ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

COMISSÃO DE ASSUNTOS EUROPEUS
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 01 DE MARÇO DE 2011
17:00 Horas
ORDEM DO DIA

1- Discussão do Projecto de Resolução n.º 374/XI (CDS-PP) - Recomenda ao
Governo que promova a rejeição nas instituições da União Europeia da proposta de
instituir uma "cooperação reforçada" no domínio da criação da protecção de patente
unitária que consagra um regime linguístico discriminatório;
2 - Actualização do programa do Seminário sobre a "Estratégia UE 2020";
3 - Pronúncia da CAE sobre o acompanhamento parlamentar da Política Externa e
de Segurança Comum ao nível da UE;
4 - Apresentação do relatório da Conferência de Presidentes das Comissões de
Assuntos Europeus dos Parlamentos da UE;
5 - Apreciação e votação dos Pareceres elaborados na CAE no âmbito do escrutínio
de iniciativas europeias:
- Proposta de regulamento (EU) do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga
o regulamento (CE n.º 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 [COM (2010) 544] com Relatório da 6ª Comissão;
Deputado Autor do Parecer: Honório Novo (PCP)
- 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 [COM (2010) 748] com Relatório da 1ª Comissão;
Deputado Autor do Parecer: Arménio Santos (PSD)
- Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece
uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para
certos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única») [COM (2010) 799 final] com
Relatório da 7.ª Comissão;
Deputada Autora do Parecer: Cecília Honório (BE)
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- Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo
dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas
[COM (2010) 781 Final] com Relatório da 12ª Comissão.
Deputado Autor do Parecer: Honório Novo (PCP)
6 - Nomeação de Deputado Autor de Parecer na CAE, no âmbito do escrutínio de
iniciativas europeias, relativamente às seguintes iniciativas europeias;
7- Apreciação e votação das actas n.º 61 de 18 de Janeiro de 2011 n.º 67 de 23 de
Fevereiro de 2011.
8 - Outros Assuntos
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