dos seus vizinhos"

2.ª parte Estes termos

PPE:
§ 42
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "a assegurarem uma aplicação 

rigorosa das normas da Convenção de Istambul"
2.ª parte Estes termos

§ 44
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "nomeadamente assegurando o 

acesso das pessoas transexuais à terapia hormonal"
2.ª parte Estes termos

§ 45
1.ª parte "Insta o Montenegro a incluir devidamente a sociedade civil LGBTIQ no trabalho 

do novo grupo de trabalho sobre o reconhecimento jurídico do género,"
2.ª parte "que deve trabalhar no sentido do reconhecimento jurídico do género com base 

na autodeterminação;"
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20. Futuro das relações comerciais entre a UE e a África

Relatório: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

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

Proposta de resolução VN + 463, 43, 81

21. Futuro da política da UE em matéria de investimento internacional

Relatório: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

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

Proposta de resolução VN + 436, 69, 71


