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ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 

Presencial
 

 
 
1. Distribuição de iniciativas legislativas: nomeação de relatores e deliberação sobre
consultas a promover;
 
2. Distribuição de iniciativas europeias e nomeação de relatores;
 
3. Discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas;
 
A)
 
Projeto de Lei n.º 141/XV/1.ª (CH) – Altera a Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital
no sentido de garantir o cumprimento do direito à liberdade de expressão – para Plenário 29
de junho;
 
Projeto de Lei n.º 179/XV/1.ª (IL) – Protege a Liberdade de Expressão online;
 
Projeto de Lei n.º 180/XV/1.ª (PS) – Simplifica o regime de proteção contra a desinformação,
assegurando a sua articulação com o Plano Europeu de Ação Contra a Desinformação,
procedendo à 1.ª alteração à Lei n.º 27/2021, de 17 de Maio, que aprova a Carta Portuguesa
de Direitos Humanos na Era Digital;
 

Relator: Deputado Bruno Aragão (PS);
 

B)
 
Projeto de Lei 21/XV/1 (PAN) – Procede à primeira alteração da Lei n.º 38/2018, de 7 de
agosto, que estabelece o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão
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de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa, e à aprovação
da respetiva regulamentação;
 
Projeto de Lei 72/XV/1 (BE) – Reforça a proteção da orientação sexual, da identidade e
expressão de género e das características sexuais (55.ª alteração ao Código Penal);
 

Relatora: Deputada Isabel Alves Moreira (PS);
 

 
 
4. Discussão e votação na especialidade da Proposta de Lei n.º 3/XV/1.ª (GOV) - Altera o
Código de Processo Penal e a Lei n.º 5/2002, de 11 de janeiro; 
 
 
 
5. Fixação da redação final, nos termos do disposto no artigo 156.º, aplicável por força do n.º
6 do artigo 128.º do RAR, do Projeto de Resolução n.º 78-XV-1.ª(PSD), - Recomenda ao
Governo a regulamentação urgente do Decreto – Lei n.º 14/2021, de 12 de fevereiro por
forma a permitir a operacionalização da plataforma online e a submissão de requerimentos
online de Vistos Gold para fins imobiliários nas Regiões Autónomas da Madeira, dos Açores
e no interior; 
 
 
 
6. Discussão e votação dos pareceres sobre:
 
- Relatório Anual de Segurança Interna 2021
 
               Relator: Deputado André Coelho Lima (PSD);
 
- Relatório Anual, ano de 2021, do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de
ADN
 
               Relator: Deputado Pedro Filipe Soares (BE);
 
 
 
7. Discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas europeias:
 
COM(2022)197 - Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO relativo ao Espaço Europeu de Dados de Saúde;
 

Relatora: Deputada Sara Madruga da Costa (PSD);
 

 
 
P9_TA(2022)0129 - Eleição dos deputados ao Parlamento Europeu por sufrágio universal
direto - Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 3 de maio de 2022, sobre a
proposta de regulamento do Conselho relativo à eleição dos deputados ao Parlamento
Europeu por sufrágio universal direto, que revoga a Decisão (76/787/CECA, CEE, Euratom)
do Conselho e o Ato relativo à eleição dos deputados ao Parlamento Europeu por sufrágio
universal direto anexo a essa decisão (2020/2220(INL) – 2022/0902(APP)). (Relatório a
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elaborar nos termos dos artigos 1.º-A e 2.º da Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, na sua
redação atual, para que a  Comissão de Assuntos Europeus prepare o parecer que será
submetido a Plenário, para efeitos de discussão e votação, sob a forma de projeto de
resolução.);
 

Relator: Deputado Pedro Delgado Alves (PS); 
 

 
 
 
 
COM/2022/0247 e COM/2022/0245 - Proposta de Decisão do Conselho que acrescenta a
violação de medidas restritivas à lista de crimes estabelecida pelo artigo 83.º, n.º 1 do
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e  Proposta de Diretiva sobre
recuperação de ativos e confisco (Relatório a elaborar nos termos dos artigos 1.º-A e 2.º da
Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto, na sua redação atual, para que a  Comissão de Assuntos
Europeus prepare o parecer que será submetido a Plenário, para efeitos de discussão e
votação, sob a forma de projeto de resolução);
 

Relator: Deputado Pedro Pinto (CH);
 

 
 
8. Discussão, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 128.º do RAR, dos Projetos de Resolução
n.ºs 14 (PAN), 19 (PAN), 51 (PAN) e 58 (CH) e 100/XV/1.ª (CH);
 
9. Discussão e votação do requerimento da DURP do PAN para audição urgente do Ministro
da Administração Interna, da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da
Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, do Coordenador da Equipa de Análise
Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica, da Presidente da Associação
Portuguesa de Mulheres Juristas, da Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e da Presidente do Instituto de Apoio à Criança,
sobre as razões do enraizamento da violência doméstica na sociedade, dos meios de
combate e das soluções para uma sua prevenção;
 
10. Anúncio de projetos de voto e discussão e votação, nos termos dos n.ºs 7 e 8 do RAR,
dos Projetos de voto n.ºs 37/XV (PS), 46/XV (CH), 47/XV (BE), 48/XV (PCP)e 59/XV (PCP);
 
11. Distribuição e admissão das Petições n.ºs 6, 10, 14, 19e 22/XV (incluindo a apreciação
da adenda à nota de admissibilidade da Petição n.º 326/XIV/3.ª); 
 
12. Apreciação e votação das atas n.ºs 1 a 14/XV (correspondentes às reuniões da
Comissão de 13 de abril a 26 de maio de 2022); 
 
13. Constituição do Grupo de Trabalho – Audição de peticionantes;
 
14. Outros assuntos.
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