
P9_PV(2022)07-05(VOT)_PT.docx 1 PE 734.818

ANEXO
RESULTADOS DAS VOTAÇÕES

Significado das abreviaturas e dos símbolos

+ aprovado
- rejeitado
↓ caduco
R retirado
VN (..., …, ...) votação nominal (votos a favor, votos contra, 

abstenções)
VE (..., …, ...) votação eletrónica (votos a favor, votos contra, 

abstenções)
VP votações por partes
VS votação em separado
alt alteração
AC alteração de compromisso
PC parte correspondente
S alteração supressiva
= alterações idênticas
§ número
art artigo
cons considerando
PR proposta de resolução
PRC proposta de resolução comum
1/20 limiar baixo (1/20 dos deputados)
1/10 limiar médio (1/10 dos deputados)
1/5 limiar alto (1/5 dos deputados)
SEC votação por escrutínio secreto
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1. Regulamento Serviços Digitais ***I

Relatório: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 564 comissão VN + 539, 54, 30

Projeto de resolução legislativa

Declaração da 
Comissão

565 comissão +

2. Regulamento Mercados Digitais ***I

Relatório: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 256 comissão VN + 588, 11, 31

3. Adoção do euro pela Croácia em 1 de janeiro de 2023

Relatório: Siegfried Mureşan (A9-0187/2022)

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

Proposta da Comissão VN + 539, 45, 48
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4. Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável UE/Ilhas Cook: 
protocolo de aplicação

Recomendação: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0197/2022)

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

Projeto de decisão do 
Conselho

VN + 477, 37, 117

5. Medidas temporárias de liberalização do comércio para a Moldávia

Relatório: Markéta Gregorová (A9-0201/2022)

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

Proposta da Comissão VN + 572, 28, 32

6. A pobreza entre as mulheres na Europa

Relatório: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

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

observações

§ 3 3 deputados VN + 360, 76, 197

§ 6 § texto original VS/VE + 372, 218, 38

VP

1 +

§ 14 § texto original

2 +

VP

1/VN + 607, 7, 16

2/VN + 519, 18, 86

§ 16 § texto original

3/VN + 483, 55, 85

VP

1/VN + 602, 8, 21

§ 26 § texto original

2/VN + 403, 114, 106
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

VP

1 +

§ 27 § texto original

2 +

§ 29 § texto original VN + 454, 73, 89

§ 40 § texto original VS +

VP

1 +

2 +

3 +

§ 41 § texto original

4 +

§ 42 § texto original VS +

Após o § 45 2 relator +

VP

1/VN + 472, 59, 100

Considerando E § texto original

2/VN + 336, 269, 24

Considerando G § texto original VS +

VP

1 +

Considerando V § texto original

2 +

VP

1 +

Considerando W § texto original

2/VE - 250, 333, 48

Considerando AJ § texto original VN - 249, 355, 28

Após o considerando 
AK

1 relator +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 535, 18, 79

Pedidos de votação nominal
PPE: alteração 3
S&D: §§ 16, 26, 29; considerandos E, AJ
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Pedidos de votação em separado
deputados §§ 6, 29, 40, 4; considerandos G, AJ
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Pedidos de votação por partes
deputados:
§ 14
1.ª parte "Observa que a grande maioria dos trabalhadores do comércio e funcionários da 

limpeza são maioritariamente mulheres, com frequência a receberem apenas o 
salário mínimo, e constata, ademais, que a pandemia de COVID-19 fez aumentar 
ainda mais o seu risco de pobreza;"

2.ª parte "salienta a necessidade urgente da valorização dos salários e do combate à 
precariedade; exorta os Estados-Membros a valorizarem os profissionais de saúde 
através de salários e de condições de trabalho dignos, nomeadamente através da 
celebração de contratos de trabalho efetivos;"

§ 16
1.ª parte "Observa que se verifica uma concentração desproporcionada e frequentemente 

involuntária de mulheres em trabalhos precários, incluindo níveis elevados de 
trabalho a tempo parcial, mal remunerado, a termo, e contratos sem 
especificação do horário de trabalho;" exceto os termos "incluindo níveis elevados 
de trabalho a tempo parcial, mal remunerado, a termo, e contratos sem 
especificação do horário de trabalho"

2.ª parte "incluindo níveis elevados de trabalho a tempo parcial, mal remunerado, a termo, 
e contratos sem especificação do horário de trabalho"

3.ª parte "insta os Estados-Membros a aplicarem as recomendações da Organização 
Internacional do Trabalho que visam reduzir o trabalho precário, designadamente 
a restrição das circunstâncias em que são aplicáveis contratos precários e a 
limitação do período máximo de contratação de um trabalhador nessas 
condições;"

§ 26
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "bem como a prostituição"
2.ª parte estes termos

§ 27
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "e à ratificação da Convenção de Istambul 

pela UE, bem como pela Bulgária, Chéquia, Hungria, Letónia, Lituânia e 
Eslováquia"

2.ª parte estes termos

§ 41
1.ª parte "Congratula-se com as negociações em curso para a adoção de uma diretiva 

sobre salários mínimos adequados na União Europeia;"
2.ª parte "insta as instituições da UE a adotarem um quadro da UE que favoreça o 

estabelecimento ou a adaptação de um salário mínimo por país baseado, 
nomeadamente, num cabaz nacional de bens e serviços a preços reais, incluindo, 
nomeadamente, habitação adequada, alimentação saudável e equilibrada, 
vestuário, transportes e energia sustentáveis, saúde e prestação de cuidados, 
bem como recursos que permitam às pessoas participar de forma significativa na 
sociedade, na cultura e na educação, o que asseguraria um nível de vida digno e 
contribuiria parcialmente para reduzir a pobreza no trabalho, em particular para 
as mulheres;"

3.ª parte "apela a salários mínimos justos e dignos nos Estados-Membros enquanto 
salvaguarda necessária para assegurar uma distribuição mais justa dos salários e 
garantir um patamar salarial mínimo que proteja as mulheres e os homens no 
mercado de trabalho;"

4.ª parte "considera que um quadro de salários mínimos deve ser criado e preservado 
através de regras claras, procedimentos transparentes e práticas eficazes, 
utilizando critérios e indicadores orientadores para avaliar a adequação, com o 
contributo dos órgãos consultivos, entre outros, e com a participação dos 
parceiros sociais;"

Considerando E
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "em todo o ciclo das políticas"
2.ª parte estes termos
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Considerando V
1.ª parte "Considerando que, embora o trabalho nos setores em que as mulheres são 

fortemente predominantes seja essencial e de elevado valor socioeconómico, este 
trabalho é subvalorizado e menos bem remunerado do que o trabalho nos setores 
em que os homens são predominantes;"

2.ª parte "que é urgente reavaliar a adequação dos salários nos setores 
predominantemente femininos ao seu valor social e económico e avançar nas 
questões relativas aos salários mínimos, ao rendimento mínimo e à transparência 
salarial na regulamentação da UE;"

Considerando W
1.ª parte "Considerando que o direito ao trabalho constitui uma condição prévia essencial à 

independência económica, à realização profissional e à efetivação da igualdade 
de direitos das mulheres;"

2.ª parte "que, por conseguinte, o trabalho precário deve ser erradicado através da 
obrigatoriedade da aplicação do princípio de que a um posto de trabalho efetivo 
deve corresponder um posto de trabalho permanente e do reconhecimento e 
valorização do direito ao trabalho com direitos;"

7. Negociações para um acordo de cooperação entre a UE e a Interpol

Relatório: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

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

Proposta de 
recomendação

VN + 607, 13, 11

8. Estratégia para o Indo-Pacífico no domínio do comércio e do investimento

Relatório: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

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

Proposta de resolução VN + 458, 51, 124

9. Futura cooperação em termos de comércio e investimento entre a UE e a 
Índia

Relatório: Geert Bourgeois (A9-0193/2022)

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

Proposta de resolução VN + 482, 107, 40
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10. Ação europeia comum em matéria de cuidados

Relatório: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

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

observações

Proposta de resolução 
de substituição

1 ECR, ID VN - 133, 485, 11

VP

1 +

§ 16 § texto original

2 +

§ 26 § texto original VS +

VP

1 +

§ 28 § texto original

2/VE + 349, 269, 13

VP

1 +

§ 34 § texto original

2/VE + 339, 219, 73

§ 36 § texto original VS +

VP

1 +

§ 37 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 42 § texto original

2 +

§ 49 § texto original VS/VE + 385, 126, 111

VP

1 +

§ 59 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 61 § texto original

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

observações

VP

1 +

§ 83 § texto original

2/VE + 347, 265, 18

VP

1 +

2 +

§ 86 § texto original

3 +

VP

1 +

§ 96 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 104 § texto original

2/VE + 351, 259, 21

VP

1 +

§ 108 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 110 § texto original

2 +

VP

1 +

Considerando AX § texto original

2 +

VP

1 +

Considerando BC § texto original

2 +

Considerando BI § texto original VS +

Proposta de resolução (conjunto do texto)
(comissões EMPL/FEMM)

VN + 436, 143, 54
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Pedidos de votação nominal
ECR, ID: alteração 1

Pedidos de votação em separado
deputados: §§ 26, 36, 49; Considerando BI

Pedidos de votação por partes
deputados:
Considerando AX
1.ª parte Conjunto do texto, exceto o termo: "universal"
2.ª parte este termo

Considerando BC
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos "sempre que possível” e "gratuito"
2.ª parte estes termos

§ 16
1.ª parte Conjunto do texto, exceto o termo "universal"
2.ª parte este termo

§ 28
1.ª parte Conjunto do texto, exceto o termo “legislativas”
2.ª parte este termo

§ 34
1.ª parte Conjunto do texto, exceto o termo: "destinados"
2.ª parte este termo

§ 37
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "e a universalidade"
2.ª parte estes termos

§ 42
1.ª parte Conjunto do texto, exceto o termo: "universais"
2.ª parte este termo

§ 59
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "e universal"
2.ª parte estes termos

§ 61
1.ª parte "Insta a Comissão a organizar uma Cimeira de Cuidados para contribuir para o 

trabalho do Grupo de Alto Nível sobre o futuro da proteção social e do Estado-
providência na UE após a cimeira, com vista a um debate exaustivo e inclusivo 
com todas as partes interessadas pertinentes, tais como parceiros sociais, grupos 
de interesse, organizações de doentes, organizações de prestadores de cuidados, 
beneficiários de cuidados e seus representantes, autoridades públicas, sociedade 
civil, organizações sem fins lucrativos, prestadores de serviços e outros peritos, 
sobre os cuidados de proximidade para 2030, com vista à criação de uma 
plataforma de longa duração, a fim de criar soluções inovadoras de prestação de 
cuidados, assegurar sistemas de cuidados preparados para o futuro, eliminar 
gradualmente os cuidados institucionalizados e substituí-los por cuidados de 
proximidade ou por familiares e/ou utilizar orçamentos personalizados e uma 
conceção personalizada dos cuidados; solicita à Comissão que oriente os 
investimentos públicos em serviços de cuidados continuados no âmbito da 
utilização dos instrumentos financeiros da UE"

2.ª parte "e que apresente uma diretiva‑quadro relativa aos cuidados continuados, formais 
e informais, que estabeleça princípios fundamentais e preveja critérios baseados 
em dados concretos em prol de cuidados continuados e serviços de apoio 
acessíveis e integrados de qualidade em toda a UE;"
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§ 83
1.ª parte "Reconhece que, frequentemente, os cuidados são prestados de forma não 

declarada ou subdeclarada, em condições de exploração, com impacto nos 
direitos e no bem-estar dos trabalhadores e das suas famílias e nos beneficiários 
de cuidados; manifesta igualmente preocupação com as condições de trabalho 
dos cuidadores domésticos internos, que são principalmente mulheres, incluindo 
mulheres migrantes, muitas das quais enfrentam condições de remuneração 
pouco claras, o risco de isolamento social e a falta de mecanismos para o 
cumprimento adequado dos seus direitos; insta a Comissão e os Estados-Membros 
a combaterem o problema do trabalho não declarado no setor da prestação de 
cuidados"

2.ª parte "e a criarem um quadro jurídico claro para promover empregos de qualidade com 
cobertura de proteção social para todos os cuidadores;"

§ 86
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos:  congratula-se, por conseguinte, com as 

propostas da Comissão de uma diretiva relativa a salários mínimos adequados, 
que poderá melhorar as condições de vida e de trabalho na UE, incluindo para os 
trabalhadores com salários mais baixos no setor da prestação de cuidados, e de 
uma diretiva relativa à transparência salarial, que combate a aplicação 
persistentemente inadequada do direito fundamental à igualdade de remuneração 
por trabalho igual ou de valor igual na UE;" e "no caso de não existir um elemento 
de comparação da vida real (como acontece frequentemente nos setores onde as 
mulheres são muito predominantes), pode ser utilizado um comparador 
hipotético"

2.ª parte "congratula-se, por conseguinte, com as propostas da Comissão de uma diretiva 
relativa a salários mínimos adequados, que poderá melhorar as condições de vida 
e de trabalho na UE, incluindo para os trabalhadores com salários mais baixos no 
setor da prestação de cuidados, e de uma diretiva relativa à transparência 
salarial, que combate a aplicação persistentemente inadequada do direito 
fundamental à igualdade de remuneração por trabalho igual ou de valor igual na 
UE"

3.ª parte "no caso de não existir um elemento de comparação da vida real (como acontece 
frequentemente nos setores onde as mulheres são muito predominantes), pode 
ser utilizado um comparador hipotético"

§ 96
1.ª parte "Insta os Estados-Membros a reforçarem o diálogo social e a promoverem a 

negociação coletiva e as convenções coletivas no setor da prestação de cuidados, 
público ou privado, com ou sem fins lucrativos, em contextos institucionais, 
familiares e de proximidade, por serem mecanismos cruciais para a melhoria das 
condições de emprego e de trabalho e para o combate às disparidades salariais 
entre homens e mulheres"

2.ª parte "e também dado que são os instrumentos mais eficazes para garantir o aumento 
do salário mínimo e dos salários em geral;"

§ 104
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "um Pacto para os Cuidados na Europa após 

a Estratégia em matéria de Cuidados, que deve incluir" e "transformadora do 
ponto de vista do género"

2.ª parte estes termos

§ 108
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "solicita, em particular, a apresentação 

regular de relatórios sobre a aplicação da estratégia da UE em matéria de 
cuidados, bem como o estabelecimento de indicadores relacionados com a 
prestação de cuidados a ter em conta no Semestre Europeu e nas recomendações 
específicas por país"

2.ª parte estes termos
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§ 110
1.ª parte "Chama a atenção para os benefícios evidentes dos regimes de rendimento 

mínimo e de pensão mínima para o acesso atempado e efetivo a cuidados e 
serviços de apoio, tendo em vista a próxima recomendação da Comissão sobre 
um rendimento mínimo adequado, bem como para a garantia de um nível de vida 
digno aos cuidadores, que são principalmente mulheres, sobretudo às que 
prestam cuidados informais não remunerados,"

2.ª parte "e insta a Comissão a salientar a importância de ter em conta as boas práticas, e 
proceder ao seu intercâmbio, sobre a forma de refletir as responsabilidades de 
prestação de cuidados ao longo do ciclo de vida nos regimes de pensões;"

Diversos

Beata Szydło retirou o seu apoio à alteração 1.

11. Saúde mental no mundo do trabalho digital

Relatório: Maria Walsh (A9-0184/2022)

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

observações

VP

1/VN + 526, 77, 20

§ 19 § texto original

2/VN + 342, 237, 42

VP

1/VN + 593, 26, 11

§ 21 § texto original

2/VN + 434, 119, 75

VP

1/VN + 594, 21, 11

§ 22 § texto original

2/VN + 404, 144, 75

VP

1/VN + 610, 13, 8

§ 28 § texto original

2/VN + 402, 151, 69

VP

1/VN + 463, 80, 86

§ 41 § texto original

2/VN + 399, 168, 59

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 501, 47, 85

Pedidos de votação nominal
S&D: §§ 19, 21, 22, 28, 41
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Pedidos de votação por partes
deputados:
§ 19
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "através de períodos de licença remunerada 

não transferíveis entre os progenitores"
2.ª parte estes termos

§ 21
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "insta a Comissão a propor um quadro 

legislativo para estabelecer requisitos mínimos para o teletrabalho em toda a UE, 
sem comprometer as condições de trabalho dos teletrabalhadores; salienta que 
esse quadro deve clarificar as condições de trabalho, assegurar que esse trabalho 
seja realizado numa base voluntária e que os direitos e garantir que o equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida familiar, a carga de trabalho e as normas de 
desempenho dos teletrabalhadores sejam equivalentes aos dos trabalhadores 
presenciais comparáveis; exorta a Comissão e os Estados-Membros a adotarem 
medidas sobre acessibilidade e tecnologia inclusiva para as pessoas com 
deficiência; observa que esse quadro deve ser desenvolvido em consulta com os 
Estados-Membros e os parceiros sociais europeus, respeitando plenamente os 
modelos nacionais do mercado de trabalho e tendo em conta os acordos-quadro 
dos parceiros sociais europeus em matéria de teletrabalho e de digitalização"

2.ª parte estes termos

§ 22
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "insta a Comissão a propor, em consulta 

com os parceiros sociais, uma diretiva relativa a normas e condições mínimas 
para garantir que todos os trabalhadores possam exercer efetivamente o seu 
direito a desligar e regulamentar a utilização das ferramentas digitais novas e 
existentes para fins profissionais, em linha com a resolução do Parlamento, de 21 
de janeiro de 2021, que contém recomendações à Comissão sobre o direito a 
desligar, tendo simultaneamente em conta o acordo-quadro dos parceiros sociais 
europeus em matéria de digitalização;"

2.ª parte estes termos

§ 28
1.ª parte "Considera que as atuais medidas destinadas a promover a melhoria da saúde e 

da segurança dos trabalhadores são insuficientes, especialmente no que diz 
respeito à avaliação e gestão dos riscos psicossociais; insta a Comissão a 
estabelecer mecanismos destinados a prevenir a ansiedade, a depressão e o 
esgotamento e a reintegrar no local de trabalho as pessoas afetadas por esses 
problemas psicossociais; recorda que uma abordagem individual e organizacional 
do trabalho é crucial para esse fim; observa, no entanto, que essas condições 
sanitárias podem depender de vários fatores; insta a Comissão, em consulta com 
os parceiros sociais, a rever a sua recomendação, de 19 de setembro de 2003, 
relativa à lista europeia de doenças profissionais, procedendo a aditamentos 
como os distúrbios musculoesqueléticos relacionados com o trabalho, as 
perturbações de saúde mental relacionadas com o trabalho, em especial, a 
depressão, o esgotamento, a ansiedade e o stress, todas as doenças relacionadas 
com o amianto, os cancros da pele e a inflamação reumática e crónica;"

2.ª parte "exorta a Comissão, após consulta dos parceiros sociais, a transformar essa 
recomendação numa diretiva que crie uma lista mínima de doenças profissionais 
e que estabeleça requisitos mínimos para o seu reconhecimento e uma 
indemnização adequada para as pessoas afetadas;"

§ 41
1.ª parte "Insta a Comissão e os Estados-Membros, em colaboração com o Parlamento e no 

respeito do princípio da subsidiariedade, a proporem um quadro jurídico comum 
para assegurar uma remuneração justa dos estágios e dos programas de 
aprendizagem, a fim de evitar práticas de exploração;"

2.ª parte "exorta a Comissão a elaborar uma recomendação para assegurar que os 
estágios, os programas de aprendizagem e as colocações no mercado de trabalho 
sejam considerados como experiência profissional e, como tal, permitam o acesso 
as prestações sociais;"
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12. União Bancária - relatório anual de 2021

Relatório: Bogdan Rzońca (A9-0186/2022)

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

Proposta de resolução VN + 494, 100, 19


