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PLENARIO DE EN MAREA 
17 DE MARZO DE 2018 

Emendante/s:  Xoán Hermida González 
 

Documento que se emenda:  (Marcar cun *)  

(   ) Regulamento para o plenario das mareas 

(   ) En Marea e as eleccións municipais de 2019  

( X  ) En Marea e o seu grupo parlamentar nas cortes do estado 

(   ) O devalo demográfico galego 

Páxina/s:    1           Liña/s:  último paragrafo 

Tipo de emenda emenda:  (Marcar cun *) 
 
 (   ) Eliminación          ( X  ) Substitución                      
(   ) Engádega       
                  

Texto da emenda: 
5. Conscientes da necesaria flexibilidade coa que debe abordarse 
este tema, pois existen acordos previos a existencia de EnMarea 
como partido instrumental, o Consello das Mareas establecerá en 
dialogo co grupo parlamentar nas Cortes un protocolo de enlace que 
atenda aos seguintes criterios:  1º.  a conexión  directa  entre o 
grupo e a Coordinadora e a Portavocía nacional de EM; 2º. A 
participación da voceira, con voz e sen voto, ás sesións do 
Consello; 3º. cando a importancia do asunto o aconselle, 
convocaráse unha xuntanza do grupo co Portavoz e a Coordinadora 
Nacional,  e no seu caso membros do Consello que iste  decida;  
4º.  A rendición de contas aos membros de EnMarea no Plenario 
semestral de EnMarea, presentando  un informe de iniciativas, ao 
igual que o grupo parlamentar no parlamento de Galicia. 

Explicación da emenda: 
Máis unha cuestión de forma que de fondo, que tamén. Ser conscientes da 
etapa de construción (flexibilidade), entender que diante de quen ten 
que rendir contar o grupo parlamentar do estado, igual que o galego, é 
diante das inscritas (Plenario), interpretar a unidade popular como 
cooperación, entre cidadáns e  cidadás adultas, non a lugar ameazas como 
se foxemos menores de idade. A revogación é unha ferramenta xa 
recoñecida nos nosos códigos éticos, non fai falla ameazar con el (a non 
ser que se persiga outra cousas. 

 


