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Tratamento de assuntos relativos ao Estatuto dos Deputados:

Apreciação e votação do parecer sobre o Relatório de Regulação, de Atividades e 
Contas da Entidade Reguladora para a Comunicação Social referente ao ano de 
2013:

Relatora: Deputada Maria da Conceição Caldeira  (PSD);

Discussão e votação na especialidade do projeto de lei n.º 506/XII (3.ª) - Regula a 
promoção da transparência da propriedade e da gestão das entidades que 
prosseguem atividades de comunicação social;

Discussão e votação na especialidade  da proposta de lei n.º 289/XII (4.ª) - 
Estabelece as regras e os deveres de transparência a que fica sujeita a realização de
campanhas de publicidade institucional do Estado, bem como as regras aplicáveis à 
distribuição da publicidade institucional do Estado em território nacional através dos 
órgãos de comunicação social locais e regionais;

Apoio institucional da 12.ª Comissão ao debate promovido pela Associação para a 
Promoção e Desenvlvimento da Sociedade de Informação (APDSI) sobre as 
«Estratégias para a Sociedade de Informação», evento a promover na Assembleia da
República no dia 17 de junho de 2015;

Proposta de uma reunião de trabalho da equipa de avaliadores do GRECO (Grupo de
Estados contra a Corrupção) com a 12.ª Comissão no âmbito do IV ciclo de 
avaliações mútuas, a ter lugar no dia 30 de junho de 2015 nas instalações da 
Assembleia da República; 

Nomeação de relator(a) para elaboração do parecer sobre COM(2015)240 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre a Agenda Europeia da 
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Migração:

Relator(a) Deputado (a)                                   (PS);

Apreciação e votação das Atas n.os  209, 220, 221 e 222;

Outros assuntos.


