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Tratamento de assuntos relativos ao Estatuto dos Deputados:

Apreciação e votação do parecer sobre a COM(2015) 216 - Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho - Proposta relativa a um Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor: 

          Relator Deputado  André Pardal (PSD);

Apreciação e votação do parecer sobre a COM(2015) 285 - Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões - Plano de Ação da UE contra o tráfico de 
migrantes (2015 - 2020):

      Relatora Deputada Mónica Ferro (PSD);

Apreciação e votação do parecer sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões sobre a Agenda Europeia da Migração - COM(2015) 240:

        Relator: Deputado  Pedro Delgado Alves (PS);

Apreciação e votação do parecer sobre o Relatório de Regulação, e relatório de 
atividades e contas da Entidade Reguladora para a Comunicação Social referente ao 
ano de 2013 e Relatório de Regulação de 2014:

        Relatora: Deputada Conceição Caldeira (PSD);

Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei n.º 848/XII (4.ª) -  Impede o 
apoio institucional à realização de espetáculos que inflijam sofrimento físico ou 
psíquico ou provoquem a morte de animais e proíbe a exibição destes espetáculos na
televisão:
 

REUNIÃO DO DIA 15 DE JULHO DE 2015

ORDEM DO DIA

COMISSÃO PARA A ÉTICA, A CIDADANIA E A COMUNICAÇÃO

10:30 Horas

Ordinária
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       Relatora: Deputada Inês de Medeiros (PS);

Fixação da redação final 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 sua distribuição 
em território nacional, através dos órgãos de comunicação social locais e regionais, 
revogando o Decreto-Lei n.º 231/2004, de 13 de dezembro;

Apreciação e votação do relatório de atividades da 4ª Sessão Legislativa;

Apreciação e votação das Atas n.os 228, 229, 230 e 231.


