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PLENARIO DE EN MAREA
27 DE OUTUBRO DE 2018

Emendante/s: 
Manuel Nogueira integrante de
Alternativa Veciñal-En Marea do Carballiño 

Documento que se emenda:  (Marcar cun *) 

(  ) Regulamento para o Plenario 

(  ) Tese política: Análise da situación e Eleccións Europeas de 2019 

( * ) Regulamento para Elección directa do Consello das Mareas e da Comisión de 

Garantías

   

Páxina/s:  1          Liña/s:  11

Tipo de emenda emenda:  (Marcar cun *)

(  ) Eliminación                        
(  ) Substitución                            
( * ) Engádega      
                 

Texto da emenda:

-29 de outubro apertura do censo para a participación activa e
pasiva  na  elección  do  Consello  das  Mareas  e  da  Comisión  de
Garantías.
-19 de outubro peche do censo.

Explicación da emenda:

Nun espazo de amplitude social e representativo como é En Marea os
espazos e os tempos para participar na elección dos seus órganos
internos non se poden restrinxir e limitar. 
Os prazos de inscrición no censo de En Marea han de garantir a
participación  de  tódalas  inscritas  e  de  tódalas  forzas
conformadoras de este proxecto, e para elo non se deben acurtar no
tempo, todo o contrario, han de dilatarse o máximo posible sen
solaparse con outros procesos, para garantir a plena participación
das inscritas. 
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A elección do Consello e da Comisión de Garantías ten que ser un
proceso  de  plena  participación,no  cal  se  vexan  representadas
tódalas persoas de En Marea, para elo os procesos de inscrición no
censo han de ser garantes a vez ser o menos restritivos nos tempos
para facilitar a participación.
Asemade tal como recolle o documento de organización interna de En
Marea  aprobado  o  30  de  xullo  de  2016  en  Vigo,  a  elección  do
Consello das Mareas e tamén da Comisión de Garantías, realizarase
por decisión das inscritas a través de un mecanismo electoral que
garanta  a  pluralidade,  a  paridade  de  xénero  e  o  equilibrio
territorial. Para garantir a pluralidade tense que lograr a máxima
participación das inscritas e a ampliación da inscrición no censo,
xunto coa transparencia en dito proceso é a ferramenta idónea para
elo.
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