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Reunião em formato presencial e por videoconferência
 
 
 
1. Informações gerais 
 
2. Apreciação do parecer de assentimento à deslocação de Sua Excelência, o Presidente da
República à República Federativa do Brasil, S. Paulo, de 29 de julho a 03 de agosto, para
participar na inauguração do Museu da Língua Portuguesa.
 
3. Apreciação e votação do parecer da Proposta de Resolução n.º 25/XV/2.ª Aprova a
prorrogação da aplicação das medidas transitórias no âmbito do Acordo de Parceria ACP-
EU.
 
   Deputado autor do parecer: Nuno Miguel Carvalho - PSD
 
4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que
propõe a constituição de um grupo de trabalho de acompanhamento da execução do acordo
bilateral EUA-Portugal, a propósito da Base das Lajes.
 
 
 
5. Apresentação e discussão dos Projetos de Resolução:
 
1392/XIV/2.ª (NINSC-CR) - Recomenda ao Governo que proceda à ratificação da
Convenção sobre violência e assédio no mundo do trabalho da Organização Internacional
do Trabalho.
 
Projeto de Resolução 1399/XIV/2.ª (CH) - Recomenda ao Governo que submeta a discussão
e votação no Parlamento qualquer acordo de livre circulação ou mobilidade com a CPLP.
 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120958
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121008
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338795a5759314e6a4e6b4d53316b4e4467354c5451775a444974596d5132596930304f4456694d445a6a4e54526c5a6a63755a47396a&fich=2ef563d1-d489-40d2-bd6b-485b06c54ef7.doc&Inline=true
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1342/XIV/2.ª (Ninsc-JKM) - Recomenda ao Governo que exerça a sua ação diplomática
junto da União Europeia, promovendo a proteção das pessoas LGBTQI+ face à legislação
repressiva aprovada pelo Parlamento Húngaro.
 
 
 
6. Apresentação e votação dos seguintes projetos de Voto:
 
607/XIV/2.ª (IL) - De condenação pelas sucessivas violações dos direitos fundamentais das
pessoas LGBTIQ na Hungria.
 
609/XIV/2.ª (BE) - De condenação pela aprovação de mais um pacote legislativo contra os
direitos LGBTI+ na Hungria.
 
611/XIV/2.ª (Ninsc - JKM) - De solidariedade para com a comunidade LGBTQI+ na Hungria
face à aprovação de legislação atentatória da sua dignidade e liberdade.
 
614/XIV/2.ª (CH) - De congratulação pela aprovação na Hungria de legislação que defende a
instituição Família.
 
617/XIV/2.ª (NINSC-CR) - De protesto, pela posição de neutralidade assumida pelo Governo
Português face à legislação atentatória dos direitos humanos, aprovada pela Hungria.
 
619/XIV/2.ª (BE) - De protesto, pela declaração de neutralidade por parte do governo
português relativamente à aprovação de um pacote legislativo contra os direitos LGBTQI+
na Hungria.
 
623/XIV/2.ª (PAN) - De condenação pela aprovação de legislação na Hungria que viola os
direitos humanos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo.
 
636/XIV/2.ª (PSD e CDS-PP) - De condenação contra a homofobia no mundo.
 
 
 
7. Discussão na especialidade dos seguintes Projetos de Resolução:
 
n.º 1240/XIV/2.ª - Apoio à tripla ameaça em Moçambique
 
n.º 1328/XIV/2.ª - Recomenda ao Governo que continue o seu esforço para sensibilizar e
mobilizar as organizações e a comunidade internacionais para a necessidade urgente de
ajudar Moçambique a dar resposta à grave crise humanitária que afeta centenas de milhares
de deslocados na Província de Cabo Delgado
 
 
 
8. Aprovação das atas:
 

 n.º 55, de 2 de março de 2021;
 n.º 59, de 16 de março de 2021;
 n.º 62, de 30 de março de 2021;
 n.º 64, de 7 de abril de 2021;
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https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a4a6d5a57526b4e7a557a4c546c6d5a4455744e4441785a53303459574d354c544e694d7a4d334e575a6c4d6a4d344e53356b62324e34&fich=2fedd753-9fd5-401e-8ac9-3b3375fe2385.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c3249314e7a42685a5749324c5755325a5755744e44426d4e6930344d4751784c5755324e6d566b4e5445304d6d51334e69356b62324e34&fich=b570aeb6-e6ee-40f6-80d1-e66ed5142d76.docx&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116817&ACT_TP=VOT
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a5a685a57597a4d6d557a4c5463305a574d744e446330596931694f44646d4c5449774f445a694d7a593159544d775953356b62324e34&fich=6aef32e3-74ec-474b-b87f-2086b365a30a.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a673159546b325a574d344c5459795a6a41744e4449774d6930354d545a6d4c54497a5a6a41324d546b335a5456684e79356b62324e34&fich=85a96ec8-62f0-4202-916f-23f06197e5a7.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a6b30596a45325a5759784c5751354d6d51744e47466a59533035597a41334c5449324f4468685a6a49344d57566c4f43356b62324e34&fich=94b16ef1-d92d-4aca-9c07-2688af281ee8.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a51325a44646a4e444a684c5759795a6a59744e4455784d6930354e4749304c5755345a6a4e684f544d314d6d46684e79356b62324e34&fich=46d7c42a-f2f6-4512-94b4-e8f3a9352aa7.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c32566c597a566b4e7a466b4c54557a4d5745744e475a6a5a693034597a526d4c57517a595755324e44417a4e6d55334d53356b62324e34&fich=eec5d71d-531a-4fcf-8c4f-d3ae64036e71.docx&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110745
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120895
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 n.º 66, de 13 de abril de 2021;
 n.º 67, de 20 de abril de 2021;
 n.º 68, de 27 de abril de 2021;
 n.º 72, de 25 de maio de 2021;

 
9. Outros assuntos
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