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1.2.2018 A8-0006/17 

Alteração  17 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 
Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que, nos termos do 

artigo 10.º, n.º 4, do TUE, os partidos 

políticos ao nível europeu contribuem para 

a criação de uma consciência política 

europeia; considerando que o artigo 10.º, 

n.º 3, e o artigo 11.º, n.º 1, do TUE alargam 

este princípio aos cidadãos e às associações 

representativas; 

I. Considerando que, nos termos do 

artigo 10.º, n.º 4, do TUE, os partidos 

políticos ao nível europeu contribuem para 

a criação de uma consciência política 

europeia, mesmo se forem críticos 

relativamente às instituições da UE e ao 

seu funcionamento, uma vez que o 

objetivo não pode ser limitar as opiniões 

ou as convicções dos defensores da União 

e do seu funcionamento atual; 

considerando que o artigo 10.º, n.º 3, e o 

artigo 11.º, n.º 1, do TUE alargam este 

princípio aos cidadãos e às associações 

representativas; 

Or. en 
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Alteração  18 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Assinala que o sistema de 

candidatos principais é uma opção que, 

tal como em 2014, pode tomar a forma de 

uma acordo para limitar as opções dos 

eleitores no que se refere a candidatos 

apoiados por grupos parlamentares; 

refere, no entanto, que a adoção de um 

sistema dessa natureza daria origem à 

sugestão injustificada de que o sistema de 

candidatos principais é uma suposta 

eleição democrática do Presidente da 

Comissão, quando, na realidade, continua 

a ser uma réplica indireta de uma eleição 

direta por toda a população, que opera 

num quadro estrito das estruturas 

existentes dos grupos e/ou partidos 

políticos atualmente existentes no 

Parlamento cessante; 

Or. en 

 


