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COMISSÃO DE ASSUNTOS EUROPEUS
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 21 de junho de 2022
 

 
 

16:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

Informações; 
 
Apresentação do Membro Permanente do Secretariado da COSAC, Dr. Bruno
Dias Pinheiro; 
 
Grupo de Trabalho – Escrutínio de Iniciativas Europeias; 
 
Nomeação de Deputados autor de parecer no âmbito de iniciativas europeias:

 
COM (2022)197 - Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU
E DO CONSELHO relativo ao Espaço Europeu de Dados de Saúde
 
Deputado Autor de Parecer: Cabe ao PS 
Iniciativa sinalizada pela CAE: Prazo de envio – 02/09/2022 
 
 
Nomeação de Deputado autor de parecer da CAE para pronúncia da Assembleia
da República no âmbito de matérias de competência legislativa reservada que
estejam pendentes de decisão em órgãos da União Europeia (nos termos dos
artigos 1.º-A e 2.º da Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, na sua atual versão):

 
Proposta de Decisão do Conselho que acrescenta a violação de medidas
restritivas à lista de crimes estabelecida pelo artigo 83.º, n.º do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia [COM (2022) 247] e proposta de Diretiva
sobre recuperação de ativos e confisco [COM (2022) 245];
 
Deputado Autor de Parecer: Cabe ao PS 
 

https://ipexl.secure.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-197
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-247
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-245
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Apreciação e votação de Pareceres da CAE no âmbito do escrutínio de iniciativas
europeias:

 
COM (2022)177 - Proposta de DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO sobre a proteção das pessoas envolvidas em processos judiciais
manifestamente infundados ou abusivos contra a participação pública («ações
judiciais estratégicas contra a participação pública») – Relatório Comissão de
Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias
 
Deputado Autor do Parecer: Sérgio Marques (PSD) 
Iniciativa sinalizada pela CAE – Prazo de envio - 01/07/2022 
 
 
Fixação da redação final do Projeto de Resolução n.º 46/XV/1.ª (IL) -
«Recomenda ao Governo que defenda, no contexto da União Europeia, o fim da
importação de gás da Rússia»; 
 
Debate sobre Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2022 Juntos
para uma Europa mais forte [COM (2021) 645]; 
 
Apreciação e votação do Requerimento do Grupo Parlamento da IL para a
realização de uma reunião conjunta entre a Comissão de Assuntos Europeus e a
Comissão de Orçamento e Finanças e o Ministro das Finanças, na semana
posterior à reunião do dia 17 de junho do Conselho da União Europeia (Assuntos
Económicos e Financeiros - ECOFIN); 
 

Outros assuntos; 
 
Apreciação e votação da ata n.º 10 de 7 de junho de 2022.
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https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-177
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121449
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2021-645

