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21.10.2015 A8-0286/41 

Alteração  41 

Danuta Maria Hübner 

em nome do Grupo PPE 

Jo Leinen, Mercedes Bresso 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

A reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 9-B (novo) 

 

 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

  Artigo 9.º-B 

 Cada Estado-Membro nomeia uma única 

autoridade de contacto, responsável pelo 

intercâmbio de dados relativos aos 

eleitores com as suas homólogas noutros 

Estados-Membros. Essa autoridade 

transmite às suas homólogas, num prazo 

de seis semanas, o mais tardar, antes do 

primeiro dia das eleições e através de 

meios de comunicação eletrónicos 

uniformes e seguros, dados relativos a 

cidadãos da União que são nacionais de 

mais do que um Estado-Membro e 

cidadãos da União que não são nacionais 

do Estado-Membro onde residem. 

 As informações transmitidas incluem, no 

mínimo, o nome e o apelido, a idade, o 

local de residência e a data de chegada ao 

Estado-Membro em causa do cidadão a 

que os dados dizem respeito. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/42 

Alteração  42 

Danuta Maria Hübner 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

A reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 3-E (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

  Artigo 3.º-E 

 Os boletins de voto utilizados nas eleições 

para o Parlamento Europeu devem 

conferir igual visibilidade aos nomes e 

logótipos dos partidos nacionais e dos 

partidos políticos europeus em que os 

partidos nacionais estejam filiados, se 

estes o solicitarem. 

 Os Estados-Membros devem incentivar e 

facilitar a disponibilização dessa 

informação nas emissões televisivas e 

radiofónicas e noutros materiais 

utilizados na campanha eleitoral. Devem 

incluir igualmente uma referência ao 

programa do partido político europeu em 

que o partido nacional esteja filiado, se tal 

for o caso. 

 As regras relativas ao envio de materiais 

eleitorais pelo correio aos eleitores das 

eleições para o Parlamento Europeu são 

iguais às aplicáveis no caso das eleições 

nacionais, regionais e locais no Estado-

Membro em causa. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/43 

Alteração  43 

Danuta Maria Hübner 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

A reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 3-D (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.º-D 

  A lista de candidatos às eleições para o 

Parlamento Europeu assegura a 

igualdade de género. Esta deve ser 

atingida em todos os Estados-Membros 

por meio de listas alternadas ou outros 

métodos equivalentes, com início nas 

eleições europeias de 2024.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/44 

Alteração  44 

Danuta Maria Hübner 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

A reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Recomenda aos Estados-Membros 

que, num passo futuro, ponderem o modo 

de harmonizar a idade mínima dos 

eleitores nos 16 anos, de modo a 

aumentar a equidade eleitoral entre todos 

os cidadãos da União; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


