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Alteração  32 

Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Arne Gericke 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

A reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando Q 

 

Proposta de resolução Alteração 

Q. Considerando que a legislação eleitoral 

europeia existente permite estabelecer para 

as eleições europeias um limite não 

obrigatório de até 5 % dos votos expressos 

e que 15 Estados-Membros aproveitaram 

esta oportunidade e introduziram limites 

entre 3% e 5 %; que nos Estados-Membros 

mais pequenos e nos Estados-Membros que 

subdividiram o seu território em círculos 

eleitorais, embora não exista limite de jure, 

o limite de facto se mantém acima de 3%; 

considerando que a introdução de limites 

obrigatórios é reconhecida pela tradição 

constitucional como um meio legítimo de 

garantir o funcionamento dos parlamentos; 

Q. Considerando que a legislação eleitoral 

europeia existente permite estabelecer para 

as eleições europeias um limite não 

obrigatório de até 5 % dos votos expressos 

e que 15 Estados-Membros aproveitaram 

esta oportunidade e introduziram limites 

entre 3% e 5 %; que nos Estados-Membros 

mais pequenos e nos Estados-Membros que 

subdividiram o seu território em círculos 

eleitorais, embora não exista limite de jure, 

o limite de facto se mantém acima de 3%; 

considerando que a introdução de limites 

obrigatórios, ou a sua supressão,é 

reconhecida pela tradição constitucional 

como um meio legítimo de garantir o 

funcionamento dos parlamentos; 

Or. en 

 

 



 

AM\1076592PT.doc  PE570.911v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

21.10.2015 A8-0286/33 

Alteração  33 

Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Arne Gericke 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

A reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Considerando que o princípio da 

igualdade de oportunidades dos partidos 

políticos exige que todos os partidos 

beneficiem, em princípio, das mesmas 

oportunidades em todo o processo 

eleitoral e, assim, de igualdade de 

oportunidades no que respeita à 

repartição de lugares, e que, nas 

circunstâncias atuais, qualquer cláusula 

que constitua uma barreira a nível da 

União relativamente às eleições para o 

Parlamento Europeu poderia constituir 

uma violação dos princípios do sufrágio 

igual e da igualdade de oportunidades dos 

partidos políticos;  

Or. en 

 


