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21.10.2015 A8-0286/55 

Alteração  55 

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 

Anexo 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 9.° 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

Para a eleição dos deputados ao 

Parlamento Europeu, a cada eleitor só é 

permitido votar uma vez. 

Sem prejuízo das disposições do artigo 

2.°-A, n.º 5, para a eleição dos deputados 

ao Parlamento Europeu, a cada eleitor só é 

permitido votar uma vez. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/56 

Alteração  56 

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 

Anexo 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 13.° 

 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

1. Um lugar fica vago quando o mandato 

de um deputado do Parlamento Europeu 

chega ao seu termo, por demissão ou morte 

deste ou pela perda do mandato. 

Um lugar fica vago quando o mandato de 

um deputado do Parlamento Europeu chega 

ao seu termo, por demissão ou morte deste 

ou pela perda do mandato. 

2. Sob reserva das outras disposições do 

presente Ato, cada Estado-Membro 

estabelece o processo adequado ao 

preenchimento das vagas que ocorram 

nesse período00, até ao termo do período 

quinquenal referido no artigo 5.º. 

 

3. Sempre que a legislação de um 

Estado-Membro determine expressamente 

a perda do mandato de um deputado do 

Parlamento Europeu, o seu mandato 

cessa por força das disposições dessa 

legislação.  As autoridades nacionais 

competentes informam o Parlamento 

Europeu desse facto. 

 

4. Sempre que um lugar fique vago por 

demissão ou morte, o presidente do 

Parlamento Europeu informará sem 

demora as autoridades competentes do 

Estado-Membro em causa. 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/57 

Alteração  57 

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 

Anexo 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 13-A (novo)  

 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 13.° -A 

 1. No caso dos deputados eleitos nos 

círculos dos Estados-Membros, e sem 

prejuízo das restantes disposições do 

presente Ato, cada Estado-Membro 

estabelece o processo adequado ao 

preenchimento das vagas que ocorram 

durante o período quinquenal referido no 

artigo 5.°, até ao termo desse período. 

 2. Sempre que a legislação de um 

Estado-Membro determine expressamente 

a perda do mandato de um deputado ao 

Parlamento Europeu eleito num círculo 

desse Estado-Membro, o seu mandato 

cessa por força das referidas disposições 

legais. As autoridades nacionais 

competentes informam o Parlamento 

Europeu desse facto. 

 3. Quando o lugar de um deputado eleito 

no círculo de um Estado-Membro fica 

vago por demissão ou morte, o Presidente 

do Parlamento Europeu informa desse 

facto, sem demora, as autoridades 

competentes do Estado-Membro em 

causa. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/58 

Alteração  58 

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 

Anexo 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 13-B (novo)  

 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 13.º-B 

 1. No caso dos deputados ao Parlamento 

Europeu eleitos pelo círculo da União 

Europeia e sem prejuízo das restantes 

disposições do presente Ato, os 

procedimentos adequados para o 

preenchimento de qualquer vaga devem 

ser estabelecidos até ao termo do 

quinquénio referido no artigo 5.º, em 

conformidade com o processo 

mencionado no artigo 14.º. 

 2. Sempre que o Direito da União 

determine expressamente a perda do 

mandato de um deputado ao Parlamento 

Europeu eleito na lista da União 

Europeia, o seu mandato cessa por força 

das referidas disposições legais. A 

autoridade eleitoral informa o 

Parlamento Europeu desse facto. 

 3. Quando um lugar numa lista da União 

Europeia ficar vago em resultado de 

demissão ou morte, o Presidente do 

Parlamento Europeu informa 

imediatamente do facto a autoridade 

eleitoral. 

Or. en 
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