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ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 
Reunião em formato presencial
 
 
 
1. Informações gerais
 
2. Votação da proposta de regulamento interno da Comissão
 
3. Votação da proposta de plano de atividades da Comissão para a XV Legislatura
 
4. Apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência o
Presidente da República à República Democrática de Timor-Leste entre os dias 16 e 24 de
maio para assistir às Comemorações dos 20 anos de Independência e à posse do
Presidente da República.
 
5. Apreciação e votação do parecer de assentimento para deslocação de Sua Excelência o
Presidente da República ao Reino Unido, Londres e ao Principado de Andorra entre os dias
10 a 13 próximo mês de junho, para participar nas Comemorações do Dia de Portugal,
Londres; em Andorra para encontro com a comunidade portuguesa ali residente.
 
6. Discussão e votação do parecer da Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª Aprova o Orçamento do
Estado para 2022
 
   Deputado relator: Miguel Iglésias - PS
 
7. Apreciação da parte deliberativa da conciliação da versão reformulada, a considerar para
efeitos de leitura e votação em reunião plenária.
 

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

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


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;
 
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 (L) - De Condenação dos crimes de guerra na Ucrânia e
das ações de Vladimir Putin enquanto seu principal responsável;
 
 
 

8. Apresentação e votação dos seguintes projetos de voto:
 

Projeto de Voto n.º 14/XV/1.ª (L) - De condenação pelo massacre de civis no Mali.
 
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 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.
 

 
 
9. 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.
 
10. Distribuição de iniciativas europeias e designação de relatores:
 
     Elaboração do Relatório sobre o documento “Participação de Portugal na União Europeia
- 2021”
 
     Deputado(a) relator(a): (PS)
 
     Escrutínio do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2022
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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
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=116936&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=116951&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116952&ACT_TP=VOT
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c324d314d7a5535597a686c4c574d354e3245744e4446694d4331684e5463304c5468685a6a686a4d5455794e44646b4e4335775a47593d&fich=c5359c8e-c97a-41b0-a574-8af8c15247d4.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c324d314d7a5535597a686c4c574d354e3245744e4446694d4331684e5463304c5468685a6a686a4d5455794e44646b4e4335775a47593d&fich=c5359c8e-c97a-41b0-a574-8af8c15247d4.pdf&Inline=true
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2021-645


     Deputado(a) relator(a): (PSD)
 
     
 
11. Aprovação de atas:
 
-  n.º 01/XIV/1.ª de 13 de abril de 2022;
 
-  n.º 02/XIV/1.ª de 19 de abril de 2022;
 
12. Outros assuntos
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