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Assunto: “Preparação da discussão e votação na especialidade do rojeto de Lei
n.° 278/XllI1 a (PS) “Consagra a possibilidade de co-adoção pelo cô uge ou unido
a alteração ao Código do egisto Civil”
de facto do mesmo sexo e procede 3
(prévia à sua avocação para Plenário);”
-

Estando agendado para o ponto 3 da Ordem de Trabalhos da Reunião de 23 de
Julho a “Preparação da discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.°
278/Xll/1.a(pS) “Consagra a possibilidade de co-adoção pelo cônjuge
ou unido de
facto do mesmo sexo e procede à 23.a alteração ao Código do Registo Civil” (prévia
-

à sua avocação para Plenário)”,vem o Grupo Parlamentar do PSD expor o seguinte:

1. As Audições do Grupo de Trabalho criado no âmbito desta iniciativa
legislativa estão incompletas na medida em que falta realizar duas audições;
2. Após a finalização desse trabalho é importante que seja distribuído por todos
os Senhores Deputados um relatório sintetizado dos contributos
apresentados pelas pessoas ouvidas;
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3. Como é público, o Grupo Parlamentar do PSD, confere aos seus Deputados
liberdade de voto nesta matéria.
1 Comissão
a
Tal impõe que a todos seja facultada a informação reunida na

com vista à respectiva ponderação;
4. Acresce que ontem mesmo deu entrada uma proposta de alteração cuja
apreciação também deve ser ponderada.
5. Finalmente, independentemente da posição de cada um, o presente processo
legislativo não contempla nenhum elemento de apreciação urgente.

Pelas razões expostas, sendo necessária a conclusão das diligências do Grupo de
Trabalho, a elaboração e apreciação do relatório das audições realizadas, e a
oportunidade de todos os Deputados conhecerem o seu conteúdo, vem o Grupo
Parlamentar do PSD requerer que a finalização deste processo legislativo seja
remetida para o início da próxima sessão legislativa.

Os Deputados,
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