COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021
15:00 Horas
ORDEM DO DIA
[presencialmente e por videoconferência]

1. Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relator e deliberação sobre
consultas a promover;

2. Anúncio de projetos de voto que baixaram à Comissão;

3. Apreciação e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas:
A)
Projeto de Lei n.º 582/XIV (CH) - Alteração ao artigo 2.º, n.º 2, alínea e) da Lei nº
44/86, de 30 de setembro (alteração ao Regime do estado de sítio e do estado de
emergência);
Relator: Deputado Pedro Delgado Alves (PS)

B)
Projeto de Lei n.º 30/XIV/1.ª (CDS-PP) - Regulamenta a atividade de representação
profissional de interesses ("LOBBYING");

Projeto de Lei n.º 73/XIV/1.ª (PSD) - Regulamentação do lobbying;

Projeto de Lei n.º 181/XIV/1.ª (PAN) - Regulamenta a atividade de lobbying e procede
à criação de um Registo de Transparência e de um Mecanismo de Pegada
Legislativa (procede à primeira alteração à Lei Orgânica n.º 4/2019, de 13 de
setembro, e à décima quarta alteração à Lei n.º 7/93, de 1 de março);

Projeto de Lei n.º 253/XIV/1.ª (PS) - Aprova regras de transparência aplicáveis a
entidades privadas que realizam representação legítima de interesses junto de
entidades públicas e procede à criação de um registo de transparência da
representação de interesses;
Relator: Deputado Pedro Delgado Alves (PS)
* (discussão e votação na generalidade dos Projetos de Lei n.ºs 30/XIV; 181/XIV e
253/XIV agendada para a sessão plenária de 15 de janeiro de 2021)
4. Discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas
(ratificação das votações indiciárias alcançadas em grupo de trabalho):
Projeto de Lei n.º 4/XIV/1.ª (BE) - "Define e regula as condições em que a
antecipação da morte, por decisão da própria pessoa com lesão definitiva ou doença
incurável e fatal e que se encontra em sofrimento duradouro e insuportável, não é
punível";
Projeto de Lei n.º 67/XIV/1.ª (PAN) - "Regula o acesso à morte medicamente
assistida";
Projeto de Lei n.º 104/XIV/1.ª (PS) - "Procede à 50.ª alteração ao Código Penal,
regulando as condições especiais para a prática de eutanásia não punível";
Projeto de Lei n.º 168/XIV/1.ª (PEV) - "Define o regime e as condições em que a
morte medicamente assistida não é punível";
Projeto de Lei n.º 195/XIV/1.ª (IL) - "Regula a antecipação do fim da vida, de forma
digna, consciente e medicamente assistida".

5. Discussão e votação na especialidade, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 128.º do
RAR, dos Projetos de Resolução n.ºs:
741/XIV/2.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que crie condições adequadas para a
entrada de casais binacionais em Portugal;
774/XIV/2.ª (BE) - Recomenda ao Governo a criação de medidas que assegurem que
casais não-casados binacionais sejam excluídos das restrições de viagem para
Portugal;
812/XIV/2.ª (Ninsc JKM) - Recomenda ao Governo a criação de medidas que
assegurem a possibilidade de reagrupamento de famílias e casais de diferentes
nacionalidades;

6. Apreciação e votação do relatório sobre o Programa de Trabalho da Comissão

Europeia para 2021 - «Uma União vital num mundo fragilizado» [ COM (2020) 690
final ];
Relatora: Deputada Catarina Rocha Ferreira (PSD)

7. Discussão e votação, nos termos dos n.ºs 7 e 8 do artigo 75.º do RAR, do Projeto de
Voto n.º 423/XIV/2.ª (Dep Ninsc JKM) - de pesar pelo cidadão Ucraniano Ihor
Homenuk;

8. Discussão e votação do Requerimento, apresentado pelo DURP do IL, para audição
do Dr. Miguel Romão, ex-Diretor-Geral da Política de Justiça, sobre as informações
enviadas pelo Governo Português às Instâncias Europeias no processo de nomeação
do Procurador Português junto da nova Procuradoria Europeia;

9. Apreciação e votação do Projeto de Regulamento da Comissão;

10. Apreciação e votação do projeto de plano de atividades da Comissão para a 2.ª
sessão legislativa, incluindo os planos de atividades das Subcomissões;

11. Outros assuntos.

