COMISSÃO DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO

Ordinária

REUNIÃO DO DIA 29 de junho de 2022

11:00 Horas

ORDEM DO DIA

I PARTE

Audiência à Associação QSintra - Em Defesa de um Sítio Único, para apresentação de
elementos referentes à gestão da Paisagem Cultural de Sintra, nomeadamente a obra da
Gandarinha e outros atentados e ameaças que põem em risco a sua inscrição como
Património Mundial.

II PARTE

1. Informações;

2. Apreciação e votação da ata da reunião de 21 de junho de 2022;

3. Discussão do Projeto de resolução n.º 64/XV/1.ª (PSD) - Pela transposição para o
ordenamento jurídico português da Diretiva (UE) 2019/789, que estabelece
normas sobre o exercício do direito de autor e direitos conexos aplicáveis a
determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à
retransmissão de programas de televisão e de rádio e da Diretiva (UE) 2019/790,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos

direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital.

4. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da Petição n.º 28/XV/1.ª —
Salvar a muralha e a guarita do Baluarte do Livramento:

Deputado Relator: (PS)

5. Apreciação e votação conjunta da proposta de texto de fusão relativa aos
seguintes projetos de voto:

●

●

●

Projeto de voto n.º 77/XV/1.ª (CH) - De saudação pela vitória da equipa
de Andebol do Sport Lisboa e Benfica na EHF European League;

Projeto de voto n.º 93/XV/1.ª (PSD) - De saudação pela vitória da equipa
de Andebol do Sport Lisboa e Benfica na EHL.

Projeto de voto n.º 96/XV/1.ª (PS) - De congratulação pela conquista
pelo Sport Lisboa e Benfica da Liga Europeia de Andebol.

6. Apreciação e votação do projeto de voto n.º 99/XV/1.ª (CH) — De congratulação
pela vitória de António Félix da Costa nas 24 Horas de Le Mans;

7. Outros assuntos.
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