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PLENARIO DE EN MAREA 

27 DE OUTUBRO DE 2018 

Emendantes: 
Gladys Afonso Lobato, Miguel Penas Rodríguez, Julia Torregrosa Sañudo, Martiño Ramos Soto,  Oriana 
Méndez Fuentes, Ledicia Piñeiro Prada, María José Bóveda Fernández, Javier Octavio de Toledo, Daniel 
Calvete Suárez, Chus Boo, Paula Rodríguez, Lara Rodríguez, Sara Outeiral,    Antón López Dobao, María 
Jesús Álvarez Canitrot, Bernardo García Novoa, Pilar Candocia, Cristóbal López Pato, Manuel Fortes, 
Patricia Grela, Carlos Vidal Vázquez, Miguel Garea Garea, Marcial Blanco, Peyo Rivera, David Domenech 
Labandeira, Carmen Santos Queiruga, Iván Rodríguez Iglesias 

Documento que se emenda: (Marcar cun *) 
( ) Regulamento para o Plenario 
( ) Tese política: Análise da situación e Eleccións Europeas de 2019 
( X) Regulamento para Elección directa do Consello das Mareas e da Comisión de Garantías 

Páxina/s:     5 Liña (s): 18 a 27. 

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

Texto da emenda: 

Onde di: 1. O sistema de reconto será proporcional puro entre as distintas candidaturas que concorran, de 
tal xeito que serán proclamadas electas as persoas que ocupen, segundo a orde da lista presentada, os 
postos que a cada candidatura lle correspondan conforme ao reparto proporcional puro, mediante unha 
regra de 3 simple, por tanto sen corrección favorecedora das listas máis votadas en detrimento das 
minorías,  tendo en conta os ditames xa emitidos pola Comisión de Garantías e segundo a seguinte fórmula 
Os representantes asignaranse cos enteiros, correspondendo o resto dos postos ás candidaturas que teñan 

maior parte decimal ate que se completen os 35. No caso de empate escollerase a persoa de xénero 

feminino, no caso de persistir á que teña maior antigüidade como inscrita, de persistir, á de maior idade e 

se se mantén o empate por sorteo. 

2. O Consello resultante desta votación deberá respectar na súa composición que cando menos 18 das súas 

integrantes sexan mulleres. No caso de que, conforme ao sistema de reconto, o resultado das votacións 

non reflicta esta composición, aplicarase un sistema de corrección do seguinte xeito:  serán substituídas as 

últimas persoas escollidas de cada lista pertencentes ao xénero masculino pola seguinte muller da lista, 

tendo que comezar a corrección pola candidatura, das sobre-representadas, que obtivese un menor 

número de votos e a seguido polas seguintes en orde de menor a maior. Esta corrección non se aplicará se 

a resultante é un meirande número de mulleres. 

  

Debe dicir:  

1. O sistema de reconto será o de listas abertas puras, accedendo ao Consello das Mareas aquelas persoas 



que conseguiron un maior número de votos, e establecendo as posibles substitucións en función deste 

elemento e respectando a representación por xénero (mínimo de 18 mulleres electas). No caso de existir 

empate escollerase á persoa de xénero feminino. 

  

Explicación da emenda: 

Emenda en coherencia co sistema electoral proposto. 
 

 


