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ANEXO
RESULTADOS DAS VOTAÇÕES

Significado das abreviaturas e dos símbolos

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

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

abstenções)
VP votações por partes
VS votação em separado
alt alteração
AC alteração de compromisso
PC parte correspondente
S alteração supressiva
= alterações idênticas
§ número
art artigo
cons considerando
PR proposta de resolução
PRC proposta de resolução comum
1/20 limiar baixo (1/20 dos deputados)
1/10 limiar médio (1/10 dos deputados)
1/5 limiar alto (1/5 dos deputados)
SEC votação por escrutínio secreto
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1. Alteração ao Regimento do Parlamento sobre o artigo 216.º relativo às 
reuniões das comissões

Relatório: Gabriele Bischoff (A9-0203/2022) (requerida maioria dos membros que compõem o 
Parlamento para aprovação das alterações ao Regimento)

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

observações

4 deputados VN - 273, 300, 61

VP

1/VN + 565, 15, 52

2/VN + 381, 194, 61

3/VN - 339, 238, 57

Artigo 216.º, § 1

1 comissão

4/VN + 410, 175, 52

Artigo 216.º, § 4 2 comissão +

5 deputados VN - 279, 301, 59Artigo 216.º, após o § 
5

3 comissão +

Proposta de decisão VN + 555, 20, 63

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: alterações 1, 4 , 5

Pedidos de votação por partes
Deputados Verts/ALE:
alteração 1
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "Ao convocar essa reunião", "caso a caso e", 

"exceto no caso das votações" e "e das reuniões da comissão a realizar à porta 
fechada"

2.ª parte "Ao convocar essa reunião" e "caso a caso e"
3.ª parte "exceto no caso das votações"
4.ª parte "e das reuniões da comissão a realizar à porta fechada"

Diversos
Kira Marie Peter-Hansen, Irena Joveva e Delara Burkhardt apoiaram igualmente as alterações 4 
e 5.
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2. Objeção nos termos do artigo 111.º, n.º 3.º do Regimento: Alteração do 
Ato Delegado relativo à dimensão climática da Taxonomia e do Ato 
Delegado relativo às revelações em matéria de Taxonomia

Proposta de resolução: B9-0338/2022 (requerida maioria dos membros que compõem o 
Parlamento)

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

Proposta de resolução B9-0338/2022
(comissões ECON, ENVI)

Proposta de resolução VN - 278, 328, 33

Pedidos de votação nominal
ECR: votação final

3. Objeção nos termos do artigo 111.º, n.º 3.º do Regimento: Normas 
técnicas para a aplicação de limites às posições em derivados de 
mercadorias e procedimento a seguir a fim de requerer a isenção de 
limites às posições

Proposta de resolução: B9-0345/2022 (requerida maioria dos membros que compõem o 
Parlamento)

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

Proposta de resolução B9-0345/2022
(Verts/ALE)

Proposta de resolução VN - 275, 348, 9

Pedidos de votação nominal
Verts/ALE: votação final

4. Invasão da Ucrânia pela Rússia: medidas para atenuar a crise nos setores 
da pesca e da aquicultura ***I

Relatório: Nuno Melo (A9-0182/2022)

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

observações

Acordo provisório

Acordo provisório 9 comissão VN + 620, 10, 9
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5. Relatório de 2021 sobre a Bósnia-Herzegovina

Relatório: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

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

observações

§ 7 17 ECR -

§ 13 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE

VN + 340, 276, 21

3 PPE VN + 594, 28, 14

VP

1/VN + 591, 31, 18

Após o § 16

4 PPE

2/VN + 372, 237, 15

§ 18 18 ECR VE - 180, 336, 121

§ 24 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE

+

§ 28 5 PPE +

§ 30 19 ECR -

VP

1 +

§ 66 § texto original

2 +

§ 67 6 PPE +

§ 72 20 ECR -

§ 76 13 S&D VN + 344, 276, 21

§ 77 § texto original VS/VE + 344, 261, 37

VP

1 +

§ 78 § texto original

2/VE + 348, 257, 29
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 86 7 PPE VN + 571, 48, 24

§ 76 8 ID VN - 123, 474, 42

§ 90 9 ID VN - 92, 506, 39

Após o § 90 10 ID VN - 99, 472, 47

Após a citação 14 14 deputados -

1 PPE +Após a citação 33

2 PPE +

Considerando I 15 ECR -

Considerando M 16 ECR VE - 169, 343, 128

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 479, 81, 75

Pedidos de votação nominal
S&D: alterações 11, 13
PPE: alterações 3, 4, 7
ID: alterações 8, 9, 10

Pedidos de votação em separado
PPE: § 77
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Pedidos de votação por partes
ECR:
§ 66
1.ª parte "Apela à adoção de legislação para proteger as pessoas LGBTI+ e para julgar os 

atos de violência e os crimes de ódio cometidos contra elas e promover a sua 
inclusão social; apela à adoção do Plano de Ação para a Igualdade das Pessoas 
LGBTI na Bósnia-Herzegovina 2021-2023, que está bloqueado desde 2020;"

2.ª parte "saúda as conclusões do grupo de trabalho intersetorial sobre os direitos e as 
uniões entre pessoas do mesmo sexo, que recomendou oficialmente a elaboração 
de uma lei sobre as uniões homossexuais; insta o governo a dar seguimento a 
esta recomendação sem demora;"

PPE:
§ 78
1.ª parte "Recorda a necessidade de criar um sistema de asilo acessível e eficiente no país, 

bem como uma gama completa de serviços de integração para os requerentes de 
asilo; destaca a necessidade de aumentar a transparência e o controlo da 
atribuição e execução dos fundos da UE no domínio da migração, em particular o 
elevado montante de fundos executados pela Organização Internacional para as 
Migrações;"

2.ª parte "manifesta a sua preocupação com as numerosas denúncias credíveis de 
devoluções sumárias para a Bósnia-Herzegovina;"

Verts/ALE, Renew:
alteração 4
1.ª parte "Regozija-se com o apelo do Conselho Europeu a todos os dirigentes políticos da 

Bósnia-Herzegovina, tal como expresso nas suas conclusões de 23 de junho 
de 2022, para que ponham rapidamente em prática os compromissos assumidos 
no acordo político de 12 de junho de 2022"

2.ª parte "e finalizem urgentemente a reforma constitucional e eleitoral, o que permitirá ao 
país avançar de forma decisiva na sua via europeia, em consonância com o 
parecer da Comissão;"

Diversos
Marlene Mortler e Michael Gahler retiraram o seu apoio à alteração 14.

6. Relatório de 2021 sobre a Sérvia

Relatório: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

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

observações

VP

1 +

§ 3 § texto original

2 +

1 Renew, 
Verts/ALE

VE + 374, 215, 52§ 7

3 S&D ↓
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 10 § texto original VS +

§ 14 § texto original VS +

VP

1 +

§ 55 § texto original

2 +

§ 56 § texto original VS +

VP

1 +

§ 72 § texto original

2 +

§ 76 2 PPE +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 523, 78, 34

Pedidos de votação em separado
ECR: § 56
The Left: §§ 10, 14

Pedidos de votação por partes
PPE:
§ 55
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "da aplicação da Convenção de Istambul"
2.ª parte estes termos

§ 72
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "com base no reconhecimento recíproco"
2.ª parte estes termos

The Left:
§ 3
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "ao pleno alinhamento com a política 

externa, de segurança e de defesa da UE, incluindo as sanções contra a Rússia"
2.ª parte estes termos
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7. Relatório de 2021 sobre o Kosovo

Relatório: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

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

observações

§ 6 § texto original VS +

§ 7 § texto original VS +

VP

1/VN + 505, 80, 54

§ 11 § texto original

2/VN + 405, 108, 120

Após o § 12 2 PPE +

§ 30 § texto original VS +

§ 53 § texto original VN + 525, 27, 86

§ 55 1 Verts/ALE +

VP

1/VN + 614, 5, 18

§ 70 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 86 § texto original

2/VN + 533, 61, 40

Considerando B § texto original VN + 566, 46, 23

Considerando E § texto original VS +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 469, 96, 72

Pedidos de votação nominal
ID: § 53; Considerando B

Pedidos de votação em separado
Renew: §§ 6, 7, 11; Considerando E
ID: § 30
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Pedidos de votação por partes
ECR:
§ 11
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "lamenta, no entanto, que cinco Estados-

Membros da UE ainda não tenham reconhecido o Kosovo e reitera o apelo para 
que o façam de imediato"

2.ª parte estes termos

ID:
§ 70
1.ª parte "Manifesta preocupação com a emigração contínua e o declínio demográfico"
2.ª parte "que privam o Kosovo dos tão necessários trabalhadores altamente qualificados, 

incluindo os profissionais de saúde, o que tem um impacto negativo no sistema de 
saúde, e insta o Kosovo a introduzir medidas socioeconómicas abrangentes para 
fazer face a estes desafios; congratula-se com o lançamento de reformas 
destinadas a melhorar a capacidade dos serviços de emprego do Kosovo e com a 
execução de políticas ativas pertinentes do mercado de trabalho, incluindo a 
melhoria das competências e a formação no local de trabalho;"

§ 86
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "Governo e Parlamento"
2.ª parte estes termos

8. A UE e a defesa do multilateralismo

Relatório: Javi López (A9-0172/2022)

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

observações

VP

1 +

§ 67 § texto original

2/VE + 345, 237, 51

VP

1 +

§ 90 § texto original

2 +

Após o § 98 1 relator +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 454, 73, 112
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Pedidos de votação por partes
Deputados:
§ 67
1.ª parte "Recorda que as violações de direitos ambientais têm um impacto profundo num 

amplo leque de direitos humanos, incluindo os direitos à vida, à 
autodeterminação, a alimentos, à água, à saúde, bem como nos direitos culturais, 
cívicos e políticos; salienta que a biodiversidade e os direitos humanos estão 
interligados e são interdependentes e recorda as obrigações dos Estados em 
matéria de direitos humanos no sentido de proteger a biodiversidade da qual 
esses direitos dependem, inclusivamente prevendo a participação dos cidadãos 
nas decisões relacionadas com a biodiversidade e proporcionando acesso a 
medidas de reparação eficazes em casos de perda e degradação da 
biodiversidade;"

2.ª parte "manifesta o seu apoio aos emergentes esforços normativos a nível internacional 
sobre crimes ambientais; neste contexto, incentiva a UE e os Estados-Membros a 
promoverem o reconhecimento do ecocídio como crime internacional nos termos 
do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI);"

§ 90
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "os direitos"
2.ª parte estes termos

9. Enfrentar a questão da segurança alimentar nos países em 
desenvolvimento

Relatório: Beata Kempa (A9-0195/2022)

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

Proposta de resolução VN + 602, 15, 20

10. Plano de Ação da UE para a economia social

Relatório: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

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

observações

Proposta de resolução 
de substituição

1 ID VN - 139, 489, 5

§ 14 § texto original VS/VE + 364, 241, 24

§ 15 § texto original VS +

VP

1 +

§ 16 § texto original

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

observações

§ 19 § texto original VS/VE + 335, 293, 9

VP

1 +

§ 37 § texto original

2/VE + 373, 238, 24

VP

1/VN + 575, 29, 26

§ 38 § texto original

2/VN + 431, 93, 108

VP

1 +

§ 39 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 42 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 52 § texto original

2 +

§ 56 § texto original VS +

VP

1 +

§ 60 § texto original

2 +

Proposta de resolução (conjunto do texto)
(comissão EMPL)

VN + 493, 75, 69

Pedidos de votação nominal
ID: alteração 1
S&D: § 38

Pedidos de votação em separado
deputados: §§ 14, 15, 19, 56
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Pedidos de votação por partes
Deputados:
§ 16
1.ª parte "Sublinha que a aquisição de empresas pelos trabalhadores pode ser uma possível 

solução para evitar a perda de postos de trabalho resultantes de uma 
reestruturação; congratula-se com as iniciativas existentes nos Estados-Membros 
destinadas a oferecer aos trabalhadores interessados num processo de aquisição 
de empresas e às cooperativas resultantes da aquisição de empresas por 
trabalhadores estruturas de apoio às empresas, incluindo aconselhamento 
jurídico, apoio financeiro, ajuda na preparação de planos de negócios e 
disponibilização dos dados necessários para os investidores externos; insta os 
outros Estados-Membros a lançarem iniciativas semelhantes e a incluírem este 
tema na recomendação do Conselho de 2023 com o intuito de reforçar o apoio a 
estas iniciativas a nível regional e nacional;"

2.ª parte "destaca o papel dos representantes dos trabalhadores, incluindo os sindicatos, 
no apoio e na ligação com as federações de cooperativas que prestam assistência 
na aquisição de empresas por trabalhadores, a fim de melhorar as suas 
possibilidades de êxito;"

§ 37
1.ª parte "Regista, em particular, o papel fundamental dos fundos da política de coesão, 

incluindo o Fundo Social Europeu Mais (FSE+), o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e o Fundo de Coesão, no financiamento de projetos de 
economia social; recorda os objetivos específicos do FSE+ que visam a melhoria 
do acesso ao emprego de todos os candidatos a emprego, em particular os 
jovens, bem como a promoção do emprego por conta própria e da economia 
social;"

2.ª parte "recorda aos Estados-Membros que o financiamento do FSE+ pode ser utilizado 
pelas autoridades responsáveis pela contratação pública para financiar os 
«facilitadores de cláusulas sociais», ou seja, os profissionais responsáveis por 
promover e apoiar a aplicação das cláusulas sociais a nível local, e para prestar 
aconselhamento às autoridades públicas no que respeita à elaboração de 
cadernos de encargos acessíveis à economia social;"

§ 38
1.ª parte Conjunto do texto, exceto o termo: "remunerados"
2.ª parte este termo

§ 39
1.ª parte "Apoia a criação de centros nacionais de competências para a inovação social 

destinados aos empreendedores sociais e um centro europeu de competências 
para a inovação social; recorda, no entanto, à Comissão e aos Estados-Membros 
que a inovação social é praticada por todas as organizações da economia social, 
incluindo os prestadores de serviços sociais sem fins lucrativos, bem como os 
empreendedores sociais; insta os Estados-Membros a darem resposta aos 
desafios específicos do setor dos serviços sociais sem fins lucrativos para permitir 
que este setor prossiga na sua via inovadora,"

2.ª parte "mantendo, contudo, as subvenções e os subsídios ao abrigo do FSE+ ou do 
projeto Erasmus+;"
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§ 42
1.ª parte "Convida a Comissão, na próxima revisão do Regulamento geral de isenção por 

categoria (RGIC), a alargar o âmbito de aplicação do regulamento e a ter 
devidamente em conta as necessidades específicas das entidades da economia 
social em termos de acesso ao financiamento e de desenvolvimento do mercado;"

2.ª parte "insta a Comissão a integrar mais eficazmente as considerações sociais no 
domínio dos auxílios estatais, como a promoção do recrutamento de 
trabalhadores desfavorecidos, incluindo as pessoas com deficiência, 
especialmente no contexto da recuperação pós-COVID-19, a explorar diferentes 
opções baseadas em dados concretos após consulta das partes interessadas 
pertinentes, a apoiar o desenvolvimento de entidades da economia social e a 
proporcionar clareza e orientações às autoridades nacionais relativamente à base 
jurídica a utilizar para apoiar as entidades da economia social através de auxílios 
estatais;"

§ 52
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "apela à Comissão para que garanta que 

todo o apoio financeiro da UE a favor das entidades da economia social seja 
subordinado ao seu cumprimento das condições de trabalho e emprego aplicáveis 
e/ou das obrigações do empregador estabelecidas por lei e/ou decorrentes das 
convenções coletivas;"

2.ª parte estes termos

§ 60
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "designarem coordenadores da economia 

social e a"
2.ª parte estes termos

11. Discriminação intersetorial na UE: situação socioeconómica das mulheres 
de origem africana, latino-americana, asiática e do Médio Oriente

Relatório: Alice Kuhnke (A9-0190/2022)

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

Proposta de resolução VN + 438, 133, 58

12. Vetos nacionais para comprometer o acordo fiscal mundial

Propostas de resolução: RC-B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-
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0341/2022, B9-0342/2022, B9-0343/2022, B9-0344/2022

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0339/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputados)

Após o § 3 1 The Left VN - 104, 509, 18

Após o § 4 2 The Left VN - 82, 515, 33

3 The Left VN - 146, 456, 32

4 The Left VN - 136, 447, 23

Após o § 8

5 The Left VN - 124, 475, 20

Após o § 11 6 The Left VN - 98, 491, 42

Após o § 13 7 Verts/ALE VN - 193, 276, 163

Após o § 15 8 Verts/ALE VN - 208, 275, 152

11 The Left VN - 152, 453, 32

12 The Left VN - 152, 414, 62

§ 16

13 The Left VN - 94, 347, 192

14 The Left VN - 192, 283, 155

15 The Left VN - 73, 340, 222

Após o § 16

16 The Left VN - 81, 336, 213
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

§ 17 § texto original VN + 330, 256, 52

§ 19 17 The Left VN - 64, 492, 79

Após o considerando 
D

9 The Left -

Após o considerando I 10 The Left -

Considerando M § texto original VS/VE + 349, 252, 29

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 450, 132, 55

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0339/2022 PPE ↓

B9-0340/2022 Renew ↓

B9-0341/2022 The Left ↓

B9-0342/2022 Verts/ALE ↓

B9-0343/2022 ECR ↓

B9-0344/2022 S&D ↓

Pedidos de votação nominal
The Left: alterações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 votação final
Verts/ALE: § 17; alterações 7, 8 votação final

Pedidos de votação em separado
Renew: § 17
PPE: Considerando M


