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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:  2 , 3       Liña/s:  4, 5, 6, 7  e   14, 17

Tipo de emenda emenda:  (Marcar cun *)

(  ) Eliminación                        
( * ) Substitución                            
( * ) Engádega      
                 

Texto da emenda:

1. O censo de votantes para Eleccións Directas Internas é o censo
de EM, a plataforma Medrando, actualizado ate o día luns 19 de
novembro,  previo  a  apertura  do  prazo  de  presentación  de
candidaturas.
2. O censo que se empregará para exercer o voto estará baixo a
supervisión  e  control  das  persoas  responsábeis  conforme  ao
especificado pola vixente lexislación de protección de datos.

3. A maiores, e sempre acorde a vixente lei Orgánica 15/1999, de 13
de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, elixiranse
no Plenario por maioría simple, tres persoas conformantes do Comité
Electoral para axudar na supervisión e control do censo e para
solventar dúbidas ou incongruencias que se dean a hora de por en
práctica  os  criterios  de  exclusión  das  candidaturas  e  a  tales
efectos o comité Electoral valore derivar.

Así pois con esta engádega tamén se modifican as liñas 14 e 17 e
quedarían do seguinte modo:
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liñas 13-14 e 16-17: A estes efectos o Comité Electoral poderá
derivar a decisión sobre este criterio as tres persoas designadas
para tal fin e que conforman parte do propio Comité Electoral.

Explicación da emenda:

A designación de estas tres persoas pertencentes ao propio Comité
Electoral que se elixa no Plenario responde a necesidade de manter
un  control  e  fiscalización  de  todo  o  proceso  de  elección  das
candidatas ao Consello das Mareas e a Comisión de Garantías. Terán
dúas funcións a maiores das que se lles confira por estar no propio
comité, que serán ben claras: por unha parte un control do censo e
por outra solventar as dudas que se dean con respecto a aplicación
dos criterios de avais e de exclusións das candidaturas sen que o
Comité  Electoral  teña  que  derivar  esa  decisión  no  Consello  en
funcións, pois as integrantes do mesmo Consello saínte poderían ser
parte interesada en dito proceso. 
Entendemos e vemos necesario para que haxa unha maior transparencia
en todo o proceso e que tódalas decisións e pasos que se dean na
elección do Consello das Mareas e da Comisión de Garantías sexan
evaluadas  por  persoas  que  non  formen  parte  nin  de  ningunha
candidatura nin tampouco do Consello nin da Comisión de Garantías. 
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