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ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 
Reunião presencial e por videoconferência
 
1. Apreciação e votação do parecer de assentimento à deslocação de Sua Excelência, o
Presidente da República, entre 30 de maio e 5 de junho de 2021, às Repúblicas da
Eslovénia e da Bulgária, e ao Reino de Espanha.
 
 
 
2. Distribuição de iniciativas legislativas e nomeação de autores de pareceres
 
Projeto de Lei n.º 827/XIV/2.ª (BE) Altera o regulamento consular, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 71/2009, de 31 de março, com vista a reforçar as normas relativas à nomeação dos
cônsules honorários
 
Deputado(a) autor(a) do parecer: PSD
 
Proposta de Resolução 21/XIV/2.ª (GOV) Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a
República Helénica sobre Cooperação em matéria de Defesa, assinado em Lisboa, em 12
de outubro de 2020
 
Deputado(a) autor(a) do parecer: PS
 
Proposta de Resolução n.º 22/XIV/2.ª (GOV) Aprova o Acordo entre a República Portuguesa
e a Organização Europeia de Direito Público para o Estabelecimento de um Escritório
Regional em Portugal, assinado em Atenas, em 16 de outubro de 2020
 
Deputado(a) autor(a) do parecer: PSD
 
Proposta de Resolução n.º 23/XIV/2.ª (GOV) Aprova o Acordo entre a República Portuguesa
e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 18 de

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110775
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110780
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110784
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110785


dezembro de 2020, que revê o Acordo referente ao Estabelecimento da Sede da
Comunidade em Portugal, assinado em Lisboa, em 3 de julho de 1998
 
Deputado(a) autor(a) do parecer: PS
 
Proposta de Resolução n.º 24/XIV/2.ª (GOV) Aprova o Acordo em Matéria de Proteção dos
Investimentos entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
República de Singapura, por outro, feito em Bruxelas, em 19 de outubro de 2018 
 
Deputado(a) autor(a) do parecer: PS
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