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PLENARIO DE EN MAREA 

27 DE OUTUBRO DE 2018 

Emendantes: 
Guillermo Crego, Graciela Rojo, Loreto Taibo 

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: 6  Liña (s): parágrafo da liña 15 a 19  

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

Texto da emenda: 

Onde di:   
1. O Plenario escollerá un Comité Electoral integrado por 13 persoas propostas polo Consello das Mareas 
 respectando a proporcionalidade das listas existente no mesmo e aquelas outras alternativas que se 
 presenten. O Comité Electoral será integrado polas persoas de cada proposta en proporción pura ao 
 número de votos obtidos e segundo a fórmula a utilizar para a elección do Consello das Mareas 
 contemplada neste Regulamento. 

Debe dicir:  

1. O Comité Electoral está formado por 13 persoas elexidas polo Plenario celebrado o 27 de 
outubro. O sistema de elección será o de lista pechada, bloqueada e completa e votación secreta a 
celebrar presencialmente no Plenario do 27 de outubro, cubrindo os 13 postos as persoas que 
acaden maior número de votos. As listas deberán ser presentadas paritarias e en cremalleira. 

1b. 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.  

O Consello resultante desta votación deberá respectar na súa composición que cando menos 7 
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. 



 

 

Explicación da emenda: 

En coherencia co sistema proposto para a elección do consello. 
 

 


