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21.10.2015 A8-0286/59 

Alteração  59 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

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 M 

 

Proposta de resolução Alteração 

M. Considerando que os partidos políticos 

europeus então em melhor posição para 

«contribuir para a formação de uma 

consciência europeia», devendo, por 

conseguinte, desempenhar um papel mais 

ativo nas campanhas eleitorais para o 

Parlamento Europeu, de modo a aumentar 

a sua visibilidade e a pôr em evidência a 

ligação entre um voto em determinado 

partido nacional e o impacto que ele tem 

na dimensão de determinado grupo 

político europeu no Parlamento Europeu; 

M. Considerando que os partidos políticos 

europeus mal são reconhecidos pelo 

eleitorado, pelo que não são 

suficientemente compreendidos para 

«contribuir para a formação de uma 

consciência europeia», não podendo, por 

conseguinte, desempenhar legitimamente 

um papel mais ativo nas campanhas 

eleitorais para o Parlamento Europeu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/60 

Alteração  60 

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

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 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
14

 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, ao assumir o direito 

de eleger o Presidente da Comissão 

Europeia, o Parlamento Europeu aplicou 

erradamente o Tratado de Lisboa, mesmo 

que não fosse esta a intenção dos Estados-

Membros quando o tratado foi ratificado; 

que a taxa de participação nas eleições de 

2014 foi a mais baixa registada e realça a 

falta de legitimidade no processo de 

nomeação e seleção do Presidente da 

Comissão; 

__________________ __________________ 

14
 Artigo 17.º, n.º 7, TUE. 

14
 Artigo 17.º, n.º 7, TUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/61 

Alteração  61 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt,  

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 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Propõe um aumento da visibilidade dos 

partidos políticos europeus através da 

inclusão dos respetivos nomes e logótipos 

nos boletins de voto e recomenda a 

utilização dos mesmos nos cartazes e 

restante material utilizado nas campanhas 

eleitorais europeias, pois essas medidas 

iriam tornar as eleições europeias mais 

transparentes e melhorar a forma 

democrática como são realizadas, uma vez 

que os cidadãos poderiam associar 

diretamente o seu voto ao impacto que ele 

tem na influência política dos grupos 

políticos europeus e na sua capacidade 

para formar grupos políticos no 

Parlamento Europeu; 

2. Reconhece o direito dos partidos 

políticos nacionais de incluírem os nomes 

e logótipos dos partidos políticos europeus 

nos cartazes e restante material utilizado 

nas campanhas eleitorais europeias; 

Or. en 

 

 


