COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 05 DE ABRIL DE 2017
10:00 Horas
ORDEM DO DIA

10:00 Horas 1. Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relator e deliberação sobre
consultas a promover;
2. Distribuição de iniciativas europeias;
3. Nomeação de relator para o Relatório Anual de Segurança Interna de 2016;
4. Apreciação e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas:
Projeto de Lei n.º 426/XIII/2.ª (BE) - "Organização do processo eleitoral no
estrangeiro (alteração ao Decreto-Lei n.º 95-C/76, de 30 de janeiro)";
Relator - Deputado José Silvano (PSD)

Projeto de Lei n.º 427/XIII/2.ª (BE) - "Recenseamento eleitoral de cidadãos
portugueses residentes no estrangeiro";
Relator - Deputado José Silvano (PSD)

Projeto de Lei n.º 428/XIII/2.ª (PCP) - "Nona alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de
Outubro (Lei da Nacionalidade)";
Relator - Deputado Pedro Delgado Alves (PS)

Projeto de Lei n.º 429/XIII/2.ª (PCP) - "Aprova o regime de regularização de cidadãos
estrangeiros indocumentados";
Relatora - Deputada Isabel Alves Moreira (PS)

5. Apreciação e discussão na especialidade das seguintes iniciativas legislativas:
a)
Proposta de Lei n.º 51/XIII/2.ª (GOV) - "Altera o regime de congelamento e de
perda dos instrumentos e produtos do crime na União Europeia, transpondo a
Diretiva n.º 2014/42/UE";
b)
Proposta de Lei n.º 58/XIII/2.ª (GOV) - "Estabelece os princípios e as regras do
intercâmbio transfronteiriço de informações relacionadas com a prática de infrações
rodoviárias num Estado-Membro, e transpõe a Diretiva 2015/413/UE";
c)
Proposta de Lei n.º 59/XIII/2.ª (GOV) - "Adapta ao ordenamento jurídico interno as
obrigações decorrentes da Decisão 2008/615/JAI, e da Decisão 2008/616/JAI que a
executa, em sede de transmissão de dados do registo de veículos para efeitos de
deteção e investigação de infrações de natureza penal";
d)
Projeto de Lei n.º 327/XIII (BE) - "Procede à primeira alteração ao Regime Geral
do Processo Tutelar Cível (aprovado pela Lei n.º 141/2015, de 8 de setembro e à
segunda alteração à lei n.º 75/98, de 19 de novembro)";
Projeto de Lei n.º 345/XIII (PS) - "Promove a regulação urgente das
responsabilidades parentais e a atribuição de alimentos em situações de violência
doméstica e de aplicação de medidas de coação ou de pena acessória que
impliquem afastamento entre progenitores";
Projeto de Lei n.º 353/XIII (PAN) - "Afirma a necessidade de regulação urgente das
responsabilidades parentais em situações de violência doméstica";

Projeto de Lei n.º 350/XIII (PCP) - "Altera a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em
Perigo alargando o período de proteção até aos 25 anos (Terceira alteração à Lei de
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de
setembro, alterada pelas Leis n.º 142/2015, de 8 de setembro e n.º 31/2003, de 22 de
agosto)";

6. Apreciação e votação de relatórios finais de petições, designadamente da Petição n.º
247/XIII/2.ª - "Solicitam a simplificação das leis eleitorais relativas aos portugueses
residentes no estrangeiro", e de todas aquelas cujo prazo de apreciação se encontra
ultrapassado;
Relator - Deputado José Silvano (PSD)

7. Apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias, designadamente do
"pacote" legislativo sobre proteção de dados:
COM (2017) 7 - Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho Intercâmbio e proteção de dados pessoais num mundo globalizado;
COM (2017) 8 - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais pelas instituições, órgãos, organismos e agências da União e à livre
circulação desses dados e que revoga o Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a Decisão
n.º 1247/2002/CE;
COM (2017) 9 - Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho,
ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões «Construir uma
economia europeia dos dados»;
COM (2017) 10 - Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo ao respeito pela vida privada e à proteção dos dados pessoais nas
comunicações eletrónicas e que revoga a Diretiva 2002/58/CE (Regulamento relativo
à privacidade e às comunicações eletrónicas);
Relatora - Deputada Sara Madruga da Costa (PSD)
8. Admissão e distribuição de petições, designadamente:
Petição n.º 285/XIII/2.ª - Solicitam a atribuição de um subsídio de risco aos
profissionais da Polícia de Segurança Pública (PSP);
9. Apreciação e ratificação de pareceres da Subcomissão de Ética;
10. Apreciação e votação das atas n.ºs 34 a 42/XIII/2.ª (correspondentes às reuniões de 1
a 29 de março de 2017);
11. Outros assuntos.

11:00 Horas - Audição da Ministra da Justiça, ao abrigo do n.º 2 do artigo 104.º do Regimento da
Assembleia da República.

