COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 24 DE JUNHO DE 2015
10:00 Horas
ORDEM DO DIA

1. Distribuição de iniciativas;
2. Apreciação e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas:
Proposta de Lei n.º 335/XII/4.ª (GOV) - Transpõe a Diretiva n.º 2013/11/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a resolução
alternativa de litígios de consumo, estabelece o enquadramento jurídico dos
mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo;
Relator: Deputado António Gameiro (PS)
Proposta de Lei n.º 337/XII/4.ª (GOV) - Aprova o regime jurídico da transmissão e
execução de sentenças em matéria penal que imponham penas de prisão ou outras
medidas privativas da liberdade, para efeitos da execução dessas sentenças na
União Europeia, bem como o regime jurídico da transmissão e execução de
sentenças e de decisões relativas à liberdade condicional para efeitos da fiscalização
das medidas de vigilância e das sanções alternativas, transpondo as DecisõesQuadro n.ºs 2008/909/JAI, do Conselho, e 2008/947/JAI, do Conselho, ambas de 27
de novembro de 2008;
Relatora: Deputada Isabel Oneto (PS)
Proposta de Lei n.º 343/XII/4.ª (GOV) - Procede à 23.ª alteração ao Código de
Processo Penal e aprova o Estatuto da Vítima, transpondo a Diretiva n.º 2012/29/UE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, que estabelece
normas relativas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade e
que substitui a Decisão-Quadro n.º 2001/220/JAI, do Conselho, de 15 de março de
2001;
Relator: Deputado Jorge Lacão (PS)

3. Apreciação e votação do parecer solicitado pelo Grupo de Trabalho para a
Consolidação Legislativa sobre o anteprojeto de Lei consolidante sobre os direitos
das associações de mulheres;
Relatora: Deputada Francisca Almeida (PSD)

4. Apreciação e votação do parecer sobre o Relatório Anual de Segurança Interna 2014;
Relator - Deputado Filipe Neto Brandão (PS)

5. Nova apreciação das seguintes iniciativas legislativas:
Projeto de Lei n.º 426/XII/2.ª (PCP) - "Cria um regime especial de declaração de
morte presumida em caso de naufrágio de embarcações de pesca";
Projeto de Lei n.º 778/XII/4.ª (PS) - "Promove o célere pagamento de indemnizações
e prestações sociais em caso de desaparecimento de pessoas em acidentes";
Projeto de Lei n.º 781/XII/4.ª (BE) - "Facilita a declaração de morte presumida em
caso de naufrágio ou desaparecimento de embarcação";

6. Discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas:
A) Proposta de Lei n.º 308/XII/4.ª (GOV) - "Transforma a Câmara dos Solicitadores
em Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, e aprova o respetivo
Estatuto, em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o
regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas
profissionais";

B) Proposta de Lei n.º 309/XII/4.ª (GOV) - "Aprova o novo Estatuto da Ordem dos
Advogados, em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece
o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas
profissionais ";

C) Proposta de Lei n.º 310/XII/4.ª (GOV) - "Altera o Estatuto da Ordem dos Notários,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 27/2004, de 4 de fevereiro, em conformidade com a
Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação,
organização e funcionamento das associações públicas profissionais, e procede à
alteração do Estatuto do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de
fevereiro";

D) Proposta de Lei n.º 327/XII/4.ª (GOV) - "Define as regras do financiamento das
Associações Humanitárias de Bombeiros, no continente, enquanto entidades
detentoras de corpos de bombeiros";

E) Proposta de Lei n.º 305/XII/4.ª (GOV) - "Procede à 36.ª alteração ao Código
Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, transpondo a
Diretiva n.º 2011/93/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro
de 2011, e cria o sistema de registo de identificação criminal de condenados pela
prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menor";

Projeto de Lei n.º 772/XII/4.ª (PS) - "Procede à [...] alteração do Código Penal,
cumprindo o disposto na Convenção do Conselho da Europa para a proteção das
crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais (Convenção de Lanzarote)";
Projeto de Lei n.º 886/XII/4.ª (PCP) - "Estratégia nacional para a proteção das
crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais";

7. Apreciação e votação do projeto de texto de substituição do Projeto de Lei n.º
899/XII/4.ª (PCP);
8. Apreciação e votação de relatórios finais de petições, designadamente:
Petição n.º 430/XII/4.ª - "A favor da não desqualificação/extinção dos tribunais do
Médio Tejo"
Relator: Deputado António Gameiro (PS)
Petição n.º 509/XII/4.ª - "Pretendem que seja criado o "Dia Nacional de Combate à
Homofobia";
Relator: Deputado Pedro Delgado Alves (PS)
9. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1148/XII/4.ª (PS) - "Consagra o dia 17 de
maio como Dia Nacional contra a Homofobia e a Transfobia"
Relator: Deputado Pedro Delgado Alves (PS)
10. Outros assuntos.

