COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 03 DE JUNHO DE 2020
10:00 Horas
ORDEM DO DIA
(formato presencial e por videoconferência)

1. A) Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relator e deliberação sobre
consultas a promover;
B) Anúncio dos votos que baixaram à 1.ª Comissão;

2. Discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas:
A)
Projeto de Lei n.º 30/XIV/1.ª (CDS-PP) - Regulamenta a atividade de representação
profissional de interesses ("LOBBYING");
Projeto de Lei n.º 73/XIV/1.ª (PSD) - Regulamentação do lobbying;
Projeto de Lei n.º 181/XIV/1.ª (PAN) - Regulamenta a atividade de lobbying e procede
à criação de um Registo de Transparência e de um Mecanismo de Pegada
Legislativa (procede à primeira alteração à Lei Orgânica n.º 4/2019, de 13 de
setembro, e à décima quarta alteração à Lei n.º 7/93, de 1 de março);
Projeto de Lei n.º 253/XIV/1.ª (PS) - Aprova regras de transparência aplicáveis a
entidades privadas que realizam representação legítima de interesses junto de
entidades públicas e procede à criação de um registo de transparência da
representação de interesses;
Relator: Deputado Pedro Delgado Alves (PS)

B)
Projeto de Lei n.º 226/XIV/1.ª (PSD) - 9.ª alteração à Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14
de agosto, que regula a eleição para os órgãos das autarquias locais;

Projeto de Lei n.º 242/XIV/1.ª (BE) - Procede à nona alteração à Lei Eleitoral dos
Órgãos das Autarquias Locais, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de
agosto;
Relator: Deputado Pedro Delgado Alves (PS)
Projeto de Lei n.º 250/XIV/1.ª (BE) - Consagra os crimes de violação, de coação
sexual e de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência como crimes públicos
(47.ª alteração ao Código Penal);
Relatora: Deputada Cláudia Cruz Santos (PS)
Projeto de Lei n.º 251/XIV/1.ª (CH) - Pela defesa da liberdade de expressão e da
dignidade da pessoa humana;
Relatora: Deputada Isabel Alves Moreira (PS)
D)
Proposta de Lei n.º 179/XIII/4.ª (ALRAA) - Altera a Lei n.º 17/2014, de 10 de abril, que
estabelece as bases da política de ordenamento e de gestão do Espaço Marítimo
Nacional (parecer a remeter à 7.ª Comissão, competente para apreciação da
iniciativa na especialidade);
Relatora: Deputada Isabel Alves Moreira (PS)

3. Apreciação e votação do parecer sobre a interpretação do n.º 2 do artigo 137.º do
RAR (solicitado pelo PAR a pedido da Comissão de Administração Pública,
Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local);
Relator: Deputado Pedro Delgado Alves (PS)
4. Apreciação e votação do de parecer sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei n.º
1195/XIII/4.ª (Iniciativa legislativa de cidadãos) - Revogação da Resolução da
Assembleia da República n.º 35/2008, de 29 de julho (Aprova o Acordo do Segundo
Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa), solicitado pela
Comissão de Cultura e Comunicação;
Relator: Deputado Pedro Delgado Alves (PS)
5. Discussão e votação, na especialidade, da seguinte iniciativa legislativa:
Projeto de Lei n.º 187/XIV/1.ª - (PS) - Procede ao reforço do quadro sancionatório e
processual em matéria de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de
menores, cumprindo a Diretiva n.º 2011/93/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 13 de dezembro de 2011, e estabelece deveres de informação e de
bloqueio automático de sites contendo pornografia de menores ou material conexo;

6. Discussão dos seguintes Projeto de Resolução:
Projeto de Resolução n.º 458/XIV/1.ª (Ninsc.) - Campanha Nacional para Renovar o
Pacto Anti-racista na Sociedade Portuguesa;
Projeto de Resolução n.º 292/XIV1.ª (BE) - Recomenda a elaboração e
implementação de uma estratégia nacional de combate ao racismo
Projeto de Resolução nº 275/XIV/1ª (PS) - Recomenda ao Governo a adoção de
medidas transversais de combate ao racismo;
7. Fixação da redação final do texto que procede à "4.ª alteração à Lei n.º 2/2008, de 14
de janeiro (Regula o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados e a
natureza, estrutura e funcionamento do Centro de Estudos Judiciários), assegurando
formação obrigatória aos magistrados sobre a Convenção sobre os Direitos da
Criança" [Projeto de Lei n.o 99/XIV/1.ª (PSD)];
8. Discussão e votação, nos termos dos n.os 7 e 8 do artigo 75.º do RAR, do Projeto de
Voto n.º 220/XIV/1.ª (PS, BE e PAN) - De congratulação pelo Dia Internacional
contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia;
9. Apreciação e votação das atas n.os 31 a 34 (correspondentes às reuniões de 5 a 27
de maio de 2020);
10. Outros assuntos.

