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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. Detenção do cardeal Zen e dos administradores do Fundo de ajuda 
humanitária 612 em Hong Kong

Propostas de resolução: RC-B9-0358/2022, B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-0361/2022, B9-
0362/2022, B9-0364/2022

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0358/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputados)

§ 3 1 ECR VN - 242, 300, 10

VP

1 +

§ 10 § texto original

2 +

Proposta de resolução (conjunto do texto) +

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0358/2022 Verts/ALE ↓

B9-0360/2022 Renew ↓

B9-0361/2022 S&D ↓

B9-0362/2022 PPE ↓

B9-0364/2022 ECR ↓

Pedidos de votação nominal
ECR: alteração 1

Pedidos de votação por partes
ECR:
§ 10
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "emitindo vistos de emergência e 

disponibilizando abrigo temporário nos Estados-Membros aos que fogem de Hong 
Kong"

2.ª parte estes termos
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2. A situação dos defensores dos povos indígenas e do ambiente no Brasil, 
em particular o assassinato de Dom Phillips e de Bruno Pereira

Propostas de resolução: B9-0347/2022, RC-B9-0348/2022, B9-0348/2022, B9-0351/2022, B9-
0354/2022, B9-0355/2022, B9-0357/2022

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0348/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputados)

VP

1 +

2/VE + 335, 226, 12

§ 2 § texto original

3 +

§ 6 § texto original VS +

§ 7 § texto original VS +

§ 8 § texto original VS +

VP

1/VE + 347, 193, 31

2 +

Considerando D § texto original

3 +

VP

1 +

Considerando E § texto original

2 +

VP

1 +

Considerando F § texto original

2 +

VP

1 +

Considerando I § texto original

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

observações

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 362, 16, 200

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0347/2022 PPE ↓

B9-0348/2022 The Left ↓

B9-0351/2022 Verts/ALE ↓

B9-0354/2022 Renew ↓

B9-0355/2022 S&D ↓

B9-0357/2022 ECR ↓

Pedidos de votação em separado
PPE: considerandos D, F; §§ 6, 7, 8

Pedidos de votação por partes
ECR:
considerando D
1.ª parte "Considerando que a atual deterioração dos direitos humanos no Brasil está a 

ocorrer num contexto de alterações legislativas restritivas e de diminuição do 
financiamento concedido às agências ambientais, bem como de crescente 
violência endémica;"

2.ª parte "que os povos indígenas do Brasil têm sido vítimas de agressões sistemáticas e de 
proteção inadequada dos seus direitos, bem como de um número crescente de 
ataques e assassinatos; que a pandemia de COVID-19 afetou de forma 
desproporcionada as comunidades indígenas no Brasil;" exceto os termos "e de 
proteção inadequada dos seus direitos"

3.ª parte estes termos

Considerando E
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "sem qualquer limitação temporal para o 

reconhecimento deste direito"
2.ª parte estes termos

PPE:
§ 2
1.ª parte "Condena veementemente o aumento da violência, dos ataques e dos atos de 

assédio dirigidos contra defensores dos direitos humanos e do ambiente, povos 
indígenas, minorias e jornalistas;"

2.ª parte "lamenta a contínua retórica agressiva, os ataques verbais e as declarações 
intimidatórias do Presidente Bolsonaro;"

3.ª parte "condena a violência sexual e baseada no género perpetrada contra mulheres, 
raparigas e defensores do ambiente e dos povos indígenas, e recorda que estes 
atos constituem uma grave violação dos seus direitos humanos e da sua 
dignidade;"
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Considerando I
1.ª parte "Considerando que o Vale do Javari, tal como outras regiões da Amazónia 

brasileira, é palco de intensos conflitos liderados pela criminalidade organizada e 
por invasores de terras envolvidos na pesca, caça e extração mineira ilegais, na 
exploração madeireira ilegal e no tráfico de droga;"

2.ª parte "que 80 % da desflorestação a nível mundial é causada pela conversão das 
florestas em terras agrícolas para a produção de produtos de base como carne de 
bovino, soja e óleo de palma; que a desflorestação na Amazónia brasileira 
aumentou drasticamente desde 2019, incluindo um aumento de 22 % em 2021 
em comparação com 2020, a taxa mais elevada observada desde 2006;"

ID, ECR:
Considerando F
1.ª parte "Considerando que, em 22 de outubro de 2021, vários grupos da sociedade civil 

local participaram numa audição pública na Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) para denunciar violações contra defensores dos direitos 
humanos e ativistas ambientais no Brasil;"

2.ª parte "que, em agosto de 2021, a organização de Articulação dos Povos Indígenas do 
Brasil (APIB) apresentou uma queixa junto do Tribunal Penal Internacional contra o 
Presidente Bolsonaro por crimes contra a humanidade e genocídio «com base na 
sua política anti-indígena explícita, sistemática e intencional;"

3. A situação na província autónoma de Gorno-Badakhshan (Tajiquistão)

Propostas de resolução: RC-B9-0350/2022, B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-0353/2022, B9-
0356/2022, B9-0359/2022, B9-0363/2022

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

observações

Proposta de resolução comum RC-B9-0350/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputados)

Proposta de resolução VN + 520, 24, 31

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0350/2022 The Left ↓

B9-0352/2022 Verts/ALE ↓

B9-0353/2022 Renew ↓

B9-0356/2022 S&D ↓

B9-0359/2022 PPE ↓

B9-0363/2022 ECR ↓

Pedidos de votação nominal
ID: votação final
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4. Medidas temporárias, tendo em conta a invasão da Ucrânia pela Rússia, 
relativamente aos documentos de condução emitidos pela Ucrânia ***I

Proposta de regulamento (COM(2022)0313 - C9-0201/2022 - 2022/0204(COD))

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

observações

Conjunto do texto 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

ECR

+

Proposta da Comissão VN + 561, 6, 5

5. Definição da violação de medidas restritivas da União Europeia como 
crime nos termos do artigo 83.º, n.º 1, do TFUE ***

Projeto de decisão (COM(2022)0247 - 10287/2022 - C9-0219/2022 - 2022/0176(NLE))

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

Projeto de decisão do 
Conselho

VN + 509, 58, 19

6. Assistência macrofinanceira excecional à Ucrânia ***I 

Proposta de decisão (COM(2022)0450 - C9-0221/2022 - 2022/0213(COD))

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

Proposta da Comissão VN + 522, 17, 25
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7. Combustíveis sustentáveis para a aviação (iniciativa ReFuelEU Aviation) 
***I

Relatório: Søren Gade (A9-0199/2022)

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

observações

Alterações da 
comissão competente 

- votação em bloco

1-8, 
10-13, 
15, 17-
19, 21, 
24, 26-
32, 35-
36, 39-
45, 48-
50, 55-
64, 66-
69, 71-
78, 80, 
83, 87-
94, 99-

101, 
103

comissão +

VP

1 +

2 +

3 +

Alterações da 
comissão competente 

- votação em 
separado

14 comissão

4/VE + 334, 231, 16

16 comissão VS +

VP

1 +

2/VE + 341, 228, 5

3 +

23 comissão

4 +

33 comissão VS +

VP

1 +

2 +

3/VE - 187, 358, 39

34 comissão

4 +
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

37 comissão VS +

VP

1 +

2 +

3 +

38 comissão

4 +

VP

1 +

2 +

51 comissão

3 +

VP

1 +

53 comissão

2 +

54 comissão VS +

65 comissão VS +

79 comissão VS +

82 comissão VS +

84 comissão VS +

85 comissão VS +

VP

1 +

86 comissão

2 -

96 comissão VS/VE + 347, 220, 3

97 comissão VS +

VP

1 +

2 +

98 comissão

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

observações

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

Artigo 3, § 1, após o 
travessão 3

111 Verts/ALE VE - 125, 443, 8

VP

1 +

2/VE + 311, 249, 20

3/VN + 354, 194, 25

46 comissão

4/VE + 283, 266, 15

112 Verts/ALE ↓

VP

1 ↓

Artigo 3, § 1, 
travessão 5

§ texto original

2 ↓

113 Verts/ALE VE - 165, 400, 11Artigo 3, § 1, 
travessão 8

47 comissão +

Artigo 3, § 1, após o 
travessão 10

114 Verts/ALE -

Artigo 4, § 1 52 comissão +

117 Verts/ALE VE - 249, 295, 17

VP

1/VN + 440, 126, 10

2/VN + 290, 268, 13

3/VN + 333, 239, 14

4/VN + 323, 236, 17

Artigo 4, após o § 1

134 Verts/ALE

5/VN - 257, 315, 13
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

6/VN + 283, 282, 13

136 Verts/ALE VN ↓

119 Verts/ALE -Artigo 4, após o § 2

118 Verts/ALE VN - 239, 329, 12

Após o artigo 4.º 120 Verts/ALE -

70 comissão +Artigo 9.º, § 1, alínea 
c)

122 Verts/ALE -

123 Verts/ALE -

121 Verts/ALE -

Artigo 9.º, § 1, após a 
alínea b)

124 Verts/ALE -

125 Verts/ALE -Após o artigo 9.º

95 comissão +

126 Verts/ALE -

VP

1 +

Artigo 11.ª, § 3

81 comissão

2 +

Artigo 14.º, após o § 1 133 Verts/ALE VN - 167, 403, 14

104S ECR VN - 117, 442, 7

127 Verts/ALE -

Anexo I, alínea a)

102PC
1

comissão VN + 374, 193, 7

105 ECR VN - 128, 453, 3

VP

1/VN + 333, 173, 73

102PC
2

comissão

2/VN + 371, 187, 11

Anexo I, alínea b)

128 Verts/ALE ↓

106 ECR VN - 123, 450, 6Anexo I, alínea c)

129 Verts/ALE VP
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Assunto Alt. n.º Autor VN, etc. Votação Votações por 
VN/VE - 

observações

1 -

2 -

3 -

107 ECR -

VP

1 -

130 Verts/ALE

2 -

VP

1/VN + 385, 186, 10

Anexo I, alínea d)

102PC
3

comissão

2/VN + 377, 192, 9

VP

1 -

131 Verts/ALE

2 -

VP

1/VN + 386, 178, 9

Anexo I, alínea e)

102PC
4

comissão

2/VN + 378, 187, 9

VP

1/VN - 138, 429, 12

132 Verts/ALE

2/VN - 131, 430, 10

VP

1/VN + 392, 177, 9

Anexo I, alínea f)

102PC
5

comissão

2/VN + 304, 259, 11

108 Verts/ALE -Considerando 8

9 comissão +

20 comissão VN + 430, 105, 41

VP

1 ↓

Considerando 19

§ texto original

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

observações

109 Verts/ALE -Após o considerando 
21

25 comissão +

110 Verts/ALE -Após o considerando 
26

22 comissão +

Proposta da Comissão VN + 334, 95, 153

Pedidos de votação nominal
ID: alteração 102
Verts/ALE: alterações 20, 104, 105, 106, 118, 132, 133, 134, 136

Pedidos de votação em separado
The Left: alterações 85, 86
Verts/ALE: alterações 16, 33, 34, 37, 38, 54, 65, 79, 82, 84, 95, 96, 97
S&D: Alterações 16, 38, 51, 96, 97, 98

Pedidos de votação por partes
ECR:
Alteração 102PC2
1.ª parte "6%"
2.ª parte "2%"

Alteração 102PC3
1.ª parte "37%"
2.ª parte "13%"
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Alteração 102PC4
1.ª parte "54%"
2.ª parte "27%"

Verts/ALE:
alteração 38
1.ª parte "Deve ser instituído um mecanismo de flexibilidade com um período de transição 

de dez anos a contar da data de entrada em aplicação do presente regulamento 
aos fornecedores de combustível e os operadores de aeronaves, a fim de lhes 
permitir um prazo razoável para fazerem os investimentos tecnológicos e 
logísticos necessários. Durante esta fase, podem ser utilizados elementos de um 
sistema de certificados negociáveis, permitindo que os fornecedores de 
combustível de aviação utilizem combustível que contenha percentagens mais 
elevadas de combustível de aviação sustentável, para compensar percentagens 
menores de combustíveis de aviação sustentáveis ou a menor disponibilidade de 
combustível de aviação convencional em aeroportos de menor dimensão ou com 
restrições logísticas e para que os operadores de aeronaves adquiram um 
certificado associado à quantidade de combustível de aviação sustentável 
adquirido, garantindo simultaneamente um nível elevado de integridade 
ambiental. Este mecanismo de flexibilidade contribuiria igualmente para 
salvaguardar as ligações aéreas, impedindo que as regiões europeias com menos 
ligações e com menos transportes alternativos sejam afetadas de forma 
desproporcionada."

2.ª parte "A fim de evitar que os intervenientes no mercado explorem de forma abusiva 
uma eventual posição dominante no mercado, durante este período de transição, 
a Comissão deve fazer pleno uso das suas competências em matéria de 
concorrência nos termos do artigo 102.º do TFUE."

3.ª parte "Após este período de transição de dez anos,"
4.ª parte "a fim de evitar distorções indevidas da concorrência no mercado interno, todos 

os aeroportos da União abrangidos pelo presente regulamento devem ser 
abastecidos com percentagens mínimas uniformes de combustíveis de aviação 
sustentáveis."

artigo 3, § 1, travessão 5
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "de substituição"
2.ª parte estes termos

alteração 51
1.ª parte "– «Mecanismo de flexibilidade dos combustíveis de aviação sustentáveis», um 

sistema que deve ser instituído por um período de dez anos a contar da data de 
entrada em aplicação dos artigos 4.º e 5.º, em conformidade com o artigo 15.º, 
que permitirá que o fornecimento e a utilização de combustíveis de aviação 
sustentáveis sejam impulsionados pela liberdade do mercado e dará aos 
operadores de aeronaves e aos fornecedores de combustível de aviação a 
flexibilidade necessária para organizarem a distribuição e a utilização de 
combustíveis de aviação sustentáveis de forma eficaz em termos de custos nos 
aeroportos da União da sua escolha e proporcionalmente às suas necessidades. 
Este sistema,"

2.ª parte "que incorpora elementos de um sistema de certificados negociáveis,"
3.ª parte "que incorpora elementos de um sistema de certificados negociáveis, poderá 

permitir aos operadores de aeronaves adquirir combustíveis de aviação 
sustentáveis através de contratos com fornecedores de combustível de aviação e 
exigir a sua utilização nos aeroportos da União, se for caso disso, ao abrigo de um 
regime de redução dos gases com efeito de estufa em conformidade com o artigo 
[...] da Diretiva (UE) 2021/0207."

Alteração 53
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "Caso a Comissão determine que a falha não 

foi provocada por uma falta de disponibilidade de recursos,"
2.ª parte estes termos
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alteração 81
1.ª parte "Os Estados-Membros asseguram que qualquer fornecedor de combustível que 

não cumpra as obrigações previstas no artigo 4.º relativas à percentagem mínima 
de combustíveis de aviação sustentáveis, ou qualquer fornecedor de combustível 
que comprovadamente tenha facultado informações enganosas ou inexatas sobre 
as características ou a origem do combustível que forneceu, está sujeito a coima."

2.ª parte Supressão dos termos "no mínimo"

alteração 98
1.ª parte "Até 1 de janeiro de 2025, a Comissão"
2.ª parte "adota atos delegados nos termos do artigo 13.º-A para"
3.ª parte "completar o presente regulamento, estabelecendo disposições pormenorizadas 

relativas"
4.ª parte "ao mecanismo de flexibilidade dos combustíveis de aviação sustentáveis,"
5ª parte "garantindo condições de concorrência equitativas e um elevado nível de 

integridade ambiental e minimizando os riscos de fraude, irregularidades e dupla 
contagem. As referidas disposições pormenorizadas,"

6ª parte "que incorporam elementos de um sistema de certificados negociáveis,"
7.ª parte "poderão permitir"
8.ª parte "o estabelecimento de um sistema de negociabilidade dos combustíveis de 

aviação sustentáveis, incluindo regras pormenorizadas relativas"
9.ª parte "ao registo, à atribuição, à contabilização e à comunicação de informações sobre 

o fornecimento e a utilização de combustíveis de aviação sustentáveis."

alteração 129
1.ª parte "A partir de 1 de janeiro de 2035, uma percentagem mínima de 21 % de 

combustíveis de aviação sustentáveis,"
2.ª parte "dos quais uma percentagem mínima de 10 % de combustíveis sintéticos para 

aviação"
3.ª parte "e um mínimo de 5 % de biocombustíveis avançados, tal como definidos no artigo 

2.º, segundo parágrafo, ponto 34, da Diretiva (UE) 2018/2001;"

Alteração 130
1.ª parte "A partir de 1 de janeiro de 2040, uma percentagem mínima de 40 % de 

combustíveis de aviação sustentáveis,"
2.ª parte "dos quais uma percentagem mínima de 20 % de combustíveis sintéticos para 

aviação;"

Alteração 131
1.ª parte "A partir de 1 de janeiro de 2045, uma percentagem mínima de 60 % de 

combustíveis de aviação sustentáveis,"
2.ª parte "dos quais uma percentagem mínima de 30 % de combustíveis sintéticos para 

aviação;"

Alteração 132
1.ª parte "A partir de 1 de janeiro de 2050, uma percentagem mínima de 100 % de 

combustíveis de aviação sustentáveis,"
2.ª parte "dos quais uma percentagem mínima de 65 % de combustíveis sintéticos para 

aviação;"

Alteração 134
1.ª parte "Os seguintes combustíveis de aviação sustentáveis são excluídos do cálculo das 

quotas mínimas de combustíveis de aviação sustentáveis estabelecidas no anexo 
I: (1) Combustíveis de aviação sustentáveis produzidos a partir de culturas 
alimentares para consumo humano ou animal,"

2.ª parte "culturas intermédias,"
3.ª parte "destilado de ácidos gordos de palma"
4.ª parte "e todas as matérias derivadas da palma e da soja,"
5ª parte "gorduras animais da categoria 3"
6ª parte "e sabão e seus derivados."
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Considerando 19
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "Pode ser ponderada a inclusão de outros 

tipos de combustíveis sintéticos no âmbito de aplicação do presente regulamento, 
tais como os combustíveis sintéticos hipocarbónicos que atingem reduções 
elevadas de gases com efeito de estufa, aquando de futuras revisões, caso esses 
combustíveis sejam definidos ao abrigo da Diretiva Energias Renováveis."

2.ª parte estes termos

The Left, PPE, Renew, S&D:
alteração 34
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "Para o efeito, as receitas geradas pelas 

sanções ao abrigo do presente regulamento" e "50 % das receitas geradas pela 
venda em leilão de licenças de emissão do setor da aviação, em conformidade 
com a Diretiva 2003/87/CE [CELE]" e "devem ser afetadas a um novo Fundo para 
a Aviação Sustentável", e "devem ser afetadas a um novo Fundo para a Aviação 
Sustentável"

2.ª parte "Para o efeito, as receitas geradas pelas sanções ao abrigo do presente 
regulamento" e "devem ser afetadas a um novo Fundo para a Aviação 
Sustentável"

3.ª parte "50 % das receitas geradas pela venda em leilão de licenças de emissão do setor 
da aviação, em conformidade com a Diretiva 2003/87/CE [CELE]"

4.ª parte "devem ser afetadas a um novo Fundo para a Aviação Sustentável"

S&D, Verts/ALE:
alteração 14
1.ª parte "O presente regulamento não deve aplicar-se a aeronaves envolvidas em 

operações humanitárias, de investigação, de resgate, de assistência em 
catástrofes ou com finalidades médicas, uma vez que os voos realizados nestas 
circunstâncias são de caráter excecional e, como tal, não podem sempre ser 
planeados da mesma forma que os voos regulares. Devido ao caráter das suas 
operações, podem nem sempre estar em posição de cumprir as obrigações ao 
abrigo do presente regulamento, pois podem representar um encargo 
desnecessário. O presente regulamento deve aplicar-se a aeronaves inseridas na 
aviação civil, que realizam operações de transporte aéreo comercial. Não deve 
aplicar-se a aeronaves como as militares e as envolvidas em operações 
alfandegárias, policiais e de combate a incêndios. A fim de garantir condições de 
concorrência equitativas no mercado único da aviação da UE e de estimular o 
desenvolvimento do mercado dos combustíveis de aviação sustentáveis e das 
infraestruturas necessárias para a introdução de combustíveis de aviação 
sustentáveis em toda a UE, o presente regulamento deve abranger todo o tráfego 
aéreo comercial realizado a partir de aeroportos localizados no território da UE. 
Simultaneamente, para salvaguardar a conectividade aérea em benefício dos 
cidadãos, das empresas e das regiões da UE,"

2.ª parte "garantir a flexibilidade necessária para permitir aos fornecedores de combustível 
fornecer combustíveis de aviação sustentáveis e às companhias aéreas abastecer-
se destes combustíveis da forma mais eficaz em termos de custos e"

3.ª parte "evitar impor um encargo desnecessário sobre as operações de transporte aéreo 
em aeroportos pequenos,"

4.ª parte "deve ser instituído um mecanismo de flexibilidade,", "durante um período de 
transição. A fim de evitar distorções indevidas da concorrência no mercado 
interno, após esse período de transição os requisitos estabelecidos no presente 
regulamento devem, a longo prazo, aplicar-se de forma igual a todos os 
aeroportos da União e a todos os operadores de aeronaves comerciais que 
descolam ou aterram num aeroporto da União."
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alteração 23
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "e instituído um mecanismo de 

flexibilidade", "O fornecimento de combustíveis de aviação sustentáveis deve ter 
início em 2025," e "com a flexibilidade prevista no mecanismo de flexibilidade dos 
combustíveis de aviação sustentáveis."

2.ª parte "e instituído um mecanismo de flexibilidade"
3.ª parte "O fornecimento de combustíveis de aviação sustentáveis deve ter início em 

2025,"
4.ª parte "com a flexibilidade prevista no mecanismo de flexibilidade dos combustíveis de 

aviação sustentáveis."

ID, PPE, S&D, Verts/ALE:
alteração 46
1.ª parte Supressão de "de substituição"
2.ª parte "combustíveis líquidos e gasosos produzidos a partir de gases de tratamento de 

resíduos e gases de escape de origem não renovável produzidos como 
consequência inevitável e não intencional do processo de produção em 
instalações industriais, tal como referido no artigo 2.º, segundo parágrafo, ponto 
35, da Diretiva (UE) 2018/2001, que cumpram o limite de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa a que se refere o artigo 25.º, n.º 2, segundo 
parágrafo, dessa diretiva" 

3.ª parte "Até 31 de dezembro de 2034,"
4.ª parte "os combustíveis de aviação sustentáveis também podem incluir os 

biocombustíveis sustentáveis que cumpram os critérios em matéria de 
sustentabilidade e de emissões de gases com efeitos de estufa estabelecidos no 
artigo 29.º da Diretiva (UE) 2018/2001 e que sejam certificados de acordo com o 
artigo 30.º dessa diretiva, com exceção dos biocombustíveis produzidos a partir 
de «culturas alimentares para consumo humano ou animal», conforme definidas 
no artigo 2.º, segundo parágrafo, ponto 40, dessa diretiva;"

PPE, Renew, S&D, Verts/ALE:
alteração 86
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "e 50 % das receitas geradas pela venda em 

leilão de licenças de emissão do setor da aviação, em conformidade com a 
Diretiva 2003/87/CE [CELE]"

2.ª parte estes termos

ECR, PPE:
alteração 102PC5
1.ª parte "85%"
2.ª parte "50%"

Diversos
As alterações 115, 116 e 135 foram retiradas.
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8. Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual 
de 2021

Relatório: David Cormand (A9-0165/2022)

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

observações

Após o § 29 1 ID VN - 88, 441, 45

Após o § 33 2 ID -

Após o § 39 3 ID -

Após o § 41 4 ID -

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 484, 52, 41

Pedidos de votação nominal
ID: alteração 1

9. Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - 
Relatório anual de 2020

Relatório: Corina Crețu (A9-0173/2022)

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

observações

§ 33 1 S&D -

§ 38 4 ID -

Artigo 41, após o sub-
§ 1

5 ID VN - 68, 452, 54

Após o § 55 6 ID VN - 123, 435, 3

VP

1 +

§ 64 § texto original

2 +

2 S&D -§ 72

3 Verts/ALE VE - 251, 312, 8

VP

1/VE + 403, 145, 21

§ 76 § texto original

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

observações

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 492, 42, 36

Pedidos de votação nominal
ID: alterações 5, 6

Pedidos de votação por partes
PPE:
§ 64
1.ª parte "Manifesta a sua grande preocupação com a diminuição da transparência no BEI: 

em 2010, 96,1% de todos os projetos foram publicados três semanas antes da 
aprovação do Conselho de Administração, percentagem esta que diminuiu para 
apenas 60% em 2020;"

2.ª parte "recorda que a política de transparência do Grupo BEI permite apenas que um 
número limitado de resumos dos projetos não possa ser publicado antes da 
aprovação do Conselho de Administração e, em alguns casos, não antes da 
assinatura do empréstimo, a fim de proteger os interesses justificados tais como 
os segredos comerciais; congratula-se com o facto de, em última análise, todos os 
projetos estarem sujeitos a publicação pelo BEI;"

§ 76
1.ª parte "Manifesta a sua séria preocupação com a falta de diálogo social no BEI, em 

particular para abordar as queixas de alegado assédio e os problemas relativos ao 
ambiente de trabalho;"

2.ª parte "encoraja a direção do BEI a encetar um diálogo construtivo com o pessoal, a fim 
de dar resposta às suas preocupações e promover a confiança e uma cultura de 
responsabilização; incentiva o BEI a continuar a realizar inquéritos e consultas 
junto do seu pessoal; regista os resultados negativos dos inquéritos realizados ao 
pessoal nos últimos anos e, ao mesmo tempo, exorta o BEI a aplicar medidas 
concretas destinadas a resolver os problemas comunicados pelos membros do 
pessoal, em particular os problemas que dizem respeito às preocupações de 
mobilidade interna; assinala os esforços do BEI no sentido de incluir os inquéritos 
como parte da sua abordagem de escuta contínua, a fim de promover a 
participação do pessoal, por exemplo, através do seu recente inquérito sobre a 
saúde e o bem-estar;"
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10. Proteção dos interesses financeiros da UE - Luta contra a fraude - 
Relatório anual de 2020

Relatório: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

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

observações

§ 33 1 ID -

Após o § 37 3 Renew VN + 357, 188, 15

§ 39 4 Renew VN + 489, 9, 60

§ 59 2 ID -

Após o § 62 5 Renew VN + 313, 242, 16

6 Renew VN + 425, 124, 18

7 Renew VN + 442, 119, 5

8 Renew VN + 399, 154, 9

9 Renew VN + 456, 68, 43

10 Renew VN + 432, 117, 11

Após o § 67

11 Renew VN + 418, 126, 14

Após o § 71 12 Renew VN + 489, 14, 65

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 437, 94, 39

Pedidos de votação nominal
Renew: alterações 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PPE: alteração 8

11. Legislar melhor: unir forças para melhorar a legislação

Relatório: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

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

observações

§ 3 § texto original VN + 446, 90, 32

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 453, 26, 87

Pedidos de votação nominal
ECR: § 3
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12. Decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de revogar o direito ao 
aborto nos Estados Unidos e necessidade de garantir o direito ao aborto e 
a saúde das mulheres na UE

Propostas de resolução: B9-0365/2022, B9-0366/2022, B9-0367/2022

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

observações

Proposta de resolução B9-0365/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputados)

1 ECR VN - 161, 371, 22

2 ECR VN - 151, 376, 25

Antes do § 1

3 ECR VN - 176, 292, 78

VP

1 +

§ 1 § texto original

2 +

§ 2 § texto original VS +

§ 3 § texto original VS +

VP

1 +

§ 4 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 5 § texto original

2 +

VP

1 +

§ 10 § texto original

2 +

VP

1 +

2 +

§ 12 § texto original

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

observações

§ 13 § texto original VS +

VP

1 +

§ 14 § texto original

2 +

Citação 4 § texto original VS/VE + 344, 120, 42

Citação 5 § texto original VS +

VP

1 +

Considerando C § texto original

2 +

VP

1 +

Considerando D § texto original

2 +

VP

1 +

2 +

3 +

4 +

Considerando G § texto original

5 +

VP

1 +

Considerando I § texto original

2 +

Considerando J § texto original VS +

Proposta de resolução (conjunto do texto) VN + 324, 155, 38

Propostas de resolução dos grupos políticos

B9-0366/2022 ID ↓

B9-0367/2022 ECR VN ↓
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Pedidos de votação nominal
ECR: alterações 1, 2, 3; Proposta de resolução B9-0367/2022
Renew, 
Verts/ALE

votação final

Pedidos de votação em separado
PPE: §§ 2, 3, 13; Citações 4 , 5 Considerando J

Pedidos de votação por partes
PPE:
§ 1
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "recorda que a saúde e os direitos sexuais e 

reprodutivos são direitos humanos fundamentais que devem ser protegidos e 
reforçados e que não podem, de forma alguma, ser enfraquecidos ou retirados;"

2.ª parte estes termos

§ 4
1.ª parte "Manifesta firme solidariedade e apoio para com as mulheres e raparigas nos EUA, 

bem como para com as pessoas envolvidas na prestação e na defesa do direito e 
do acesso a cuidados de aborto legais e seguros em circunstâncias tão difíceis;"

2.ª parte "apoia igualmente os apelos ao Congresso dos EUA para que aprove um projeto 
de lei que proteja o aborto a nível federal;"

§ 5
1.ª parte Conjunto do texto, exceto os termos: "o que constitui uma violação dos direitos 

humanos e uma forma de violência baseada no género"
2.ª parte estes termos

§ 10
1.ª parte "Insta a UE e os seus Estados-Membros a reconhecerem legalmente o aborto e a 

defenderem o respeito do direito ao aborto seguro e legal e de outros direitos 
sexuais e reprodutivos;"

2.ª parte "insta ainda a UE a agir em favor desta causa e a fazer do reconhecimento deste 
direito uma prioridade fundamental em negociações no âmbito das instituições 
internacionais e noutros fóruns multilaterais, como o Conselho da Europa, bem 
como a defender a inclusão do referido direito na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos;"

§ 12
1.ª parte "Insta os Estados-Membros a descriminalizarem o aborto e a eliminarem e 

combaterem os obstáculos ao aborto seguro e legal e ao acesso à saúde e aos 
direitos sexuais e reprodutivos;"

2.ª parte "insta os Estados-Membros a garantirem o acesso a serviços de aborto seguros, 
legais e gratuitos, a serviços e materiais de cuidados pré-natais e maternos, ao 
planeamento familiar voluntário, à contraceção, aos serviços adaptados aos 
jovens, bem como à prevenção, ao tratamento, aos cuidados e ao apoio em 
matéria de VIH, sem discriminação;" exceto os termos "gratuitos"

3.ª parte "gratuitos”

§ 14
1.ª parte "Insta o Serviço Europeu para a Ação Externa, a Delegação da UE nos Estados 

Unidos, a Comissão e todos os Estados-Membros da UE a utilizarem todos os 
instrumentos à sua disposição para reforçarem as suas ações destinadas a 
contrariar os retrocessos em termos de direitos das mulheres e de saúde e 
direitos sexuais e reprodutivos,"

2.ª parte "incluindo compensando eventuais cortes no financiamento dos EUA atribuído à 
saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos a nível mundial, bem como 
defendendo firmemente o acesso universal ao aborto seguro e legal e a outros 
serviços de saúde e direitos sexuais e reprodutivos e dando prioridade a estes 
domínios no âmbito das suas relações externas;"
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Considerando C
1.ª parte Conjunto do texto, exceto o termo: "universal"
2.ª parte este termo

considerando D
1.ª parte "Considerando que a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, incluindo a 

prestação de cuidados seguros e legais em matéria de aborto, constituem um 
direito fundamental; que criminalizar, retardar e recusar o acesso à saúde e aos 
direitos sexuais e reprodutivos constitui uma forma de violência contra as 
mulheres e as raparigas;"

2.ª parte "que estas restrições e proibições não reduzem o número de abortos, mas apenas 
obrigam as pessoas a percorrer longas distâncias ou a recorrer a abortos 
perigosos, tornando-as também vulneráveis à investigação e à ação penal, e 
afetam as pessoas que mais carecem de recursos e informações; que quase todas 
as mortes provocadas por abortos perigosos acontecem em países onde as leis de 
aborto estão sujeitas a severas restrições; que se estima que o número de mortes 
maternas por ano nos EUA devido a abortos perigosos aumentará 21 % no 
segundo ano após a entrada em vigor da proibição; que essas mortes são 
totalmente evitáveis; que a proibição do aborto conduzirá também a um aumento 
do número de mortes relacionadas com a gravidez forçada;"

Considerando G
1.ª parte "Considerando que, apesar do progresso geral em matéria de proteção da saúde e 

dos direitos sexuais e reprodutivos em todo o mundo, incluindo na Europa, um 
retrocesso no direito de acesso a um aborto seguro e legal é uma preocupação 
grave; que a revogação do acórdão Roe/Wade pode encorajar o movimento 
antiaborto na União Europeia;"

2.ª parte "que a Polónia é o único Estado-Membro da UE que retirou da sua legislação um 
motivo para o aborto, dado que o ilegítimo Tribunal Constitucional decidiu, em 22 
de outubro de 2020, reverter os direitos há muito estabelecidos das mulheres 
polacas, o que implica uma proibição de facto do aborto;"

3.ª parte "que, em Malta, o aborto é proibido; que o aborto médico durante as fases iniciais 
da gravidez não é legal na Eslováquia e não está disponível na Hungria; que o 
acesso ao aborto se está igualmente a degradar em Itália; que o acesso aos 
cuidados de aborto está a ser negado noutros Estados-Membros da UE, tal como 
recentemente na Croácia"

4.ª parte "que é imperativo que a UE e os seus Estados-Membros defendam a saúde e os 
direitos sexuais e reprodutivos e frisem que os direitos das mulheres são 
inalienáveis e que não podem ser retirados ou enfraquecidos;"

5ª parte "que é crucial que a UE e os seus Estados-Membros continuem a fazer progressos 
na garantia do acesso a cuidados de aborto seguros, legais e em tempo útil em 
conformidade com as recomendações e os dados da Organização Mundial da 
Saúde;"

Considerando I
1.ª parte "Considerando que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

consagra os principais direitos e liberdades fundamentais das pessoas que vivem 
na UE;"

2.ª parte "que a proteção do aborto seguro e legal tem implicações diretas para o exercício 
efetivo dos direitos reconhecidos na Carta dos Direitos Fundamentais, tais como a 
dignidade humana, a autonomia pessoal, a igualdade e a integridade física;"


