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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E
GARANTIAS

 
 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 03 de novembro de 2021
 

 
 

15:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

Distribuição de iniciativas legislativas;  
 
Discussão e votação do parecer sobre a: 
 
Proposta de Lei n.º 117/XIV/3.ª (Governo)
 
Assegura, em matéria de extradição e de congelamento, apreensão e perda de
bens, o cumprimento dos Acordos entre a União Europeia e a República da
Islândia e o Reino da Noruega e o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do
Norte
 
Relatora - Catarina Rocha Ferreira (PSD) 
 
 
Discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas; 
 
A) 
 
Projeto de Lei n.º 516/XIV/2.ª (PSD)
 
Transfere a sede do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo
e da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos para a cidade de Coimbra,
procedendo à décima alteração à Lei n.º 28/82, de 15 de novembro (Lei da
organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional), à décima
terceira alteração ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado
pela Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro, e à terceira alteração à Lei Orgânica
n.º2/2005, de 10 de janeiro (Lei de organização e funcionamento da Entidade das
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4.

Contas e Financiamentos Políticos)
 
 
B)
 
Projeto de Lei n.º 780/XIV/2.ª (PS)
 
Proíbe a discriminação em razão da identidade de género ou orientação sexual
na elegibilidade para dar sangue
 
Projeto de Lei n.º 943/XIV/3.ª (PAN)
 
Promove a dádiva de sangue e proíbe a discriminação em razão da identidade de
género ou orientação sexual na elegibilidade para dar sangue;
 
Projeto de Lei n.º 945/XIV/3.ª (BE)
 
Proíbe a discriminação em razão da orientação sexual, da identidade de género,
da expressão de género e das características sexuais na doação de sangue
 
Projeto de Lei n.º 947/XIV/3.ª (Cristina Rodrigues (Ninsc))
 
Altera a Lei n.º 37/2012, de 27 de agosto, impedindo a discriminação na dádiva
de sangue em razão da orientação sexual
 
 
 
Fixação da redação final, nos termos do disposto no artigo 156.º do RAR, dos
textos finais das seguintes iniciativas: 
 
 
Proposta de Lei n.º 103/XIV/2.ª (Governo)
 
Altera a Lei da Organização do Sistema Judiciário e o regime aplicável à
organização e funcionamento dos tribunais judiciais
 
Decreto da Assembleia da República n.º 167/XIV 
 
Transpõe a Diretiva (UE) 2019/713 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17
de abril de 2019, relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de
pagamento que não em numerário, alterando o Código Penal, o Código de
Processo Penal, a Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a Lei do
Cibercrime, e outros atos legislativos 
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
 
Projeto de Lei n.º 997/XIV/3.ª (PS, PSD, PCP)
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Terceira alteração à Lei n.º 24/2009, de 29 de maio, que aprova o regime jurídico
do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) 
 
 
 
 
 
 
 
Discussão e votação do projeto de voto n.º 693/XIV/3.ª (PS) - De saudação pelo
Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos 
 
Distribuição e admissão de petições, designadamente: 
 
Petição n.º 297/XIV/3.ª
 
Solicitam maior intervenção da PSP nas ruas do Fogueteiro, no Seixal
 
Petição n.º 298/XIV/3.ª
 
Pela averiguação da capacidade de exercício do cargo por parte do Presidente
da República
 
Petição n.º 301/XIV/3.ª
 
Pela fiscalização da constitucionalidade de normas excecionais e temporárias
destinadas à prática de atos por meios de comunicação à distância, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19
 
Petição n.º 308/XIV/3.ª
 
Pelo Círculo Nacional de Compensação
 
Petição n.º 311/XIV/3.ª
 
Solicita que se avalie se as organizações do setor da caça de 1.º nível satisfazem
as condições exigidas para o exercício das competências que lhe estão
cometidas pelo regime jurídico das armas e suas munições
 
Apresentação do relatório da participação da delegação da AR à 9.ª reunião do
Grupo Especializado de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol (25 e 26 de
outubro de 2021); 
 
Apreciação e votação das atas n.ºs 4 a 8/XIV/3.ª (correspondentes às reuniões
do mês de outubro de 2021); 
 
Outros assuntos.
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