
DAC, em 22 de Fevereiro de 2011

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

I PARTE

1 - Reunião com o Sr. Deputado do Parlamento Europeu, Paulo Rangel, PPE -
Relações entre o PE e os Parlamentos nacionais e outros temas de interesse
político comum; 

II PARTE

1 - Apreciação e votação do Parecer da CAE sobre o Projecto de Lei n.º 375/XI/2.ª
do BE - Altera a Lei nº 43/2006, de 25 de Agosto, reforçando os meios de
acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito
do processo de construção da União Europeia; 
Deputada Autora do Parecer Ana Catarina Mendes (PS)

2 - Ponto de situação sobre o programa do Seminário sobre a "Estratégia UE 2020";

3 - Ponto de situação da resposta da CAE ao questionário da Comissão CRIS e do
contributo para a Comissão SURE, ambas do PE;

4 - Nomeação de Deputado da CAE para representar a Assembleia da República
nas seguintes duas reuniões, que o Parlamento Europeu organiza com os
Parlamentos nacionais, em Bruxelas: no dia 14 de Março, reunião da Comissão
CRIS (Crise Financeira, Económica e Social), dedicada ao tema "Investimento na
economia real: instrumentos para o crescimento, a inovação e a coesão)" e, no dia
15 de Março, reunião da Comissão ECON (Assuntos Económicos e Monetários),
subordinada ao "Semestre europeu para a coordenação económica";

5 - Distribuição do Questionário aprovado pela Conferência de Presidentes das
CAE, nos dias 10 e 11 de Fevereiro, em Budapeste, para efeitos de elaboração do
Relatório Bianual da próxima COSAC;

6 - Apreciação e votação dos Pareceres elaborados na CAE no âmbito do escrutínio
de iniciativas europeias:

- Relatório da 6ª Comissão sobre a COM (2010) 544 - Proposta de regulamento
(EU) do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga o regulamento (CE n.º
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1541/98 do Conselho relativo à prova de origem de determinados produtos têxteis
da Secção XI da nomenclatura combinada, introduzidos em livre prática na
Comunidade, bem como aos termos de admissibilidade da prova e que altera o
regulamento (CEE) n.º 3030/93 do Conselho relativo ao regime comum aplicável às
importações de certos produtos têxteis originários de países terceiros;
Deputado Autor do Parecer: Honório Novo (PCP)

- Relatório da 6ª Comissão sobre a COM (2010) 608 - Comunicação da Comissão
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao
Comité das Regiões: Um Acto para o Mercado Único - Para uma economia social
de mercado altamente competitiva: 50 propostas para, juntos, melhor trabalhar,
empreender e fazer comércio;
Deputada Autora do Parecer: Cecília Honório (BE) 

- Relatório da 1ª Comissão sobre a COM (2010) 748 - Proposta de regulamento do
parlamento europeu e do conselho relativo à competência judiciária, ao
reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial;
Deputado Autor do Parecer: Arménio Santos (PSD)

- COM (2010) 784 - Proposta de Directiva do Conselho relativa ao regime fiscal
comum aplicável às sociedades mãe e sociedades afiliadas de Estados-Membros
diferentes (reformulação);
Deputado Autor do Parecer: António Gameiro (PS)

7 -Nomeação de Deputado Autor de Parecer na CAE, no âmbito do escrutínio de
iniciativas europeias, relativamente aos seguintes Relatórios e iniciativas europeias;

8 - Apreciação e votação da acta n.º 60 de 14 de Janeiro de 2011;

9 - Outros Assuntos


