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                              Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa [APCE] 

 
Reuniões /  Sessões –  2015  

28 setembro-02 outubro: 

 

Os Deputados Mota Amaral (PSD), Presidente da Delegação, António Braga (PS) e 
Carlos Alberto Gonçalves (PSD), participaram em Estrasburgo, na 4ª Parte da 
Sessão Plenária de 2015 da APCE. 

Do Projeto de Ordem de Trabalhos, destacaram-se:  

 Ratificação dos Mandatos 

 Apresentação e discussão de relatórios das diversas Comissões: 

A saúde pública e os interesses da indústria farmacêutica: como garantir o 

primado dos interesses da saúde pública?; As atividades da Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em 2014-2015; A 

implementação das decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem; 

Liberdade de religião e a convivência numa sociedade democrática; O abuso 

da prisão preventiva pelos Estados Partes na Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem; A evolução do processo de acompanhamento da Assembleia 

(outubro 2014-agosto 2015); A igualdade e a responsabilidade parental 

partilhada: o papel do pai; Repensar a estratégia antidopagem. 

 Reeleição por maioria absoluta, do Secretário-Geral da Assembleia Parlamentar 
do Conselho da Europa, Wojciech Sawick, para um mandato de cinco anos, com 
início a 1 de fevereiro de 2016, no dia 29 de setembro.  

 Eleição de Juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em 
representação da República da Eslováquia (29 de setembro) 

 Apresentação e discussão do Relatório da atividade do Bureau e da Comissão 
Permanente (28 de setembro) 

 Período de perguntas ao Secretário-Geral do Conselho da Europa, Thorbjorn 
Jagland (28 de setembro) 

 Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, pelo atual 
Presidente, Igor Crnadak, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Bósnia e 
Herzegovina (28 de setembro) 

 Debate de atualidade subordinado ao tema: 

 “Uma resposta humanitária e política global à crise das migrações dos 
refugiados na Europa”, com intervenções da Presidente da Câmara dos 
Deputados de Itália, Laura Boldrini, e do Secretário-Geral do Conselho da 
Europa, Thorbjorn Jagland, no dia 29 de setembro 

 Debate conjunto (29 de setembro) 

 Depois de Dublin – a necessidade urgente de um verdadeiro sistema de 
asilo Europeu 

 Os países de trânsito: enfrentar os novos desafios da migração e do asilo 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=21814&lang=EN
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5797&lang=2&cat=8
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5797&lang=2&cat=8
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5796&lang=2&cat=8
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5796&lang=2&cat=8
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5787&lang=2&cat=8


 
Divisão de Relações Internacionais 

 

 

                              Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa [APCE] 

 Intervenções de Sua Alteza Real o Grão-Duque do Luxemburgo (29 de 
setembro), do Presidente do Conselho de Ministros da Bósnia e Herzegovina, 
Denis Zvizdic (30 de setembro), e do Primeiro-Ministro da Sérvia, Aleksandar 
Vucic (1 de outubro). 

 Debate livre (1 de outubro) 

 Cerimónia da entrega do Prémio dos Direitos Humanos Václav Havel (28 de 
setembro) 

 Reuniões do Bureau, Comité de Presidentes, Comissões, Subcomissões e 
Grupos Políticos. 

 Reunião conjunta da No Hate Parliamentary Alliance (29 de setembro)  

 Reunião da Rede Parlamentar pelo Direito das Mulheres à Não-Violência (30 de 
setembro) 

 Reunião conjunta dos Parlamentares de Referência da Campanha relativa à 
violência sexual contra as crianças (1 de outubro)  

 Reunião da Presidente da APCE com os Presidentes das Delegações Nacionais 
(1 de outubro) 

09 setembro: 

 

Terá lugar em Paris, uma reunião da Comissão das Migrações, Refugiados e 
Deslocados Internos, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE). 
Participa o Deputado António Braga, na qualidade de membro efetivo da Delegação. 

01 setembro: 

 

O Deputado Mota Amaral (PSD), Presidente da Delegação Portuguesa à 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), participa em Paris, na 
reunião da Comissão de Assuntos Políticos e Democracia. 

22-26 junho: 

 

Os Deputados Mota Amaral (PSD), Presidente da Delegação, Maria de Belém 
Roseira (PS), Vice-Presidente da Delegação, António Braga (PS), Carlos Alberto 
Gonçalves (PSD) e Telmo Correia (CDS-PP), participaram em Estrasburgo, na 3ª 
Parte da Sessão Plenária de 2015 da APCE. 

Do Projeto de Ordem de Trabalhos, destaca-se:  

 Ratificação dos Mandatos 

 Apresentação e discussão de relatórios das diversas Comissões.  

 A Deputada Maria de Belém Roseira (PS), Vice-Presidente da Delegação da 
AR à APCE, apresentou o relatório “Rumo a um novo modelo social 
europeu;” no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e 
Desenvolvimento Sustentável, na 5ª feira, 25 de junho. 

 Outros relatórios:  
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Observação das eleições parlamentares na Turquia (7 de junho de 2015); 

Melhorar a proteção de denunciantes; Avaliação da parceria para a 

democracia relativamente ao Parlamento de Marrocos; O funcionamento das 

instituições democráticas no Azerbaijão; A situação na Hungria após a 

adoção da Resolução da Assembleia 1941 (2013);Pessoas desaparecidas 

durante o conflito na Ucrânia; O reforço da cooperação contra o 

ciberterrorismo e outras formas de ataque de larga escala na Internet; 

Reconhecer e prevenir o neorracismo. 

 Eleição de Juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Secretário-
Geral adjunto do Conselho da Europa 

 Relatório de progresso do Secretariado e da Comissão Permanente (22 de 
junho) 

 Debate livre (25 de junho) 

 Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, pelo atual 
Presidente, Igor Crnadak, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Bósnia e 
Herzegovina (22 de junho) 

 Debate conjunto (24 de junho) 

 O aumento da transparência em relação à propriedade dos meios de 
comunicação social 

 A responsabilidade e a ética dos meios de comunicação social num cenário 
de mudança 

 Reapreciação das sanções relativas à Delegação da Federação Russa (24 de 
junho) 

 Intervenções do Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon (23 de 
junho), da Presidente de Malta, Marie Louise Coleiro Preca (22 de junho) e da 
Responsável pela Presidência da Bósnia e Herzegovina (24 de junho).Eventual 
debate de atualidade e de urgência, subordinado ao tema: 

“A necessidade de uma resposta europeia comum aos desafios em matéria 

de migração” 

(a decidir pela Assembleia Parlamentar no primeiro dia da Sessão) 

 Cerimónia do 60º Aniversário do Prémio Europa (22 de junho) 

 Reuniões do Bureau, Comité de Presidentes, Comissões, Subcomissões e 
Grupos Políticos. 

 Reunião conjunta da No Hate Parliamentary Alliance (23 de junho) – 
representante da AR, Deputado Carlos Costa Neves (PSD)  

 Reunião da Rede Parlamentar pelo Direito das Mulheres à Não-Violência (24 de 
junho) 

 Reunião conjunta dos Parlamentares de Referência da Campanha relativa à 
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violência sexual contra as crianças (25 de junho) – representante da AR, 
Deputada Maria de Belém Roseira 

 Reunião da Presidente da APCE com os Presidentes das Delegações Nacionais 
(21 de junho) 

4-5 junho: 

 

O Deputado João Bosco Mota Amaral (PSD), Presidente da Delegação Portuguesa 
à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, participou na reunião da 
Comissão de Assuntos Políticos e Democracia que teve lugar em Roma.  

28 maio: 

 

A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) realizou em Paris, a 
reunião da Comissão para o Respeito das Obrigações e Compromissos dos 
Estados-Membros do Conselho da Europa (Comissão de Acompanhamento). 
Participou o Presidente da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa, Deputado João Bosco Mota Amaral (PSD), membro da 
referida Comissão. 

 Relatório Deputado Mota Amaral (PSD)  

20-24 abril: 

 

2ª Parte da Sessão Plenária de 2015  da Assembleia Parlamentar do Conselho da 
Europa (APCE) - Estrasburgo  

Os Deputados Mota Amaral (PSD), Presidente da Delegação, Maria de Belém 
Roseira (PS), Vice-Presidente da Delegação, António Braga (PS), Carlos Alberto 
Gonçalves (PSD) e Telmo Correia (CDS-PP), participaram em Estrasburgo, na 2ª 
Parte da Sessão Plenária de 2015 da APCE. 

Da Ordem de Trabalhos, destacaram-se:  

 Apresentação e discussão de relatórios das diversas Comissões, tendo sido 
adotados diversos documentos relativos a:  

Operações de vigilância em massa; Consequências humanitárias das ações 

do grupo terrorista conhecido por “Estado Islâmico”; A discriminação contra 

pessoas transgénero na Europa; Os Serviços Sociais na Europa: legislação 

e práticas relativas à retirada de crianças das suas famílias nos Estados-

Membros do Conselho da Europa; “Drones” e execuções de alvos 

específicos: a necessidade de defender os Direitos Humanos e o Direito 

Internacional; Diálogo pós-acompanhamento relativamente ao Mónaco – 

intervenção do Deputado Mota Amaral; Reforma da Governação do Futebol; 

A igualdade e a não discriminação no acesso à justiça; A eficácia da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem: a Declaração de Brighton e o 

seguimento. 

 Eleição de Juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em 
representação de Andorra, Áustria, Finlândia, Irlanda e Liechtenstein 
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 Apresentação e discussão do Relatório de Atividades do Bureau e da Comissão 
Permanente (20 de abril) 

 Debate livre (20 de abril) 

 Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, pelo atual 
Presidente, Didier Reynders, Ministro dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos 
Europeus, da Bélgica (20 de abril) 

 Debate conjunto (21 de abril)  

 Orçamento e prioridades do Conselho da Europa para o biénio 2016-2017  

 Despesas da Assembleia Parlamentar para o biénio 2016-2017 
 Intervenção do Comissário do Conselho da Europa para os Direitos Humanos, 

Nils Muiznieks, sobre o Relatório Anual de Atividade de 2014 (23 de abril) 

 Discurso de Sua Majestade o Rei dos Belgas, (21 de abril) e declaração da 
Ministra do Diálogo Social, dos Assuntos dos Consumidores e das Liberdades, 
de Malta, Helena Dalli, (22 de abril). 

 Debate de atualidade (22 de abril) “A situação política e de segurança na Ucrânia 
e as suas implicações” 

 Debates de urgência (23 de abril) subordinados aos temas:  

 A tragédia humana no Mediterrâneo: é necessária uma ação imediata”, (23 

de abril). Intervenções dos Deputados Mota Amaral, Telmo Correia, em 

nome do Grupo do PPE, e António Braga. 

 Projeto de Protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa para a 
prevenção do terrorismo - pedido de parecer à Assembleia Parlamentar  

 Reuniões do Bureau, Comité de Presidentes, Comissões, Subcomissões e 
Grupos Políticos. 

 Reunião conjunta dos Parlamentares de Referência da Campanha relativa à 
violência sexual contra as crianças e da Comissão de Cultura, Ciência, 
Educação e Media (23 de abril) 

 Reunião da Rede Parlamentar pelo Direito das Mulheres à Não-Violência (23 de 
abril). 

 

24 março: 

 

 

Decorreu em Paris, a reunião da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e 
Desenvolvimento Sustentável, de que é membro efetivo e Relatora a Deputada 
Maria de Belém Roseira (PS). 

 

23 março: 

 

 

Realizou-se em Paris, a reunião da Comissão das Migrações, Refugiados e 
Deslocados Internos. Participaram os Deputados António Braga (PS) e Carlos 
Alberto Gonçalves (PSD), na qualidade de membros efetivos da Delegação. 
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19 março: 

 

 

Teve lugar em Paris, a reunião da “No Hate Parliamentary Alliance”, cujo 
lançamento teve lugar no dia 29 de janeiro, durante a 1ª Parte da Sessão Plenária 
de 2015. O Deputado Carlos Costa Neves (PSD), membro efetivo da Delegação à 
APCE, designado pela Delegação portuguesa, membro desta Campanha da APCE, 
participou nesta reunião. 

 

17 março: 

 

 

Reunião da Comissão para o Respeito das Obrigações e Compromissos dos 
Estados-Membros do Conselho da Europa (Comissão de Acompanhamento), Paris. 
Participou o Deputado Mota Amaral (PSD), membro efetivo da referida Comissão. 

 

16 março: 

 

 

A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) organizou em Paris, a 
reunião da Comissão de Assuntos Políticos e Democracia. Participaram o Deputado 
Mota Amaral (PSD) e a Deputada Ana Catarina Mendonça Mendes (PS), membros 
efetivos da Comissão. 

26-30  janeiro: 

 

1ª Parte da Sessão Plenária de 2015 da Assembleia Parlamentar do Conselho da 
Europa (APCE) 

Estrasburgo – 26 a 30 de janeiro 

Os Deputados Mota Amaral (PSD), Presidente da Delegação, Maria de Belém 
Roseira (PS), Vice-Presidente da Delegação, Carlos Costa Neves (PSD), António 
Braga (PS), Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Ana Catarina Mendonça Mendes 
(PS), participaram em Estrasburgo, na 1ª Parte da Sessão Plenária de 2015 da 
APCE. 

Do Projeto de Ordem de Trabalhos, destaca-se:  

 Ratificação dos Mandatos 

 Eleição do (a) Presidente da Assembleia Parlamentar  

 Apresentação e discussão de relatórios das diversas comissões, 
nomeadamente, os relativos a:  

Observação de Eleições Legislativas na Tunísia (26 de outubro de 2014); 
Observação de Eleições Presidenciais na Tunísia (23 de novembro e 21 de 
dezembro de 2014); Observação de Eleições Legislativas na Moldávia (30 
de novembro de 2014); A implementação do Memorando de Entendimento 
entre o Conselho da Europa e a União Europeia; O respeito das obrigações 
e compromissos do Montenegro; Proteção da liberdade dos media na 
Europa; Combater a intolerância e a discriminação na Europa, com 
destaque para as que visam os cristãos; A alteração da filiação política pós-
eleitoral dos membros e as suas repercussões na composição das 
delegações nacionais; A proteção das testemunhas: instrumento 
indispensável para a luta contra o crime organizado e o terrorismo na 
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Europa; Igualdade e inclusão para pessoas com deficiência. 

Debate sobre A situação humanitária dos refugiados e deslocados 
Ucranianos - com intervenção do Comissário dos Direitos Humanos, Nils 
Muiznieks 

Debate conjunto (28 de janeiro) 

 A igualdade e a crise;  

 Proteção do direito de negociação coletiva incluindo o direito à greve; 
 
 Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, pelo atual 

Presidente, Didier Reynders, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Bélgica 
(26 de janeiro). 

 Apresentação e discussão do Relatório de Atividades do Bureau e da 
Comissão Permanente (26 de janeiro). 

 Eleição de Juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em 
representação da Bulgária e Sérvia. 

 Debate livre, a 27 de janeiro. 

 Intervenção do Presidente da Irlanda, Michael D. Higgins, (27 de janeiro). 

 Eventual debate de urgência sobre os ataques terroristas em Paris, a 
decidir pela Assembleia Parlamentar no primeiro dia da Sessão. 

 Comunicação do Secretário-Geral do Conselho da Europa, Thorbjorn 
Jagland. (29 de janeiro) 

 Cerimónia evocativa do 70º Aniversário da libertação de Auschwitz (26 
janeiro) 

 Reuniões do Bureau, Comité de Presidentes, Presidente da APCE com 
Presidentes das Delegações Nacionais (28 de janeiro), Comissões, 
Subcomissões e Grupos Políticos. 

 Reunião da Rede dos Parlamentares de Referência da Campanha relativa à 
violência sexual contra as crianças (27 de janeiro) – representante da AR, 
Deputada Maria de Belém Roseira. 

 Lançamento da No Hate Parliamentary Alliance (29 de janeiro), cujo 
representante da AR é o Deputado Carlos Costa Neves (PSD). 
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