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Reunião em formato presencial
 
 
 
1. - Informações gerais
 
2. - Apreciação e votação do relatório sobre o documento “Participação de Portugal na União
Europeia - 2021”.
 
     Deputado(a) relator(a): (PS)
 
3. - Apreciação e votação do parecer do “Programa de Trabalho da Comissão Europeia para
2022”.
 
    Deputada relatora: Carla Madureira (PSD)
 
4. - 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.
 
5. -  Apresentação e discussão dos seguintes Projetos de Voto:
 

n.º 44/XV/1.ª (PSD) - De condenação pela perseguição de dirigentes e representantes
sindicais na Bielorrússia
 
n.º 57/XV/1.ª (PS) - De Solidariedade para com a comunidade portuguesa na África do
Sul, no Estado de KwaZulu-Natal.
 
 n.º 63/XV/1.ª (PSD) - De saudação pelos 20 anos da restauração da independência
de Timor-Leste
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https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c324d314d7a5535597a686c4c574d354e3245744e4446694d4331684e5463304c5468685a6a686a4d5455794e44646b4e4335775a47593d&fich=c5359c8e-c97a-41b0-a574-8af8c15247d4.pdf&Inline=true
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116967&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116982&ACT_TP=VOT
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalhe-Votos.aspx?BID=116988&ACT_TP=VOT


n.º 64/XV/1.ª (PSD) - De congratulação pelo pedido de adesão à Nato da Finlândia e
da Suécia.
 

 
 
6. - Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD
que solicita a audição do Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Embaixadora da
Ucrânia e Alta-Comissária para as Migrações.
 
7. - Apreciação e votação do requerimento apresentado pelos Grupos Parlamentares do PS
e PSD para a realização de visita de uma comitiva da Assembleia da República ao
Parlamento Ucraniano.
 
8. Designação de novo relator:
 

Petição n.º 282/XIV/3.ª - Entrega de contribuições à Segurança Social
 
Deputado(a) relator(a): PSD
 

9. Aprovação das atas números:
 
 - 03, de 26 de abril de 2022;
 
 - 04, de 27 de abril de 2022;
 
 - 05, de 2 de maio de2022;
 
 - 06, de 3 de maio de 2022.
 
10. - Outros assuntos
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