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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 pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas:
 

- Proposta de Lei n.º 111/XIV (GOV) - Regula a utilização de sistemas de vigilância
por câmaras de vídeo pelas forças e serviços de segurança;
 
Relator: Deputado Duarte Marques (PSD)
 
- Projeto de Lei n.º 912/XIV/2.ª (Ninsc CR) - Reforça a proteção das mulheres na
gravidez e parto através da criminalização da violência obstétrica 
 
Relatora: Deputada Elza Pais (PS)
 

5. Apreciação e votação do relatório sobre a Proposta de DIRETIVA DO PARLAMENTO
EUROPEU E DO CONSELHO que altera a Diretiva (UE) 2019/1153 do Parlamento Europeu



e do Conselho no que diz respeito ao acesso das autoridades competentes aos registos
centralizados de contas bancárias através do ponto de acesso único [COM(2021)429 ];
 

Relatora: Deputada Márcia Passos (PSD)
 

6. Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 706/XIV/2.ª (PS) - Delimita
as circunstâncias em que deve ser removido ou impossibilitado o acesso em ambiente digital
a conteúdos protegidos, bem como os procedimentos e meios para alcançar tal resultado; 
 
 
7. Discussão, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 128.º do RAR, do Projeto de Resolução
n.º 1439/XIV/2.ª (Ninsc JKM) - Recomenda ao Governo a implementação de políticas
públicas para um combate eficaz aos crimes de ódio em Portugal; 
 
 
8. Discussão e votação, nos termos dos n.os 7 e 8 do artigo 75.º do RAR, dos seguintes
Projeto de Voto:
 

- Projeto de Voto n.º 657/XIV/2.ª (PS) - De Saudação ao Dia Internacional da
Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição;
 
- Projeto de Voto n.º 664/XIV/2.ª (Ninsc JKM) - De saudação – Dia Internacional dos
Afrodescendentes;
 

9. Apreciação e votação do relatório final das Petições n.os 176/XIV/2.ª - Necessidade de
reedição da Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, e 177/XIV/2.ª - Aprovação de um perdão de penas
generalizado e de uma amnistia para pequenos delitos;
 

 Relatora: Deputada Isabel Almeida Rodrigues (PS)
 

10. Distribuição e admissão de petições, designadamente:
 

Petição n.º 271/XIV/2.ª - Pela criação de uma comissão de inquérito à atuação do juiz
de Vila Real;
 
Petição n.º 272/XIV/2.ª - Contra as medidas restritivas impostas na pandemia;
 
Petição n.º 273/XIV/2.ª - Pela suspensão do Despacho n.º 7247/2019, que estabelece
as medidas que as escolas devem adotar no âmbito do direito à autodeterminação da
identidade de género e expressão de género e do direito à proteção das características
sexuais de cada pessoa;
 
Petição n.º 275/XIV/2.ª - Contra a obrigatoriedade de constituir advogado para
apresentação duma reclamação judicial;
 
Petição n.º 277/XIV/2.ª - Contra a imposição do uso de máscaras no contexto da
pandemia da Covid-19;
 
Petição n.º 278/XIV/2.ª - Pela instauração de uma comissão de inquérito aos meios
utilizados na proteção do Presidente do Sport Lisboa e Benfica;
 

2

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116863&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116863&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116870&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116870&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13641
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13642
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13643
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13645
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13647
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13648


●

●

Petição n.º 284/XIV/2.ª - Pelo envio da lei de Reforma das Forças Armadas ao Tribunal
Constitucional.
 
Petição n.º 290/XIV/2.ª – Solicita a transposição integral da Diretiva 2017/853, de 17
de maio de 2017, relativa ao controlo da aquisição e da detenção de armas;
 
Petição n.º 291/XIV/2.ª - Solicita que se avalie se a PSP satisfaz as condições exigidas
para o exercício das competências que lhe estão cometidas pelo regime jurídico das
armas e suas munições;
 
Petição n.º 292/XIV/2.ª - Solicita a anulação da condenação num processo judicial;
 

11. 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;
 

12. Discussão e votação dos seguintes requerimentos:
 

Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição do 
Ministro da Administração Interna sobre aplicação e transferência dos
montantes atribuídos pela Comissão Europeia ao Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras para o acolhimento dos refugiados. 
 
Requerimento apresentado pela Deputada não inscrita Cristina Rodrigues para
audição da Ministra da Justiça sobre os atrasos nos Tribunais de Famílias e
Menores e o número excessivo de condenações do Estado Português no Tribunal
Europeu dos Direitos do Homem;

 
13. Discussão e votação na especialidade da Proposta de Lei n.º 103/XIV (GOV) - Altera a
Lei da Organização do Sistema Judiciário e o regime aplicável à organização e
funcionamento dos tribunais judiciais;
 
14. Apreciação e votação das atas os 75 a 87/XIV/2.ª (correspondentes às reuniões do mês
de julho de 2021) e n.os 88/XIV/2.ª a 3/XIV/3.ª (correspondentes às reuniões do mês de
setembro de 2021);
 
15. Outros assuntos.
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