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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E
GARANTIAS

 
 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 14 de setembro de 2021
 

 
 

15:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

[formato presencial e por videoconferência]
 

I - Parte - 15:00
 
1. Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relator e deliberação sobre consultas a promover;
 
2. Distribuição de iniciativas europeias;
 
3. Anúncio de projetos de voto que baixaram à Comissão;
 
4. Discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas europeias:
 

COM(2021)278 - Proposta de REGULAMENTO DO CONSELHO relativo à criação e ao

funcionamento de um mecanismo de avaliação e de monitorização para verificar a aplicação do

acervo de Schengen e que revoga o Regulamento (UE) n.º 1053/2013;
 
Relator: Deputado André Coelho Lima (PSD)
 

COM(2021)281 - Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

que altera o Regulamento (UE) n.º 910/2014 no respeitante à criação de um Quadro Europeu para

a Identidade Digital;
 
Relatora: Deputada Isabel Almeida Rodrigues (PS)
 
5. Apreciação e votação dos relatórios finais das Petições n.ºs:
 
-  182/XIV/2.ª  – Pela valorização dos salários dos profissionais da PSP - Relatora: Deputada Sara Madruga da
Costa (PSD)
 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)278&lang=pt
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)281&lang=pt
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13550


- 104/XIV/1.ª Por um Areeiro seguro – Relator: Deputado Pedro Delgado Alves (PS);
 
- 237/XIV/2.ª – Solicitam a promoção de uma alteração legislativa em matéria de contagem dos prazos de
prescrição – Relatora: Deputada Isabel Oneto (PS)
 
- 233/XIV/2.ª - Pela abertura de vagas suficientes para a promoção na carreira de Chefes da Polícia de
Segurança Pública - Relatora: Susana Amador (PS)
 
6. Distribuição e admissão de petições, designadamente:
 
 Petição n.o 257/XIV/2.ª - Solicita a alteração da Lei n.º 46/2005, de 29 de agosto, sobre limites à renovação
sucessiva de mandatos dos presidentes dos órgãos executivos das autarquias locais;
 
 Petição n.º 261/XIV/2.ª - Solicitam a alteração da Lei n.º 32/2008, 17 de julho, a propósito dos serviços de
comunicações pré-pagos de carácter anónimo.
 
7. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição do
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa sobre os festejos do Sporting como campeão nacional e as
subsequentes polémicas;
 
8. Apresentação do relatório da participação da Assembleia na República Reunião Interparlamentar da
Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu (AFCO), realizada a 22 de junho de 2021 –
Deputados André Coelho Lima e (PSD) e José Manuel Pureza (BE);
 
9. Apresentação dos relatórios das seguintes visitas de trabalho:
 
- Delegação da Subcomissão uma delegação da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação à Casa
de acolhimento especializado da Cruz Vermelha Portuguesa – Penha de França, realizada a 11 de maio de
2021;
 
- Delegação da Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais ao Estabelecimento Prisional de
Leiria, realizada a 25 de maio de 2021;
 
10. Apreciação e votação das atas n.os 75 a 87/XIV/2.ª (correspondentes às reuniões do mês de julho de
2021);
 
11. Outros assuntos.
 
 
 
II - Parte - 17:00
 
Audição da Secretária de Estado da Justiça responsável pela área dos registos e notariado, para
abordar especificamente os problemas deste setor, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. -
[Presencialmente]
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13607
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13607
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13603
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13603
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13627
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13627
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13631
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13631

