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Alteração  219 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 1.º, n.º 1 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

1. Em cada Estado-Membro, os deputados 

do Parlamento Europeu são eleitos por 

escrutínio, de listas ou de voto único 

transferível, de tipo proporcional. 

1. Em cada Estado-Membro, os deputados 

do Parlamento Europeu são eleitos 

enquanto representantes dos cidadãos da 

União por escrutínio, de listas ou de voto 

único transferível, de tipo proporcional. 

Or. en 

 

Alteração  220 

Mercedes Bresso 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 1 – n.º 3-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 3-A. A lista de candidatos às eleições para 

o Parlamento Europeu assegura a 

igualdade de género. 

Or. en 

Alteração  221 

Deputada Sylvie Goulard 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 1.º-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 1.º-A 

 1. Para efeitos da distribuição de lugares 

entre Estados-Membros de acordo com o 

princípio da proporcionalidade degressiva 

nos termos do artigo 14.º, n.º 2-A, do 

Tratado da União Europeia, o rácio entre 

a população de cada Estado-Membro e o 
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número de lugares que lhe é atribuído, 

antes do arredondamento para o número 

inteiro, varia em função da sua população 

respetiva, de modo a que cada deputado 

de um Estado-Membro mais povoado 

represente mais cidadãos do que cada 

deputado de um Estado-Membro menos 

povoado e, inversamente, que quanto mais 

povoado for um Estado-Membro, maior 

seja o seu direito a um número elevado de 

lugares. 

 2. Sempre que um Estado adira à União 

durante uma legislatura, é-lhe atribuído 

um número de lugares que vem aditar-se 

ao número de lugares previstos no artigo 

14.º do Tratado da União Europeia, numa 

base transitória, para o restante período 

dessa legislatura. 

Or. en 

 

Alteração  222 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 2 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

Cada Estado-Membro pode, em função 

das suas especificidades nacionais, 
constituir círculos eleitorais para as 

eleições para o Parlamento Europeu, ou 

definir outras formas de subdivisão do seu 

espaço eleitoral, sem prejuízo global do 

caráter proporcional do sistema de 

escrutínio. 

1. Cada Estado-Membro constitui os seus 

círculos eleitorais para as eleições para o 

Parlamento Europeu em função das suas 

especificidades nacionais, sem prejuízo do 

disposto no n.º 2 e sem prejuízo global do 

caráter proporcional do sistema de 

escrutínio.  

 2. Os Estados-Membros com regiões 

investidas de poder legislativo definem a 

subdivisão do seu espaço eleitoral por 

forma a refletir essa realidade. 

Or. en 
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Alteração  223 

Max Andersson, Sven Giegold 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 2 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

Cada Estado-Membro pode, em função das 

suas especificidades nacionais, constituir 

círculos eleitorais para as eleições para o 

Parlamento Europeu, ou definir outras 

formas de subdivisão do seu espaço 

eleitoral, sem prejuízo global do caráter 

proporcional do sistema de escrutínio. 

1. Cada Estado-Membro pode, em função 

das suas especificidades nacionais, 

constituir círculos eleitorais para as 

eleições para o Parlamento Europeu, ou 

definir outras formas de subdivisão do seu 

espaço eleitoral, sem prejuízo global do 

caráter proporcional do sistema de 

escrutínio. 

 2. Os círculos eleitorais não 

compreendem menos do que 10 % do 

número total de lugares atribuído ao 

Estado-Membro onde são constituídos. 

 3. Nos círculos eleitorais onde seja 

utilizado o sistema de listas e que 

compreendam mais de 26 mandatos, 

cumpre estabelecer, a nível nacional, um 

mecanismo de ajustamento dos lugares, a 

administrar em conformidade com as 

disposições nacionais de cada 

Estado-Membro em causa. 

Or. en 

 

Alteração  224 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Ato 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.  
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 2. O Parlamento Europeu e o Conselho, 

deliberando de acordo com o processo 

legislativo ordinário, estabelecem uma 

autoridade eleitoral europeia responsável 

pela realização e verificação do processo 

eleitoral do círculo eleitoral da União 

Europeia referido no n.º 1. 

 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-A, as listas 

são admissíveis apenas se se encontrarem 

reunidas as seguintes condições: 

 – os candidatos cujos nomes constam das 

listas em causa serem, de forma agregada, 

residentes de 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 

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 um deputado do respetivo Estado-

Membro e o outro, enquanto voto 

suplementar, para a lista a nível da UE. 

Os lugares da lista europeia são 

atribuídos pelo método Sainte-Laguë. 

Or. en 

Alteração  225 

Deputada Sylvie Goulard 

 

Ato Eleitoral 1976 

Artigo 2.º-A (novo) 
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Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 2.º-A 

 1. Nos termos do artigo 14.º do Tratado da 

União Europeia, é instituído um círculo 

eleitoral adicional constituído pelo 

conjunto do território da União Europeia 

e a partir da qual são eleitos 25 

deputados. 

 2. O Parlamento Europeu e o Conselho, 

deliberando de acordo com o processo 

legislativo ordinário, estabelecem uma 

autoridade eleitoral responsável pela 

condução e verificação do processo 

eleitoral da circunscrição da União 

Europeia referida no n.º 1. 

 3. As listas transnacionais de candidatos à 

eleição para a circunscrição da União 

Europeia são apresentadas pelos partidos 

políticos europeus, e são admissíveis 

apenas se se encontrarem reunidas as 

seguintes condições: 

 a) os candidatos cujos nomes constam das 

listas em causa serem, de forma agregada, 

residentes de pelo menos um terço dos 

Estados-Membros, e  

 b) as listas em causa serem equilibradas 

no que se refere ao género. 

 4. Cada eleitor dispõe de um voto 

suplementar que pode atribuir ao seu 

candidato preferido na lista a nível da 

UE.  

 5. As disposições pormenorizadas no que 

toca à eleição do círculo eleitoral da 

União Europeia são estabelecidas nas 

medidas de execução a adotar de acordo 

com o artigo 14.º. 

Or. en 

 

Alteração  226 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
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Ato Eleitoral 1976 

Artigo 3 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

Os Estados-Membros podem prever um 

limite mínimo para a atribuição de 

mandatos. Este limite não deve ser, a nível 

nacional, superior a 5 % dos votos 

expressos. 

Os Estados-Membros podem prever um 

limite mínimo para a atribuição de 

mandatos. Este limite não deve ser, a nível 

nacional, superior a 3 % dos votos 

expressos. 

 Não é definido um limite mínimo para a 

atribuição de lugares no círculo eleitoral 

da União Europeia referido no artigo 

2.º-A, n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  227 

Deputada Sylvie Goulard 

 

Ato Eleitoral 1976 

Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 1-A. Não é definido um limite mínimo 

para a atribuição de lugares no círculo 

eleitoral da União Europeia referido no 

artigo 2.º-A, n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  228 

Deputada Jo Leinen 

 

Ato Eleitoral 1976 

Artigo 3.º-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.º-A 

 Cada Estado-Membro fixa um prazo para 

a constituição das listas eleitorais de, pelo 

menos, 12 semanas antes do início das 



 

AM\1069038PT.doc 9/37 PE564.992v01-00 

 PT 

eleições para o Parlamento Europeu 

nesse Estado-Membro.  

Or. en 

Justificação 

No projeto de proposta inicial, a alteração tem a seguinte redação: «Cada Estado-Membro 

deve fixar um prazo para a constituição das listas à escala nacional (…)». Tal iria 

possivelmente excluir do âmbito da disposição as listas regionais ou as listas ao nível dos 

círculos eleitorais. A presente alteração visa clarificar que se faz referência a todas as listas 

eleitorais para o Parlamento Europeu. 

 

Alteração  229 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral 1976 

Artigo 3.º-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.º-A 

 Cada Estado-Membro fixa um prazo para 

a constituição das listas à escala nacional 

de, pelo menos, 12 semanas antes do 

início do período eleitoral referido no 

artigo 10.º, n.º 1. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração visa assegurar a coerência de redação com a alteração 4 apresentada 

por Hübner/Leinen (artigo 3.º-C (novo)).  

 

Alteração  230 

Deputada Cristian Dan Preda 

 

Ato Eleitoral 1976 

Artigo 3.º-A (novo) 
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Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.º-A 

 Os partidos políticos que participam nas 

eleições para o Parlamento Europeu 

respeitam os processos democráticos e a 

transparência na seleção dos seus 

candidatos a essas eleições. 

Or. en 

 

Alteração  231 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Ato Eleitoral 1976 

Artigo 3.º-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.º-A 

 Os Estados-Membros tomam medidas 

para assegurar a aplicação dos princípios 

de igualdade de oportunidades e 

representação equilibrada entre mulheres 

e homens em todos os aspetos das eleições 

para o Parlamento Europeu. 

Or. en 

 

Alteração  232 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral 1976 

Artigo 3.º-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.º-C  

 Todas as listas eleitorais têm de conter um 

número igual de homens e mulheres, com 

uma sucessão alternada de candidatos de 

género masculino e feminino.  
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Or. en 

 

Alteração  233 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 3.º-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.º-A 

 No caso dos círculos eleitorais que 

utilizam o sistema de listas, a diferença 

entre o número de candidatos de género 

masculino e feminino em cada lista não 

pode ser superior a um. Todas as listas 

apresentam uma sucessão de candidatos 

alternada por género em cada posição na 

lista. 

Or. en 

Alteração  234 

Rainer Wieland, David McAllister 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 3-B (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.º-B 

 Os Estados-Membros permitem aos 

partidos nacionais incluir nos boletins de 

voto informações sobre a sua filiação em 

partidos políticos europeus; 

Or. de 

 

Alteração  235 

Pedro Silva Pereira 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 3-B (novo) 
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Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.º-C 

 Os boletins de voto utilizados nas eleições 

para o Parlamento Europeu incluem 

informação relativa à filiação dos partidos 

nacionais nos partidos políticos europeus, 

sempre que essa filiação existir. Os 

Estados-Membros incentivam e facilitam 

a disponibilização dessa informação nas 

emissões televisivas e radiofónicas ou 

noutros materiais utilizados na campanha 

eleitoral. 

Or. en 

 

Alteração  236 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral 1976 

Artigo 3-B (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.º-B 

 Os materiais eleitorais distribuídos 

incluem os nomes e logótipos dos partidos 

políticos nacionais e do partido político 

europeu em que estejam eventualmente 

filiados. Incluem igualmente uma 

referência ao programa do partido 

político europeu em que estejam filiados, 

se tal for o caso. 

Or. en 

Justificação 

Essa disposição contribuiria para uma melhor compreensão, pelos cidadãos, do facto de as 

eleições europeias serem supranacionais e de os partidos políticos nacionais estarem, muitas 

vezes, filiados em partidos políticos europeus, que têm programas europeus e que constituem 

os grupos políticos do Parlamento Europeu.  
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Alteração  237 

Deputada Jo Leinen 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 3-B (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.º-B 

 Os boletins de voto utilizados nas eleições 

para o Parlamento Europeu conferem 

igual visibilidade aos nomes e logótipos 

dos partidos nacionais e dos partidos 

políticos europeus em que estejam 

filiados. Os Estados-Membros incentivam 

e facilitam a disponibilização dessa 

informação nos materiais utilizados na 

campanha eleitoral. 

Or. en 

 

Alteração  238 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 3-B (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.º-B  

 1. Só podem nomear um candidato ao 

cargo de Presidente da Comissão os 

partidos políticos europeus e as 

candidaturas europeias que tenham 

registado uma lista transnacional para o 

círculo eleitoral da União Europeia. 

 2. Esses candidatos ficam colocados na 

primeira posição das listas transnacionais 

correspondentes. 

 3. O Parlamento Europeu recém-eleito 

expressa, mediante votação em sessão 

plenária, a sua preferência entre os 

candidatos ao cargo de Presidente da 

Comissão. 
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Or. en 

 

Alteração  239 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

 

Ato Eleitoral 1976 

Artigo 3-C (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.º-C 

 Os candidatos ao cargo de Presidente da 

Comissão são designados pelos partidos 

políticos europeus pelo menos 12 semanas 

antes da data de início do período eleitoral 

referido no artigo 10.º, n.º 1. Os 

candidatos indigitados para o cargo de 

Presidente da Comissão devem ser, 

igualmente, candidatos às eleições para o 

Parlamento Europeu. 

Or. en 

Alteração  240 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 3-D (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 3.º-D 

 As regras relativas ao envio de materiais 

eleitorais pelo correio aos eleitores das 

eleições europeias são iguais às aplicáveis 

no caso das eleições nacionais, regionais 

e locais. 

Or. en 

Justificação 

Se um Estado-Membro envia materiais eleitorais por correio a todos os cidadãos aquando 

das eleições nacionais, regionais e locais, o mesmo deve ser possível no caso das eleições 

europeias. 
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Alteração  241 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 4 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

Cada Estado-Membro pode fixar um limite 

máximo para as despesas de campanha 

eleitoral dos candidatos. 

Cada Estado-Membro pode fixar um limite 

máximo para as despesas de campanha 

eleitoral dos candidatos e dos partidos 

políticos a nível nacional e/ou regional. A 

autoridade eleitoral do Estados-Membro 

em causa estabelece um limite máximo 

para as despesas de campanha eleitoral 

dos candidatos e dos partidos políticos a 

nível da União Europeia. 

Or. en 

 

Alteração  242 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 4.º-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 4.º-A 

 Os Estados-Membros podem introduzir a 

votação por meios eletrónicos e pela 

internet nas eleições para o Parlamento 

Europeu, devendo nesse caso adotar as 

medidas adequadas para garantir a 

fiabilidade do resultado, o segredo de voto 

e a proteção de dados. 

Or. en 

 

Alteração  243 

Deputada Cristian Dan Preda 

 

Ato Eleitoral de 1976 
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Artigo 4.º-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 4.º-A 

 Os Estados-Membros introduzem a 

votação por meios eletrónicos e pela 

internet nas eleições para o Parlamento 

Europeu e adotam as medidas adequadas 

para garantir o segredo de voto e a 

proteção de dados. 

Or. en 

 

Alteração  244 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

1. O período quinquenal para o qual são 

eleitos os deputados ao Parlamento 

Europeu tem início com a abertura da 

primeira sessão realizada após cada 

eleição. 

1. O período quinquenal para o qual são 

eleitos os deputados ao Parlamento 

Europeu tem início com a abertura da 

primeira sessão realizada após cada 

eleição. 

Este período pode ser prolongado ou 

abreviado nos termos do segundo 

parágrafo do n.º 2 do artigo 10.º. 

Este período pode ser prolongado ou 

abreviado nos termos do artigo 11.º, n.º 2, 

segundo parágrafo. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração visa corrigir um erro no Ato Eleitoral original. A referida questão é 

abordada no artigo 11.º, n.º 2, e não no artigo 10.º, n.º 2.  

 

Alteração  245 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 6 – n.º 1 
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Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

1. Os deputados ao Parlamento Europeu 

votam individual e pessoalmente.  Não 

podem receber ordens nem estar 

vinculados a quaisquer instruções. 

1. Os deputados ao Parlamento Europeu 

votam individual e pessoalmente.  Não 

podem receber ordens nem estar 

vinculados a quaisquer instruções. 

Representam todos os cidadãos da União.  

Or. en 

 

Alteração  246 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 7 – n.º 1 – travessão 1  

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

– Membro do Governo de um 

Estado-Membro; 

– Membro de um parlamento nacional ou 

regional, 

Or. en 

 

Alteração  247 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 7 – n.º 2 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

2. A partir das eleições de 2004 para o 

Parlamento Europeu, o mandato de 

deputado do Parlamento Europeu é 

incompatível com o de membro de um 

Parlamento nacional. 

Suprimido 

Em derrogação desta regra e sem prejuízo 

do disposto no n.º 3: 

 

– os deputados do Parlamento nacional 

irlandês eleitos para o Parlamento 

Europeu numa eleição posterior podem 

exercer os dois mandatos 

simultaneamente até à realização das 
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próximas eleições para o Parlamento 

nacional irlandês, data a partir da qual é 

aplicável o primeiro parágrafo do 

presente número, 

– os deputados do Parlamento do Reino 

Unido que também sejam deputados do 

Parlamento Europeu durante o 

quinquénio anterior às eleições para o 

Parlamento Europeu de 2004 podem 

exercer os dois mandatos 

simultaneamente até às eleições de 2009 

para o Parlamento Europeu, data a partir 

da qual é aplicável o primeiro parágrafo 

do presente número. 

 

Or. en 

 

Alteração  248 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 7 – n.º 2 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

2. A partir das eleições de 2004 para o 

Parlamento Europeu, o mandato de 

deputado do Parlamento Europeu é 

incompatível com o de membro de um 

Parlamento nacional. 

2. O mandato de deputado do Parlamento 

Europeu é incompatível com o de membro 

de um Parlamento nacional, de um 

Parlamento regional ou de uma 

Assembleia investida de poder legislativo. 

Em derrogação desta regra e sem prejuízo 

do disposto no n.º 3: 
 

– os deputados do Parlamento nacional 

irlandês eleitos para o Parlamento 

Europeu numa eleição posterior podem 

exercer os dois mandatos 

simultaneamente até à realização das 

próximas eleições para o Parlamento 

nacional irlandês, data a partir da qual é 

aplicável o primeiro parágrafo do 

presente número, 

 

– os deputados do Parlamento do Reino 

Unido que também sejam deputados do 

Parlamento Europeu durante o 

quinquénio anterior às eleições para o 
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Parlamento Europeu de 2004 podem 

exercer os dois mandatos 

simultaneamente até às eleições de 2009 

para o Parlamento Europeu, data a partir 

da qual é aplicável o primeiro parágrafo 

do presente número. 

Or. en 

 

Alteração  249 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Ato 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 no que toca 

aos deputados eleitos num dos respetivos 

círculos, nas condições previstas no artigo 

8.º. 

Or. en 

 

Alteração  250 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 7.º, 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 5º, o 

disposto nos nºs 1, 2 e 3 do presente artigo, 

serão substituídos nos termos do artigo 

13º. 

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 dos 

artigos 13º-A ou 13.º-B. 

Or. en 
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Alteração  251 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato 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 5º, o 

disposto nos nºs 1, 2 e 3 do presente artigo, 

serão substituídos nos termos do artigo 13º. 

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 ou 3 do presente artigo, 

serão substituídos nos termos do artigo 

13.º. 

Or. en 

 

Alteração  252 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 8 – parágrafo  2-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Sempre que, num Estado-Membro, a 

participação nas anteriores eleições para 

o Parlamento Europeu seja inferior a 

50 %, o Estado-Membro em causa toma 

medidas com vista a aumentar a 

participação e providenciar a realização 

de campanhas de informação. 

Or. en 

 

Alteração  253 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 9 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

Para a eleição dos deputados ao 

Parlamento Europeu, a cada eleitor só é 
Sem prejuízo das disposições do artigo 2.º-

A, para a eleição dos deputados ao 
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permitido votar uma vez. Parlamento Europeu, a cada eleitor só é 

permitido votar uma vez. 

 A fim de assegurar a observância deste 

princípio, o Parlamento Europeu e o 

Conselho estabelecem, através de um 

regulamento em conformidade com o 

processo legislativo ordinário, um 

caderno eleitoral a nível da União 

Europeia. 

Or. en 

 

Alteração  254 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

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.º-

A, n.º 5, para a eleição dos deputados ao 

Parlamento Europeu, a cada eleitor só é 

permitido votar uma vez. 

Or. en 

 

Alteração  255 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 9.º-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 9.º-A 

 A idade mínima dos eleitores nas eleições 

para o Parlamento Europeu é 16 anos. 

Or. en 
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Alteração  256 

Mercedes Bresso 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 9.º-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 9.º-A 

 A fim de evitar a fraude, a dupla votação 

ou a impossibilidade de votar devido à 

ineficácia do intercâmbio de informações 

entre Estados-Membros, o prazo para o 

estabelecimento e a finalização do 

caderno eleitoral é fixado a oito semanas 

antes do dia das eleições. 

Or. en 

Justificação 

No projeto de proposta inicial, a alteração tem a seguinte redação: «Cada Estado-Membro 

deve fixar um prazo para a constituição das listas à escala nacional (…)». Tal iria 

possivelmente excluir do âmbito da disposição as listas regionais ou as listas ao nível dos 

círculos eleitorais. A presente alteração visa clarificar que se faz referência a todas as listas 

eleitorais para o Parlamento Europeu. 

 

Alteração  257 

Mercedes Bresso 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 9-B (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 9.º-B 

 Em cada Estado-Membro, uma única 

autoridade de contacto é 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 antes do dia das eleições 

e através de meios de comunicação 

uniformes e seguros, dados relativos a 

cidadãos da União que são nacionais de 
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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, a 

localidade de residência e a data de 

chegada ao Estado-Membro em causa do 

cidadão a que os dados dizem respeito. 

Or. en 

Justificação 

Since the Commission and many Member States have pointed out the difficulties and 

problems encountered by them ahead of European elections in exchanging information 

concerning Union citizens living in another Member State, it is necessary to improve the 

system for exchanging information by appointing a single authority in each Member State to 

be responsible for gathering the information and transmitting it to its counterparts in other 

Member States, and for receiving such information from those counterparts and passing it to 

the authorities responsible for the voting operations. The deadline for transmitting the 

information should be six weeks before the election, thus giving enough time for the 

information to be processed in the Member States (and, in particular, for translation and 

transliteration in the case of alphabetic differences, and for the resolution of problems and 

issues arising from homonyms, etc.)". 

 

Alteração  258 

Rainer Wieland 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

As eleições para o Parlamento Europeu 

realizar-se-ão na data e horas fixadas por 

cada um dos EstadosMembros; esta data 

deve situar-se, para todos os Estados, 

dentro de um mesmo período 

compreendido entre a manhã de 

quinta-feira e o domingo imediatamente 

seguinte. 

As eleições para o Parlamento Europeu 

realizar-se-ão, em todos os 

Estados-Membros, dentro de um mesmo 

período compreendido entre a manhã de 

quinta-feira e o domingo imediatamente 

seguinte, que deve ser sempre o segundo 

domingo do mês de maio. As eleições 

terminam em todos os Estados-Membros 

às 20 horas CET desse domingo. 

Or. de 
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Justificação 

Durch einen festgelegten Wahlzeitraum werden politische Einflüsse auf die Festlegung eines 

Wahldatums verhindert. Außerdem können sich die Wähler so über die Jahre an den 

Wahltermin gewöhnen. Mit dem durch den Antrag genannten Zeitraum wird die Kollission 

mit nationalen Feiertagen weitgehend vermieden; eine Kollission mit Ostern und Pfingsten ist 

in diesem Jahrhundert in den Wahljahren nicht absehbar. Die weitere Änderung würde 

verhindern, dass Informationen über Wahlergebnisse in Mitgliedstaaten veröffentlicht 

werden, in denen die Wahl zum Europäischen Parlament früher stattfindet, und dass somit 

das allgemeine Endergebnis der Wahl beeinflusst wird. 

 

Alteração  259 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

1. As eleições para o Parlamento Europeu 

realizar-se-ão na data e horas fixadas por 

cada um dos Estados-Membros; esta data 

deve situar-se, para todos os Estados, 

dentro de um mesmo período 

compreendido entre a manhã de 

quinta-feira e o domingo imediatamente 

seguinte. 

1. As eleições para o Parlamento Europeu 

realizar-se-ão na data ou nas datas e horas 

fixadas por cada um dos 

Estados-Membros. Esta data ou estas datas 

devem situar-se, para todos os 

Estados-Membros, dentro de um mesmo 

período compreendido entre a manhã de 

quinta-feira e o domingo imediatamente 

seguinte. As mesas de voto encerram em 

todos os Estados-Membros às 21 horas 

CET desse domingo. 

Or. en 

 

Alteração  260 

Mercedes Bresso 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 10 – n.º 1  

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

1. As eleições para o Parlamento Europeu 

realizar-se-ão na data e horas fixadas por 

cada um dos Estados-Membros; esta data 

deve situar-se, para todos os Estados, 

1. As eleições para o Parlamento Europeu 

realizar-se-ão na data ou nas datas e horas 

fixadas por cada um dos 

Estados-Membros. Esta data ou estas datas 
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dentro de um mesmo período 

compreendido entre a manhã de quinta-

feira e o domingo imediatamente seguinte. 

devem situar-se, para todos os 

Estados-Membros, dentro de um mesmo 

período compreendido entre a manhã de 

quinta-feira e o domingo imediatamente 

seguinte. A votação termina em todos os 

Estados-Membros às 23 horas CET desse 

domingo. 

Or. en 

Justificação 

Esta medida iria evitar fugas de informação sobre os resultados das eleições nos 

Estados-Membros que realizem as eleições mais cedo, eliminando, assim, a possibilidade de 

os resultados globais das eleições serem influenciados. 

 

Alteração  261 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 10 – n.º 2 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

2. Os Estados-Membros só podem 

comunicar oficialmente ao público os 

resultados dos seus escrutínios após o 

encerramento do ato eleitoral no 

Estado-Membro em que os eleitores 

tenham sido os últimos a votar no decurso 

do período referido no n.º 1. 

2. As primeiras projeções dos resultados 

são divulgadas simultaneamente em todos 
os Estados-Membros às 21 horas CET do 

domingo que marca o fim do período 

eleitoral especificado no n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  262 

Mercedes Bresso 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 10 – n.º 2 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

2. Os Estados-Membros só podem 

comunicar oficialmente ao público os 

2. Os Estados-Membros só podem 

comunicar oficialmente ao público os 
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resultados dos seus escrutínios após o 

encerramento do ato eleitoral no 

Estado-Membro em que os eleitores 

tenham sido os últimos a votar no decurso 

do período referido no n.º 1. 

resultados dos seus escrutínios após o 

encerramento do ato eleitoral no 

Estado-Membro em que os eleitores 

tenham sido os últimos a votar no decurso 

do período referido no n.º 1. As primeiras 

projeções dos resultados são divulgadas 

simultaneamente em todos os 

Estados-Membros às 23 horas CET do 

domingo que marca o fim do período 

eleitoral especificado no n.º 1. 

Or. en 

Justificação 

Esta medida iria dar origem a um movimento pan-europeu. 

 

Alteração  263 

Rainer Wieland 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 10 – n.º 2 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

2. Os Estados-Membros só podem 

comunicar oficialmente ao público os 

resultados dos seus escrutínios após o 

encerramento do ato eleitoral no 

Estado-Membro em que os eleitores 

tenham sido os últimos a votar no decurso 

do período referido no n.º 1. 

2. Os Estados-Membros só podem 

comunicar oficialmente ao público os 

resultados dos seus escrutínios após o 

encerramento do ato eleitoral no 

Estado-Membro em que os eleitores 

tenham sido os últimos a votar no decurso 

do período referido no n.º 1. Antes deste 

prazo, também não é permitida a 

publicação de projeções dos resultados 

eleitorais com base em sondagens à boca 

das urnas. 

Or. de 

Justificação 

A fim de respeitar os interesses dos eleitores, os resultados devem ser anunciados 

atempadamente, e não apenas durante a noite ou na manhã seguinte. 
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Alteração  264 

Rainer Wieland, David McAllister 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 10 – n.º 2-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 2-A. A contagem dos votos por 

correspondência tem início, em todos os 

Estados-Membros, após o encerramento 

do ato eleitoral no Estado-Membro em 

que os eleitores tenham sido os últimos a 

votar no decurso do período referido no 

n.º 1. 
 

Or. de 

Justificação 

O facto de a contagem dos votos decorrer de forma simultânea em todos os Estados-Membros 

impede que os resultados das eleições sejam anunciados nos Estados-Membros onde o 

encerramento das urnas teve lugar antes do prazo referido no n.º 1. 

 

Alteração  265 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 11 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

1. O período eleitoral será determinado, 

para a primeira eleição, pelo Conselho, 

deliberando por unanimidade, após 

consulta do Parlamento Europeu. 

1. O período eleitoral para as eleições é 

determinado pelo Parlamento Europeu, 

após consulta do Conselho, pelo menos 

um ano antes do termo do período 

quinquenal a que se refere o artigo 5.º. 

2. As eleições posteriores realizar-se-ão 

no decurso do período correspondente do 

último ano do período quinquenal 

referido no artigo 5º. 

 

"Se se verificar ser impossível a 

realização das eleições na Comunidade no 

decurso deste período o Conselho, 

deliberando por unanimidade, após 
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consulta do Parlamento Europeu, fixará, 

pelo menos um ano antes do termo do 

período quinquenal a que se refere o 

artigo 5.°, um outro período que pode 

situar-se o mais cedo um mês antes e o 

mais tardar um mês após o período que 

resulta do disposto no parágrafo anterior. 

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 196º 

do Tratado que institui a Comunidade 

Europeia e no artigo 109º do Tratado que 

institui a Comunidade Europeia da Energia 

Atómica, o Parlamento Europeu reúne-se 

por direito próprio na primeira terça-feira 

posterior ao decurso do prazo de um mês 

após o termo do período eleitoral. 

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 229.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia e no artigo 109.º do 

Tratado que institui a Comunidade 

Europeia da Energia Atómica, o 

Parlamento Europeu reúne-se por direito 

próprio na primeira terça-feira posterior ao 

decurso do prazo de um mês após o termo 

do período eleitoral. 

4. O Parlamento Europeu cessante 

permanecerá em funções até à primeira 

sessão do novo Parlamento Europeu. 

 

Or. en 

 

Alteração  266 

Rainer Wieland, David McAllister 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 11 – n.º 2 – -parágrafo 2 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

Se se verificar ser impossível a realização 

das eleições na Comunidade no decurso 

deste período o Conselho, deliberando por 

unanimidade, após consulta do 

Parlamento Europeu, fixará, pelo menos 

um ano antes do termo do período 

quinquenal a que se refere o artigo 5.º, 

um outro período que pode situar-se o 

mais cedo um mês antes e o mais tardar 

um mês após o período que resulta do 

disposto no parágrafo anterior. 

Suprimido 

Or. de 
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Justificação 

A data das eleições foi fixada em resultado das alterações ao artigo 10.º. 

Alteração  267 

Pervenche Berès 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

Se se verificar ser impossível a realização 

das eleições na Comunidade no decurso 

deste período o Conselho, deliberando por 

unanimidade, após consulta do 
Parlamento Europeu, fixará, pelo menos 

um ano antes do termo do período 

quinquenal a que se refere o artigo 5.º, um 

outro período que pode situar-se o mais 

cedo um mês antes e o mais tardar um mês 

após o período que resulta do disposto no 

parágrafo anterior. 

Se se verificar ser impossível a realização 

das eleições na União no decurso deste 

período, o Parlamento Europeu e o 

Conselho fixam, pelo menos doze 

semanas antes do termo do período 

quinquenal a que se refere o artigo 5.º, um 

outro período que pode situar-se o mais 

cedo um mês antes e o mais tardar um mês 

após o período que resulta do disposto no 

parágrafo anterior. 

Or. fr 

 

Alteração  268 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 12 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

O Parlamento Europeu verificará os 

poderes dos deputados. Para o efeito, 

registará os resultados proclamados 

oficialmente pelos Estados-Membros e 

deliberará sobre as reclamações que 

possam eventualmente ser feitas com base 

nas disposições do presente Ato, com 

exceção das disposições nacionais para 

que ele remete. 

O Parlamento Europeu verificará os 

poderes dos deputados ao Parlamento, 

com base nos resultados proclamados 

oficialmente pela autoridade eleitoral 

referida no artigo 2.º-A, n.º 2, e pelos 

Estados-Membros. 

Or. en 
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Alteração  269 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 12 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

O Parlamento Europeu verificará os 

poderes dos deputados. Para o efeito, 

registará os resultados proclamados 

oficialmente pelos Estados-Membros e 

deliberará sobre as reclamações que 

possam eventualmente ser feitas com base 

nas disposições do presente Ato, com 

exceção das disposições nacionais para que 

ele remete. 

O Parlamento Europeu verificará os 

poderes dos deputados. Para o efeito, 

registará os resultados proclamados 

oficialmente pelos Estados-Membros e 

pela autoridade eleitoral europeia e 
deliberará sobre as reclamações que 

possam eventualmente ser feitas com base 

nas disposições do presente Ato, com 

exceção das disposições nacionais para que 

ele remete. 

Or. en 

Alteração  270 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 12.º-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 12.º-A 

 Sempre que antigos deputados ao 

Parlamento Europeu tencionem exercer 

uma atividade profissional durante o 

período de 18 meses após a cessação das 

suas funções, informam atempadamente o 

Parlamento Europeu, o qual examina a 

natureza da atividade profissional 

planeada. Se a atividade profissional 

planeada estiver relacionada com 

conteúdos sob a responsabilidade do 

antigo deputado durante o respetivo 

mandato, o Parlamento Europeu solicita 

o parecer do Comité de Ética Ad Hoc. 

Or. en 
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Justificação 

Os deputados que exercem as funções de relatores ou relatores-sombra para um processo 

têm acesso a informações privilegiadas, que poderão constituir uma vantagem indevida para 

o futuro empregador no âmbito de futuras negociações, se o antigo deputado ao Parlamento 

Europeu for contratado logo a seguir ao termo do seu mandato.  

 

Alteração  271 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

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 

 

Alteração  272 

Pervenche Berès 
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Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 13 – parágrafo 1 

 

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. 

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, em 

aplicação direta da legislação nacional 

em matéria eleitoral. 

Or. fr 

 

Alteração  273 

Pervenche Berès 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 13 – n.º 1-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 1-A. Para efeitos do n.º 1, entende-se por 

perda de mandato todos os casos de 

privação de mandato, nomeadamente 

devido a incompatibilidade, ao abrigo da 

legislação nacional em matéria eleitoral, 

desde que tal seja compatível com o 

direito da União Europeia. 

Or. fr 

Alteração  274 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 13 – n.º 2-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 2-A. Sempre que a legislação de um 

Estado-Membro preveja a substituição 

temporária de uma deputada ao 

Parlamento nacional durante a sua 

ausência por licença de maternidade, esse 

mesmo Estado pode decidir que tais 
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disposições se aplicam mutatis mutandis 

às deputadas ao Parlamento Europeu 

eleitas no Estado em causa. 

Or. en 

 

Alteração  275 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 13.º-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 13.º-A 

 1. No caso dos deputados ao Parlamento 

Europeu eleitos nos seus círculos 

eleitorais e sem prejuízo das restantes 

disposições do presente ato, cada 

Estado-Membro estabelece o processo 

adequado para o provimento dos lugares 

que se tornem vagos durante o período 

quinquenal referido no artigo 5.º, 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 

eleitoral desse Estado-Membro, o seu 

mandato cessa por força das referidas 

disposições legais. As autoridades 

competentes do Estado-Membro em causa 

informam o Parlamento Europeu dessas 

disposições legais. 

 3. Sempre que um lugar de um deputado 

ao Parlamento Europeu eleito num 

círculo eleitoral de um Estado-Membro 

fique vago em resultado de demissão ou 

morte, o Presidente do Parlamento 

Europeu informa imediatamente do facto 

a autoridade eleitoral do Estado-Membro 

em causa. 

Or. en 
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Alteração  276 

Deputada Sylvie Goulard 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 13.º-A (novo) 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 13.º-A 

 1. No caso dos deputados ao Parlamento 

Europeu eleitos pela circunscrição da 

União Europeia, e sem prejuízo das 

demais disposições do presente Ato, 

devem ser estabelecidos, nas medidas de 

execução a adotar em conformidade com 

o artigo 14.º, os procedimentos adequados 

para o provimento de vagas até ao termo 

do quinquénio referido no artigo 5.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 disposições dessa legislação. A 

autoridade eleitoral informa o 

Parlamento Europeu dessas disposições 

legais. 

 3. Sempre que um lugar de um deputado 

ao Parlamento Europeu eleito pelo 

círculo eleitoral da União Europeia fique 

vago em resultado de demissão ou morte, 

o Presidente do Parlamento Europeu 

informa imediatamente do facto a 

autoridade eleitoral. 

Or. en 

 

Alteração  277 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 13-B (novo) 
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Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

 Artigo 13.º-B 

 1. No caso dos deputados ao Parlamento 

Europeu eleitos pela circunscrição da 

União Europeia e sem prejuízo das 

demais disposições do presente Ato, 

devem ser estabelecidos os procedimentos 

adequados para o provimento de vagas até 

ao termo do quinquénio referido no artigo 

5.º, em conformidade com o 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 disposições dessa legislação. A 

autoridade eleitoral informa o 

Parlamento Europeu dessas disposições 

legais. 

 3. Sempre que um lugar de um deputado 

ao Parlamento Europeu eleito pelo 

círculo eleitoral da União Europeia fique 

vago em resultado de demissão ou morte, 

o Presidente do Parlamento Europeu 

informa imediatamente do facto a 

autoridade eleitoral. 

Or. en 

 

Alteração  278 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 14  

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

Se se considerar necessário tomar 
medidas para a execução do presente Ato, 

o Conselho, deliberando por unanimidade, 

sob proposta do Parlamento Europeu, e 
após consulta da Comissão, aprová-las-á, 

depois de ter procurado chegar a acordo 

com o Parlamento Europeu, numa 

As medidas para a execução do presente 

Ato são propostas pelo Parlamento 

Europeu, deliberando por maioria dos 

membros que o compõem, e adotadas pelo 
Conselho, deliberando por maioria 

qualificada, após consulta da Comissão e 

uma vez obtido o acordo do Parlamento 
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comissão de concertação que reúna o 

Conselho e representantes do Parlamento 

Europeu. 

Europeu. 

Or. en 

 

Alteração  279 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Artigo 15 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

O presente Ato é redigido em língua 

alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, 

finlandesa, francesa, grega, irlandesa, 

italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, 

qualquer dos textos fazendo igualmente 

fé. 

 

 Nos termos dos Tratados de Adesão, as 

versões em língua búlgara, checa, croata, 

estónia, húngara, letã, lituana, maltesa, 

polaca, romena, eslovaca e eslovena do 

presente Ato fazem igualmente fé. 

Os anexos I e II fazem parte integrante do 

presente Ato. 

 

Or. en 

 

Alteração  280 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Anexo I 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

Anexo I Suprimido 

O Reino Unido só aplicará o disposto no 

presente Ato no que respeita ao Reino 

Unido. 
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Alteração  281 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Ato Eleitoral de 1976 

Anexo II 

 

Ato Eleitoral de 1976 Alteração 

Anexo II Suprimido 

Declaração ao artigo 14.º  

Fica acordado que para o processo a 

seguir no Comité de Conciliação se 

recorrerá ao disposto nos nºs 5, 6 e 7 do 

processo estabelecido pela Declaração 

Comum do Parlamento Europeu, do 

Conselho e da Comissão, de 4 de Março 

de 19751. 

 

_____________  

1 JO C 89, de 22. 4. 1975, p. 1.  

Or. en 

 


