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21.10.2015 A8-0286/36 

Alteração  36 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que a afluência às urnas 

cada vez menor nas eleições europeias – 

em particular, entre os eleitores mais 

jovens – e a falta de interesse dos eleitores 

pelas questões europeias representa uma 

ameaça para o futuro da Europa e que, 

por isso, há necessidade de ideias que 

contribuam para a revitalização da 

democracia europeia; 

E. Considerando que a afluência às urnas 

cada vez menor nas eleições europeias – 

em particular, entre os eleitores mais 

jovens – e a falta de interesse dos eleitores 

pelas eleições europeias é a consequência 

direta do enorme défice democrático com 

que a UE tem sido concebida e 

construída, e que, por isso, há necessidade, 

pelo menos, de reformas profundas dos 

Tratados que contribuam para restabelecer 

o controlo democrático das instituições da 

UE e devolver a soberania às nações, 

regiões e povos europeus;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/37 

Alteração  37 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando L 

 

Proposta de resolução Alteração 

L. Considerando que, apesar destas 

reformas, as eleições europeias estão 

ainda em grande parte submetidas às 

legislações nacionais, as campanhas 

eleitorais permanecem ao nível nacional e 

os partidos políticos europeus não podem 

cumprir integralmente o seu mandato e 

«contribuir para a formação de uma 

consciência europeia e para a expressão 

da vontade política dos cidadãos da 

União», como exige o artigo 10.º, n.º 4, do 

TUE; 

L. Considerando que as eleições europeias 

devem ser submetidas às legislações 

nacionais;  

Or. en 



 

AM\1076589PT.doc  PE570.911v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

21.10.2015 A8-0286/38 

Alteração  38 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando U 

 

Proposta de resolução Alteração 

U. Considerando que o Tratado de Lisboa 

estabeleceu uma nova ordem constitucional 

ao conferir ao Parlamento Europeu o 

direito de eleger o Presidente da Comissão 

Europeia
1
 em vez de apenas manifestar a 

sua aprovação; que as eleições europeias 

de 2014 constituíram um precedente 

importante a este respeito e demonstraram 

que a nomeação de candidatos cabeças de 

lista aumenta o interesse dos cidadãos 

pelas eleições europeias; 

U. Considerando que o Tratado de Lisboa 

estabeleceu uma nova ordem constitucional 

ao conferir ao Parlamento Europeu o 

direito de eleger o Presidente da Comissão 

Europeia
1
 em vez de apenas manifestar a 

sua aprovação; que as eleições europeias 

de 2014 constituíram um precedente 

importante a este respeito e demonstraram 

que a nomeação de candidatos cabeças de 

lista não aumenta o interesse dos cidadãos 

pelas eleições europeias, de acordo com a 

afluência às urnas; 

 

__________________ __________________ 

1
 Artigo 17.º, n.º 7, TUE. 

1
 Artigo 17.º, n.º 7, TUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/39 

Alteração  39 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando V 

 

Proposta de resolução Alteração 

V. Considerando que a nomeação de 

candidatos para o cargo de Presidente da 

Comissão Europeia estabelece uma 

relação entre os votos expressos a nível 

nacional e o contexto europeu e permite 

que os cidadãos da UE façam escolhas 

informadas entre programas políticos 

alternativos; que a designação de 

candidatos cabeças de lista através de 

procedimentos abertos e transparentes 

reforça a legitimidade democrática e a 

responsabilização; 

V. Considerando que a nomeação de 

candidatos para o cargo de Presidente da 

Comissão Europeia, efetuada por alguns 

partidos políticos europeus nas eleições 

europeias de 2014, é um procedimento 

arbitrário não previsto nos Tratados, visto 

que o Presidente da Comissão não é eleito 

diretamente, mas sim indiretamente eleito 

pelo Parlamento Europeu 
1-A

; 

 __________________ 

 1-A
 Artigo 17.º, n.º 7, TUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/40 

Alteração  40 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

Proposta de resolução 

Considerando W 

 

Proposta de resolução Alteração 

W. Considerando que o procedimento para 

a nomeação e seleção de candidatos àquele 

cargo é uma manifestação clara da 

democracia europeia; que, além disso, 

deve ser parte integrante das campanhas 

eleitorais; 

W. Considerando que o procedimento para 

a nomeação e seleção de candidatos àquele 

cargo não proporciona qualquer valor 

acrescentado em termos do exercício da 

soberania popular, sendo, pelo contrário, 

concebido de forma a induzir em erro os 

cidadãos sobre a eficácia do seu poder de 

controlo democrático das instituições da 

UE; que, por conseguinte, deve ser 

proibido nas campanhas eleitorais;  

Or. en 

 

 


