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21.10.2015 A8-0286/45 

Alteração  45 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Propõe que 25 deputados do 

Parlamento Europeu sejam eleitos em 

representação de um círculo eleitoral 

constituído pelo conjunto do território da 

União Europeia, tendo como base listas 

pan-europeias compostas por candidatos 

provenientes de, pelo menos, um terço dos 

Estados-Membros, sendo não mais de 25 

% dos candidatos de cada lista residentes 

no mesmo Estado-Membro e sendo cada 

grupo de cinco candidatos composto por 

nacionais de cinco Estados-Membros 

diferentes; propõe ainda que cada eleitor 

possa utilizar um voto para a lista 

correspondente a toda a UE, além do seu 

voto na lista nacional ou regional, e que 

os lugares assim obtidos sejam atribuídos, 

sem um limite mínimo, segundo o método 

de Sainte-Laguë; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/46 

Alteração  46 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Decide fixar um prazo comum de 12 

semanas antes das eleições europeias para 

a nomeação dos candidatos cabeças de 

lista pelos partidos políticos europeus, de 

modo a permitir a apresentação dos 

programas eleitorais, a organização de 

debates políticos entre os candidatos e a 

montagem das campanhas eleitorais a 

nível da UE; considera que o processo de 

nomeação dos candidatos cabeças de lista 

constitui um elemento importante de uma 

campanha eleitoral, dada a ligação 

implícita entre os resultados das eleições 

europeias e a eleição do Presidente da 

Comissão, como está consagrado no 

Tratado de Lisboa; 

9. Propõe que apenas os partidos políticos 

europeus e as candidaturas europeias que  

tenham registado uma lista transnacional 

para o círculo eleitoral a nível da UE 

possam nomear um candidato para o 

cargo de Presidente da Comissão; sugere 

ainda que estes candidatos sejam 

colocados na primeira posição da lista  

correspondente; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/47 

Alteração  47 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Salienta a relação implícita entre os 

resultados das eleições para o Parlamento 

Europeu e a escolha do Presidente da 

Comissão, tal como consagrado no 

Tratado de Lisboa; propõe, nesse sentido, 

que o Parlamento recém-eleito manifeste 

a sua preferência relativamente aos 

candidatos ao cargo de Presidente da 

Comissão através de uma votação em 

sessão plenária;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/48 

Alteração  48 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 9-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-B. Propõe que cada eleitor possa utilizar 

um voto na lista correspondente a toda a 

UE e um voto adicional na lista nacional 

ou regional; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/49 

Alteração  49 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Considera conveniente criar uma 

autoridade eleitoral europeia que poderia 

ser encarregada de centralizar as 

informações sobre as eleições para o 

Parlamento Europeu, supervisionar a 

realização de eleições e facilitar o 

intercâmbio de informações entre os 

Estados-Membros; 

22. Considera conveniente criar uma 

autoridade eleitoral europeia que poderia 

ser encarregada de centralizar as 

informações sobre as eleições para o 

Parlamento Europeu, supervisionar a 

realização de eleições, facilitar o 

intercâmbio de informações entre os 

Estados-Membros e verificar os resultados 

das eleições com base na lista pan-

europeia; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/50 

Alteração  50 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

A reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

Proposta de resolução 

AnexoAto Eleitoral de 1976 

Artigo 2-A (novo)

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 2.º-A 

 1. É instituído um círculo eleitoral 

adicional formado pelo conjunto do 

território da União. Este círculo eleitoral 

é representado por 25 deputados ao 

Parlamento Europeu.  

 2. O Parlamento Europeu e o Conselho, 

deliberando de acordo com o processo 

legislativo ordinário, estabelecem uma 

autoridade eleitoral comum responsável 

pela condução e verificação do processo 

eleitoral do círculo da União Europeia. 

 3. As listas transnacionais de candidatos à 

eleição para o círculo eleitoral da União 

Europeia são registadas junto da 

autoridade eleitoral europeia num prazo 

de, pelo menos, 12 semanas antes do 

início das eleições para o Parlamento 

Europeu. 

 4. Sem prejuízo do artigo 3.º-D, as listas 

são admissíveis apenas se:  

 – forem compostas por candidatos 

residentes em, pelo menos, um terço dos 

Estados-Membros; 

– o número de candidatos residentes no 

mesmo Estado-Membro não exceder os 

25 %; 

– cada grupo de cinco candidatos ser 
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composto por nacionais de cinco Estados-

Membros diferentes. 

  

5. Cada eleitor dispõe de dois votos, dos 

quais um pode ser utilizado para a eleição 

de deputados do respetivo Estado-Membro 

e o outro, enquanto voto suplementar, 

para a lista a nível da UE. Os lugares das 

listas europeias são atribuídos segundo o 

método de Sainte-Laguë. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/51 

Alteração  51 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

A reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

Proposta de resolução 

AnexoAto Eleitoral de 1976 

Artigo 3.° – n.º 1-A 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 1-A. Não haverá limite mínimo para a 

atribuição de lugares no círculo eleitoral 

da União Europeia. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/52 

Alteração  52 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

A reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

Proposta de resolução 

AnexoAto Eleitoral de 1976 

Artigo 3.°-B 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.°-B 

 1. Apenas os partidos políticos europeus e 

as candidaturas europeias que tenham 

registado uma lista transnacional para o 

círculo eleitoral da União Europeia 

podem nomear um candidato para o 

cargo de Presidente da Comissão. 

 2. Os candidatos são colocados na 

primeira posição das listas transnacionais 

correspondentes.  

 3. O Parlamento Europeu recém-eleito 

manifesta a sua preferência relativamente 

aos candidatos ao cargo de Presidente da 

Comissão através de uma votação em 

sessão plenária. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/53 

Alteração  53 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

A reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

Proposta de resolução 

AnexoAto Eleitoral de 1976 

Artigo 7.° –  n.º 3 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

3. Cada um dos Estados-Membros pode, 

além disso, alargar as incompatibilidades 

aplicáveis no plano nacional, nas condições 

previstas no artigo 8.º. 

3. Cada um dos Estados-Membros pode, 

além disso, alargar as incompatibilidades 

aplicáveis no plano nacional aos deputados 

eleitos num círculo de um Estado-

Membro, nas condições previstas no artigo 

8.º. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/54 

Alteração  54 

Josep-Maria Terricabras 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

A reforma da lei eleitoral da União Europeia 

2015/2035(INL) 

Proposta de resolução 

AnexoAto Eleitoral de 1976 

Artigo 7.° – n.º 4 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

4. Os deputados ao Parlamento Europeu 

aos quais seja aplicável, no decurso do 

período quinquenal previsto no artigo 5.º, o 

disposto nos n.
os

 1, 2 e 3 do presente artigo, 

serão substituídos nos termos do artigo 

13.º. 

4. Os deputados ao Parlamento Europeu 

aos quais seja aplicável, no decurso do 

período quinquenal previsto no artigo 5.º, o 

disposto nos n.
os

 1 e 3 do presente artigo, 

serão substituídos nos termos dos artigos 

13º-A ou 13.º-B. 

Or. en 

 

 


