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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E
GARANTIAS

 
 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 16 de novembro de 2021
 

 
 

16:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

(presencial e por videoconferência)
 
 
 

Anúncio de iniciativas legislativas que baixaram à Comissão; 
 
Discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas: 
 
A) 
Projeto de Lei n.º 548/XIV/2.ª (PS) - Harmoniza a Lei Eleitoral para o Parlamento
Europeu com as disposições em vigor na ordem jurídica portuguesa sobre perda
de mandato de titulares de cargos eletivos; 
 
B) 
Proposta de Lei n.º 117/XIV/3.ª (GOV) - 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. 
 
Nova apreciação na generalidade, com eventual votação de propostas de
alteração para a aprovação de um texto de substituição da Comissão, das
seguintes iniciativas legislativas:

 
Proposta de Lei n.º 90/XIV/2.ª (GOV) – Altera o Código Penal, o Código de
Processo Penal e leis conexas, implementando medidas previstas na Estratégia
Nacional Anticorrupção;

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45330
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121207
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110758
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Projeto de Lei n.º 875/XIV/2.ª (PSD) – Aprova medidas de combate à corrupção e
à criminalidade económico-financeira, procedendo à alteração do Código Penal e
de legislação conexa;
 
Projeto de Lei n.º 876/XIV/2.ª (PSD) – Trigésima oitava alteração ao Código de
Processo Penal, aprovado pelo Decreto Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro;
 
 
 
Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 886/XIV/2.ª (CDS-PP)
 - Cessação de vigência do regime excecional de medidas de flexibilização da
execução das penas e das medidas de graça no âmbito da prevenção,
contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e
da doença COVID-19, constante da Lei n.º 9/2020, de 10 de abril 
 
Discussão, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 128.º do RAR, do Projeto de
Resolução n.º 1499/XIV/3.ª (PAN) - Por políticas integradas e céleres de
promoção da adoção 
 
Outros assuntos.
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120919
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120920
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120955
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121247
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121247
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121247

