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Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 19 de abril de 2022
 

 
 

15:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 
Reunião presencial
 
 
 
1. Informações gerais
 
2. Análise de propostas de regulamento interno da Comissão
 
3. Análise de propostas de plano de atividades da Comissão para a Legislatura
 
4. Apresentação e votação dos seguintes projetos de voto:
 

Projeto de voto n.º 04/XV/1.ª (IL) - De Condenação do brutal massacre de Bucha;
 
Projeto de voto n.º 06/XV/1.ª (PSD) - De Condenação pelas atrocidades ocorridas em
Bucha e outras localidades próximas de Kiev confirmadas após retirada das forças
invasoras russas;
 
Projeto de voto n.º 08/XV/1.ª (CH) - De Pesar pelo massacre de civis ucranianos na
cidade de Bucha;
 
Projeto de voto n.º 17/XV/1.ª (PS) - De Condenação pelo massacre de civis na cidade
ucraniana de Bucha;
 
 
 
 Projeto de voto n.º 05/XV/1.ª (BE) - De Condenação da agressão da Federação Russa
à Ucrânia e dos crimes de guerra cometidos;
 
Projeto de voto n.º 09/XV/1.ª (PAN) - De condenação pelos crimes de guerra
cometidos pela Rússia de Putin;

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Votos.aspx#:~:text=Condena%C3%A7%C3%A3o%20do%20brutal%20massacre%20de%20Bucha
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116928&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116930&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116939&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116927&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116931&ACT_TP=VOT


Projeto de voto n.º 12/XV/1.ª (PCP) - De solidariedade para com as vítimas da guerra
na Ucrânia, pela paz e pelo cabal apuramento de denúncias de crimes de guerra;
 
Projeto de voto n.º 13/XV/1.ª (IL) - De Condenação dos crimes de guerra na Ucrânia e
das ações de Vladimir Putin enquanto seu principal responsável;
 

 
 

Projeto de voto n.º 19/XV/1.ª (CH) - De Condenação à postura da China no conflito
com a Ucrânia;
 
Projeto de voto n.º 20/XV/1.ª (CH) - De Louvor aos Médicos Sem Fronteiras pela
atuação nos diversos conflitos militares em especial na Ucrânia;
 
Projeto de voto n.º 21/XV/1.ª (CH) - De Condenação pela postura do PCP e da
Internacional Comunista em relação ao conflito na Ucrânia;
 
 
 
Projeto de Voto n.º 14/XV/1.ª (L) - De condenação pelo massacre de civis no Mali.
 
Projeto de voto n.º 29/XV/1.ª (L) - De solidariedade e pela libertação imediata de
Vladimir Kara-Murza
 
Projeto de voto n.º 30/XV/1.ª (L) - De Saudação pelos 90 anos do nascimento de José
Tengarrinha e pelo estudo e divulgação da sua atividade parlamentar
 

 
 
5. Apresentação e discussão do Projeto de Resolução n.º 6/XV/1.ª (L) Declarando Vladimir
Putin responsável por crimes de guerra e instando as autoridades nacionais a participarem
do esforço internacional de investigação, acusação, condenação e punição de todos os
crimes de guerra na Ucrânia.
 
6. Distribuição de iniciativas legislativas e nomeação dos autores dos pareceres:
 
          Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª  Aprova o Orçamento do Estado para 2022
 

Deputado(a) autor(a) do parecer: PS
 

7. Outros assuntos
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116934&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116935&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116941&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116942&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116943&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116936&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116936&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116951&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116952&ACT_TP=VOT

