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                              Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa [APCE] 

 Reuniões / Sessões – 2020 

21 dezembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), a Deputada Edite Estrela (PS), Vice-Presidente da mesma 

Comissão, e o Deputado Pedro Cegonho (PS) participaram na reunião da 

Comissão, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a análise do projeto de Relatório “Para uma 

vacina contra a Covid-19: considerações éticas, legais e práticas” e a votação de 

projetos de Resolução e de Recomendação.  

 

A Comissão analisou as notas introdutórias aos Relatórios “Superar a crise 

socioeconómica desencadeada pela pandemia da Covid-19” e “O impacto da Covid-

19 nos direitos da criança”. 

 

Foram ainda apresentados o plano de trabalho e as prioridades da Comissão e 

ouvidos os Relatórios dos representantes da Comissão em eventos externos. 

 

A próxima reunião terá lugar duranta a 1ª Parte da Sessão Plenária de 2021.  

10 dezembro: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, e a 

Deputada Isabel Meirelles (PSD), participaram na reunião da Comissão de Assuntos 

Políticos e Democracia da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), 

por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se uma audição por videoconferência, transmitida 

em direto, e que versou o reforço da cooperação entre os 47 países do Conselho da 

Europa e os 27 países da União Europeia, incluindo a adesão da UE à Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem e centrou-se na parceria entre os dois organismos 

europeus dez anos após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. 

 

Entre os tópicos em debate estiveram o impacto da pandemia da COVID-19 nas 

suas relações, a evolução dos direitos humanos, da democracia e do Estado de 

direito, e a forma de melhorar o diálogo político de alto nível, bem como o reforço 

dos laços entre a APCE e o Parlamento Europeu em 2021. 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/SOC/2020/20201221-Soc10-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/POL/2020/20201210-POLOJ07-FR.pdf
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                              Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa [APCE] 

 

Os participantes incluiram membros das várias Comissões do Parlamento Europeu 

relacionadas com a matéria, altos funcionários do Serviço de Ação Externa da UE e 

da Comissão Europeia, bem como o Diretor-Geral dos Direitos Humanos e do 

Estado de Direito do Conselho da Europa. 

 

A audição contribuiu para um Relatório sobre o tema, elaborado pelo Deputado Titus 

Corlăţean (Roménia, SOC), intitulado “Dez anos após o Tratado de Lisboa: reforço 

da cooperação entre o Conselho da Europa e a União Europeia”. 

 

No âmbito do Relatório “Avaliação do funcionamento da Parceria para a 

Democracia” teve lugar uma troca de pontos de vista, com a participação do 

Embaixador Rémi Mortier, Representante Permanente do Mónaco junto do 

Conselho da Europa e Presidente do Grupo Relator sobre Relações Externas do 

Comité de Ministros e diversos Representantes das Delegações dos Países 

Parceiros para a Democracia da Assembleia Parlamentar. 

 

A Comissão ouviu ainda uma comunicação do Relator Lord Blencathra, Reino 

Unido, CE/AD, sobre o seu Relatório “Necessidade urgente de uma reforma eleitoral 

na Bielorrússia”, seguindo-se a análise de uma nota introdutória e um breve debate. 

 

Na sequência da comunicação da Deputada Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Islândia, 

GUE, a Comissão analisou o esquema do seu Relatório “Reforço do papel do 

Conselho da Europa como pedra angular da arquitetura política europeia”. 

 

Teve ainda lugar um debate de atualidade sobre “A situação em Nagorno-Karabakh 

e a sua vizinhança”. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar durante a 1ª Parte da Sessão Plenária de 2021 

(25 a 29 de janeiro). 

09 dezembro: 

 

Bureau 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa (APCE),  participou por videoconferência, na 

reunião do Bureau, de cuja agenda se destacam as comunicações escritas da 

Secretária-Geral e da Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, o estado de 

https://pace.coe.int/fr/pages/committee-14
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/BUR/2020/20201209-BurOJ10-FR.pdf
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preparação da organização dos trabalhos da 1ª Parte da Sessão de 2021 da 

Assembleia Parlamentar (25 a 29 de janeiro) e o ponto de situação das Missões de 

Observação Eleitoral.  

 

Foi ainda apresentado o plano de despesas da Assembleia Parlamentar para o 

exercício financeiro de 2021 e o Plano de Atividades no âmbito das ações de 

cooperação parlamentar. 

 

O Bureau tomou ainda conhecimento do ponto de situação relativo à edição 2020 do 

Prémio Václav Havel dos Direitos Humanos. 

 

No que refere à eleição do (a) Secretário (a)-Geral da Assembleia Parlamentar, o 

Bureau entrevistou os candidatos Despina Chatzivassiliou-Tsovilis (Grécia) e 

Wojciech Sawicki (Polónia). 

 

As próximas reuniões deverão ter lugar a 22 de janeiro de 2021, por 

videoconferência, e a 1 a de fevereiro de 2021. 

8 dezembro: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, 

participou na reunião da Comissão de Assuntos Jurídicos e Direitos Humanos da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião salienta-se a apresentação dos projetos dos Relatórios “Os 

juízes devem manter-se independentes na Polónia e na República da Moldávia” e 

“Restrições às atividades das ONG nos Estados membros do Conselho da Europa”, 

com vista à adoção de Projetos de Resolução/ Recomendação. 

 

A Comissão apreciou as notas introdutórias aos Relatórios “Surgimento dos 

Sistemas de Armas Autónomas Letais (SALA) e a sua necessária apreensão através 

do direito europeu dos direitos humanos”, “Envenenamento de Alexei Navalny”, “70º 

aniversário das Convenções de Genebra: o contributo do Conselho da Europa para 

a sinergia entre o direito humanitário internacional e o direito internacional dos 

direitos humanos” e “Abordagem de questões de responsabilidade criminal e civil no 

contexto das alterações climáticas”. 

 

A Comissão analisou também o Relatório de acompanhamento da Resolução 2293 

(2019), com vista à adoção de uma declaração sobre “O assassinato de Daphne 

Caruana Galizia e o Estado de direito em Malta e noutros países: a necessidade de 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/JUR/2020/20201208-JurOJ09-EN.pdf
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descobrir de toda a verdade”. 

 

Teve ainda lugar a nomeação do Relator Geral sobre a abolição da pena de morte, 

com o final do mandato do Deputado Titus Corlăţean (Roménia, SOC).  

 

De destacar ainda, as audições no âmbito do Relatório “Prisioneiros políticos na 

Federação da Rússia” com a participação da Diretora do Centro para a Proteção 

Internacional, Karinna Moskalenko, Moscovo, o Chefe do Programa "Apoio aos 

Prisioneiros Políticos" do Centro de Direitos de Man Memorial, Sergey Davidis, 

Moscovo, e o Presidente da Subcomissão para a Liberdade Religiosa da Associação 

Europeia das Testemunhas de Jeová, Tony Brace, Chelmsford, Reino Unido, e “As 

violações dos direitos humanos na Bielorrússia requerem investigação internacional” 

que contou com a presença do Professor Wolfgang Benedek (Áustria), Relator 

Especial do Mecanismo de Moscovo da OSCE, Valentin Stefanovich, membro do 

Conselho do Centro de Direitos Humanos Viasna, Sviatlana Tsikhanouskaya, Líder 

da Bielorrússia Democrática, e o Presidente do Comité Helsínquia da Bielorrússia, 

Aleh Hulak. 

 

As próximas reuniões deverão ter lugar durante a 1ª Parte da Sessão Plenária de 

2021 (25 a 29 de janeiro) e a 11 de março de 2021 (a confirmar). 

04 dezembro: 

 

Comissão Permanente “alargada” 

 

A Comissão Permanente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa 

(APCE) reúne, por videoconferência, entre as 14H00 e as 17H30 (CET) e será 

transmitida em direto.  

 

Sob este formato "alargado", todos os membros da APCE têm o direito de assistir à 

reunião e a usar da palavra mas apenas os membros da Comissão Permanente têm 

direito de voto. 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), na qualidade de Presidente da 

Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa, e o Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da 

Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da APCE, 

serão os únicos membros da Delegação com direito de voto.  

 

Da agenda da reunião, cuja abertura será efetuada pelo Presidente da APCE, Rik 

https://pace.coe.int/fr/news/8111/commission-permanente-elargie-de-l-apce-des-debats-sur-le-soutien-aux-personnes-atteintes-d-autisme-et-a-leurs-familles-et-sur-les-droits-et-obligations-des-ong-venant-en-aide-aux-migrants
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/SCs/2020/AS-PER-2020-OJ-09-FR.pdf
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Daems, destaca-se o debate do Relatório da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde 

e Desenvolvimento Sustentável sobre o apoio às pessoas com autismo e suas 

famílias, bem como diversos Relatórios da Comissão de Migrações, Refugiados e 

Pessoas Deslocadas, sobre temas relacionados com a migração: os direitos e 

obrigações das ONG que prestam assistência aos refugiados e migrantes, o impacto 

da migração laboral nas crianças deixadas nos seus países de origem, e a tutela 

efetiva das crianças migrantes desacompanhadas e separadas.  

 

Estão previstas as intervenções do Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade 

Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento 

Sustentável, sobre o Relatório da Comissão, e do Deputado Paulo Pisco (PS), em 

nome do Grupo político SOC, no âmbito do Relatório sobre “Imigração de 

investidores”. 

 

Esta reunião complementa a reunião do dia 20 de novembro, por não ter sido 

possível concluir todos os debates previstos na agenda. 

 

A próxima reunião da Comissão Permanente está prevista para março de 2021 (a 

confirmar). 

03-04 dezembro: 

 

Os Deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Luís Leite Ramos (PSD), 

participaram na reunião da Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que teve lugar por 

videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destacou-se a audição no âmbito do Relatório “Observatório 

para o Ensino da História na Europa”, com a participação do Diretor Executivo da 

Associação Europeia de Professores de História (EuroClio), Steven Stegers, do 

Presidente do Júri do Fórum dos Museus Europeus (FME), Mark O'Neil, e da 

Diretora do Museu de História austríaco, Monika Sommer. 

 

A Comissão analisou uma nota introdutória ao Relatório “O impacto da pandemia da 

COVID-19 na educação e na cultura”, seguida de uma audição com a participação 

do Diretor-Geral do KEA European Affairs, Bruxelas (Centro de Investigação na 

conceção de Políticas Internacionais, especializado em cultura e indústrias 

criativas), Philippe Kern, e do Diretor da Direção para a Participação Democrática da 

Direção Geral para a Democracia (DG2), Matjaž Gruden. 

 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/CULT/2020/20201203-CultOJ07-FR.pdf
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Foi ainda avaliada a nota introdutória ao Relatório “O controlo da comunicação em 

linha: uma ameaça ao pluralismo dos meios de comunicação, à liberdade de 

informação e à dignidade”. 

 

No âmbito do Relatório do Deputado italiano, Roberto Rampi (SOC) “Liberdade dos 

meios de comunicação social, confiança pública e direito de saber dos cidadãos”, a 

Comissão analisou um relatório de peritos e realizou uma audição transmitida pela 

Radio Radicale (emissora italiana), com a participação da Diretora Executiva, da 

Access Info Europe, Madrid, Helen Darbishire, do Professor de Política Pública 

Comparada da Escola Superior de Governação transnacional do Instituto 

Universitário Europeu, Florença, Claudio Radaelli, do Secretário-Geral do Instituto 

Internacional de Siracusa para a Justiça Criminal e Direitos Humanos, Ezechia 

Paolo Reale, e da Representante junto das Nações Unidas para o Partido Radical 

Não-Violento, Transnational Transparty, Roma, Laura Harth. 

 

A Comissão adotou uma declaração sobre a mudança do estatuto da Hagia Sophia 

de museu para mesquita, referindo que se tratou de "um retrocesso discriminatório 

que vai contra a identidade secular e o património multicultural da Turquia". 

 

Na opinião da Comissão, esta decisão é também contrária aos valores e princípios 

fundamentais da APCE, em particular no que diz respeito ao diálogo intercultural e 

inter-religioso e ao princípio da convivência. 

 

A Comissão organizou ainda uma audição transmitida em direto no website da 

APCE,  no quadro do Relatório “Governação do futebol: negócios e valores”, do 

Deputado Lord Foulkes, Reino Unido (SOC), com a participação do Diretor-Geral da 

Associação Europeia de Clubes (ECA), Charlie Marshall, o  Diretor-Geral das Ligas 

Europeias, Jacco Swart, o Secretário-Geral Adjunto da UEFA; Giorgio Marchetti, a 

Chefe da Responsabilidade Social e Educação da FIFA, Joyce Cook, o Secretário 

Executivo do Acordo Parcial Alargado sobre o Desporto (EPAS) do Conselho da 

Europa, Stanislas Frossard, o Secretário-Geral, FIFPro; Jonas Baer-Hoffmann, e a 

Diretora-Geral, da Supporters Direct Europe, Antonia Hagemann. 

 

O tema principal da audição centrou-se na necessidade de mudar a forma como a 

riqueza é redistribuída pelo futebol profissional na Europa, na sequência da crise 

causada pela COVID-19. 

 

Os altos funcionários do futebol profissional europeu abordaram o impacto da 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CULT/Pdf/Press/2020/20201204-WrittenDclarationHagiaSophia-FR.pdf
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COVID-19 no futebol e a necessidade de uma maior solidariedade financeira no 

desporto. Foi também discutida a necessidade de dar aos jogadores e adeptos uma 

palavra na gestão do desporto, bem como proteger os jovens jogadores de abusos e 

apoiar o seu desenvolvimento pessoal. 

 

O Relator, ex-presidente do clube escocês Heart of Midlothian, afirmou que “Há 

demasiadas lacunas no futebol". O Relatório refere que "existe um grande fosso 

entre o nível profissional e o básico, entre as ligas mais ricas e as outras; entre os 

clubes mais ricos e os mais pobres; entre os jogadores mais ricos e os restantes; 

iremos analisar a forma de encorajar uma maior solidariedade”. 

 

Os tópicos abordados incluíram uma proposta de uma nova Superliga, os 

"pagamentos de solidariedade" da UEFA, os direitos de transmissão e receitas, o 

financiamento das ligas femininas, o sistema de transferências e o papel dos 

agentes, e como assegurar a sustentabilidade a longo prazo dos clubes mais 

pequenos. 

 

A audição também se debruçou sobre a proteção e desenvolvimento dos jovens 

futebolistas, incluindo a salvaguarda contra o tráfico e abuso sexual, e como melhor 

envolver os grupos de base e os adeptos na gestão do jogo. 

 

O Relatório, a ser debatido no próximo ano pela Assembleia, resumirá o estado 

atual da situação na Europa e fará recomendações aos parceiros e governos. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar durante a 1ª Parte da Sessão Plenária de 2021 

(25 a 29 de janeiro). 

 

02 dezembro: 

 

O Presidente e o Vice-Presidente da Delegação da Assembleia da República à 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Deputado Pedro Bacelar de 

Vasconcelos (PS) e Deputado Luís Leite Ramos (PSD) tiveram um encontro de 

trabalho com o Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa 

(APCE), Rik Daems, no quadro da deslocação que este efetuou a Lisboa, por 

ocasião da Cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa.  

 

02 dezembro: 
 

Os Deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Paulo Pisco (PS), participaram na 
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reunião da Comissão de Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião salienta-se a eventual aprovação de um projeto de Relatório 

e a adoção de projetos de Resolução e de Recomendação sobre “A Proteção das 

vítimas de deslocação forçada ao abrigo do direito internacional”. A Comissão 

analisou ainda o projeto de Relatório e o anteprojeto de Resolução sobre “O papel 

dos parlamentos na implementação dos Pactos Globais das Nações Unidas sobre 

Migrantes e Refugiados”, bem como as alterações aos projetos de Resolução e de 

Recomendação sobre “Imigração de investidores”. 

 

No âmbito do Relatório “Uma perspetiva de género nas políticas de migração”, 

decorreu uma troca de pontos de vista com a participação do Chefe da Divisão de 

Migração Internacional da OCDE, Jean-Christophe Dumont.  Seguiu-se uma troca 

de opiniões sobre o Relatório “Países terceiros seguros para os requerentes de 

asilo”. 

 

Da parte da tarde, no âmbito do Relatório "Pushbacks no mar e em terra: medidas 

de gestão da migração ilegal, decorreu um debate com a participação de 

Representantes da Frontex, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e da 

Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatović. 

 

Houve também uma troca de ideias sobre “Consequências humanitárias do conflito 

entre a Arménia e o Azerbaijão” com a Diretora Regional da Amnistia Internacional 

para a Europa Oriental e Ásia Central, Marie Struthers, e Representantes da 

Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e do Comité Internacional 

da Cruz Vermelha (CICV). 

 

A próxima reunião deverá ter lugar em janeiro de 2021, por videoconferência (a 

confirmar). 

01 dezembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), e a Deputada Edite Estrela (PS), Vice-Presidente da mesma 

Comissão, participaram na reunião da Comissão, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se análise do projeto de Relatório e a adoção do 

projeto de Resolução sobre “Discriminação contra pessoas afetadas por doenças 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MIG/2020/20201202-MigOJ09-EN.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/SOC/2020/20201201-Soc09-EN.pdf
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prolongadas”, bem como a análise das respostas do questionário do CERDP, no 

âmbito do referido Relatório. 

 

A Comissão apreciou os projetos de propostas de Resolução/Recomendação sobre 

“Assegurar as cadeias de abastecimento de produtos médicos”, e “Saúde e proteção 

social dos trabalhadores indocumentados”, bem como uma nota introdutória ao 

Relatório “Desigualdades sócio-económicas na Europa: restaurar a confiança social 

através do reforço dos direitos sociais”. 

 

No âmbito da apresentação de uma nota introdutória ao Relatório “Para uma vacina 

contra a Covid-19: considerações éticas, legais e práticas”, teve lugar uma audição 

pública conjunta com a participação de diversos peritos sobre os temas:  

“Desenvolver uma vacina contra a Covid-19 - a nossa melhor esperança para um 

regresso à vida normal”, “A equidade como uma obrigação a nível nacional e 

internacional” e “Superar a desconfiança em relação às vacinas Covid-19 - ações 

coordenadas para uma comunicação eficaz, consistente e transparente”. 

 

Da parte da tarde, teve ainda lugar uma audição pública subordinada ao tema “Para 

uma ação mais enérgica em matéria de alterações climáticas”, que contou com a 

participação de crianças e peritos no âmbito dos Relatórios “Inação face às 

alterações climáticas - uma violação dos direitos das crianças” e “Ancoragem do 

direito a um ambiente saudável: necessidade de uma ação reforçada por parte do 

Conselho da Europa”. 

 

A Comissão analisou ainda as notas introdutórias dos Relatórios 

“Desinstitucionalização das pessoas com deficiência” e “Erradicar a extrema 

pobreza infantil na Europa: uma obrigação internacional e um dever moral”. 

A próxima reunião terá lugar por videoconferência, no dia 18 de dezembro.  

27 novembro: 

 

A Deputada Edite Estrela (PS), participa na reunião da Comissão de Igualdade e 

Não Discriminação da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por 

videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a análise dos projetos de Relatórios e a adoção 

de projetos de Resolução / Recomendação sobre “A caracterização étnica na 

Europa: uma questão que suscita sérias preocupações” e “Preservar a diversidade 

linguística, étnica, cultural e nacional da Europa”. 

 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/EGA/2020/20201127-EgaOJ08-EN.pdf
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A Comissão analisou ainda as notas informativas sobre os Relatórios “Alegadas 

Violações dos Direitos Humanos LGBTI na Região do Cáucaso Meridional”, 

“Dimensão de género e efeitos da pornografia nos direitos humanos”, “Incentivar a 

participação de mulheres provenientes de grupos vulneráveis na tomada de 

decisões políticas e públicas” e “Luta contra a afrofobia na Europa”. 

 

De salientar, a apresentação pela Deputada Edite Estrela (PS) de uma nota 

informativa sobre o seu Relatório “A luta contra as desigualdades no acesso aos 

direitos ambientais”. 

 

Por ocasião do “Dia Internacional das Pessoas com Deficiência”, 3 de dezembro de 

2020, terá lugar a análise e eventual adoção de um projeto de declaração. 

 

No âmbito da “Carta dos partidos políticos europeus para uma sociedade não 

racista”, teve lugar uma audição conjunta com a Comissão de Assuntos Políticos e 

Democracia e a Aliança Parlamentar contra o Ódio, moderada pelo Deputado 

Momodou Malcolm Jallow, Relator Geral contra o Racismo e a Intolerância e 

Coordenador da Aliança Parlamentar contra o Ódio, com a participação da 

Deputada do Parlamento Europeu, Copresidente do Intergrupo Antirracismo e 

Discriminação (ARDI), Samira Rafaela, da Presidente da Comissão Europeia contra 

o Racismo e a Intolerância (ECRI), Maria Daniella Marouda, e do Membro Suplente 

da Comissão Europeia para a Democracia através do Direito (Comissão de Veneza), 

Nicolae Esanu. 

 

Na sequência da comunicação do Relator Fourat Ben Chikha (Bélgica, SOC) sobre 

“Combate ao ódio crescente contra os LGBTI na Europa”, seguiu-se uma audição 

com a participação do perito independente em Orientação Sexual e Identidade de 

Género das Nações Unidas, Victor Madrigal-Borloz, de um representante da 

Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) e de dois 

representantes da sociedade civil. 

 

A Relatora Geral sobre a violência contra as mulheres, Zita Gurmai (Hungria, SOC), 

fez uma declaração a propósito do Dia Internacional da Eliminação da Violência 

contra as Mulheres, 25 de novembro de 2020. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar durante a 1ª Parte da Sessão Plenária (25 a 29 

de janeiro de 2021). 
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19-20 novembro: 

 

Bureau 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa (APCE),  participou por videoconferência, na 

reunião do Bureau, no dia 19 de novembro, de cuja agenda se destacam as 

comunicações escritas da Secretária-Geral e da Secretária-Geral Adjunta do 

Conselho da Europa, a análise dos pedidos de debates de atualidade, a organização 

dos trabalhos da Assembleia Parlamentar e o ponto de situação das Missões de 

Observação Eleitoral.  

 

Discussão do projeto de decisão referente à lista dos candidatos ao Comité Europeu 

para a Prevenção da Tortura e Tratamentos ou Penas Desumanos ou Degradantes 

(CPT) relativamente à Alemanha, Itália e Federação Russa, a ser transmitido ao 

Comité de Ministros, e a Recomendação da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos 

Direitos Humanos a solicitar à delegação de Chipre para apresentar uma nova lista 

de candidatos ao CPT. 

 

Tiveram ainda lugar, à porta fechada, as entrevistas aos candidatos a Secretário-

Geral do Conselho da Europa, Bjorn Berge (Noruega) e Leyla Kayacik (Turquia). 

 

Comissão Permanente “alargada” 

 

A Comissão Permanente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa 

(APCE) reuniu-se no dia 20 de novembro, por videoconferência. Sob este formato 

"alargado", todos os membros da APCE têm o direito de assistir à reunião e a usar 

da palavra mas apenas os membros da Comissão Permanente têm direito de voto. 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), na qualidade de Presidente da 

Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa, e o Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da 

Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da APCE, 

foram os únicos membros da Delegação com direito de voto.  

 

Da agenda da reunião, cuja abertura foi efetuada pelo Presidente da APCE, Rik 

Daems, destacam-se os Relatórios sobre a dimensão de género na política externa 

e sobre as ameaças à liberdade académica. 

https://pace.coe.int/en/pages/committee-14
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/BUR/2020/20201119-BurOJ09-EN.pdf
https://pace.coe.int/en/pages/session-202011
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/SCs/2020/AS-PER-2020-OJ-08-EN.pdf
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O Ministro de Estado alemão para os Assuntos Europeus, Michael Roth, apresentou 

as prioridades da Alemanha para a sua próxima Presidência do Conselho da Europa 

e respondeu às perguntas dos Deputados. 

 

Teve ainda lugar uma troca de opiniões com o Presidente do Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem, Robert Spano, por ocasião do 70º aniversário da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem. 

 

A Comissão deverá ainda aprovar uma declaração sobre a contribuição parlamentar 

para a Declaração de Atenas da Presidência do Comité de Ministros: "Responder 

eficazmente a uma crise sanitária no pleno respeito pelos direitos humanos, a 

democracia e o Estado de direito".  

 

Foi também debatido um Relatório que propõe alterações ao Regimento da 

Assembleia Parlamentar para permitir a realização de reuniões à distância ou 

híbridas em circunstâncias excecionais, tais como a da atual pandemia da Covid-19. 

 

Outros destaques incluem Relatórios sobre o apoio às pessoas com autismo e suas 

famílias, bem como diversos Relatórios sobre temas relacionados com a migração: 

os direitos e obrigações das ONG que prestam assistência aos refugiados e 

migrantes, o impacto da migração laboral nas crianças deixadas nos seus países de 

origem, e a tutela efetiva das crianças migrantes desacompanhadas e separadas. 

13 novembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Representante da Comissão 

de Cultura, Ciência, Educação e Media da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa, participou na reunião do Bureau do Centro Norte-Sul do Conselho da 

Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destacam-se as informações do Presidente e do Diretor 

Executivo sobre os desenvolvimentos recentes das atividades do Centro Norte-Sul, 

os Laureados do Prémio Norte-Sul 2020 e o Fórum de Lisboa 2020. Foi ainda 

apresentado o Relatório Intercalar de 2020. 

06 novembro: 

 

Os Deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Paulo Pisco (PS), participaram na 

reunião da Comissão de Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 
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Da agenda da reunião salienta-se a aprovação do projeto de parecer sobre “As 

consequências da migração dos trabalhadores nas crianças que permanecem nos 

seus países de origem” e a análise das alterações aos projetos de Resolução e aos 

projetos de Recomendação sobre “Uma tutela eficaz das crianças migrantes não 

acompanhadas e separadas” e “Direitos e obrigações das ONG que prestam 

assistência aos refugiados e migrantes na Europa”. 

A Comissão aprovou as propostas de Resolução sobre "Pushbacks no mar e em 

terra”, “Novo pacto da UE sobre Migração e Asilo”. 

Teve ainda lugar uma troca de opiniões sobre “Consequências humanitárias do 

conflito entre a Arménia e o Azerbaijão”. 

A Comissão analisou também o anteprojeto do Relatório sobre “O papel dos 

parlamentos na implementação dos Pactos Globais das Nações Unidas sobre 

Migrantes e Refugiados”, seguindo-se uma troca de pontos de vista com a 

participação do Representante do ACNUR junto das Instituições Europeias em 

Estrasburgo, Andreas Wissner. Foi ainda analisado um anteprojeto de Resolução 

sobre “Ação humanitária para os refugiados e migrantes nos países do Norte de 

África e do Médio Oriente”. 

A próxima reunião deverá ter lugar por videoconferência, no dia 2 de dezembro de 

2020 (a confirmar). 

06 novembro: 

 

Os Deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Luís Leite Ramos (PSD), 

participaram na reunião da Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

Da agenda da reunião destaca-se a análise de uma nota introdutória ao Relatório 

“Reforçar o papel dos jovens na prevenção e resolução de conflitos”, seguida uma 

audição com a participação de diversos peritos. 

Teve ainda lugar a apreciação de um projeto de declaração escrita sobre a Hagia 

Sophia com vista à sua adoção pela Comissão. 

A Comissão analisou também as notas introdutórias aos Relatórios “Políticas de 

investigação e proteção ambiental” e “O papel dos media em tempos de crise”. 

A próxima reunião deverá ter lugar por videoconferência a 3 e 4 de dezembro de 

2020 (a confirmar). 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MIG/2020/20201106-MigOJ08-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/CULT/2020/20201106-CultOJ06-FR.pdf
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03 novembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Vice-Presidente da Delegação, participou na 

reunião da Comissão do Regulamento, Imunidades e Assuntos Institucionais da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que teve lugar por 

videoconferência. 

Da agenda da reunião destaca-se a análise de dois projetos de relatório e a adoção 

de dois projetos de resolução sobre “Alteração ao Regulamento da Assembleia 

Parlamentar relativamente às formas alternativas de organização das sessões da 

Assembleia Parlamentar” e “Alteração ao Regulamento da Assembleia Parlamentar”. 

Teve ainda lugar uma troca de pontos de vista sobre o pedido de parecer relativo ao 

procedimento para a adoção de uma declaração em Comissão. 

A próxima reunião deverá ter lugar a 12 de novembro de 2020 (a confirmar). 

* Os membros desta Comissão são designados pelo Bureau sob proposta dos 

Grupos políticos. 

12-13 e 22-23 outubro: 

 

Bureau 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável,  participou por 

videoconferência, na reunião do Bureau da APCE, na manhã do dia 12 de outubro, 

de cuja agenda se destacam as comunicações escritas da Secretária-Geral e da 

Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, a análise dos pedidos de debates 

de atualidade, a organização dos trabalhos da Assembleia Parlamentar até ao final 

de 2020 e o ponto de situação das Missões de Observação Eleitoral. Foi ainda 

votado um projeto de decisão com vista à preparação da reunião do Comité Misto. 

 

 

Comissão Permanente “alargada” 

 

A Comissão Permanente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa 

(APCE) reuniu nos dias 12 e 13 de outubro e nos dias 22 e 23 de outubro por 

videoconferência. Esta reunião "alargada" substitui a sessão de outubro da APCE e 

permitiu que todos os membros usem da palavra, mas apenas os membros da 

Comissão Permanente possam votar. 

 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/PRO/2020/20201103-ProOJ05-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/BUR/2020/20201012-BurOJ08-FR.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/BUR/2020/20200625-BurOJ06-EN.pdf
https://pace.coe.int/fr/pages/session-20201012
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O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), na qualidade de Presidente da 

Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa, e o Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da 

Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da APCE, 

foram os únicos membros da Delegação com direito de voto.  

 

Os pontos altos destas reuniões foram os debates sobre o impacto da pandemia da 

COVID-19 e sobre os desafios da inteligência artificial. 

  

Foram ainda solicitados dois debates de atualidade sobre "Novas medidas de 

repressão contra a oposição política e social na Turquia: como garantir o respeito 

pelos direitos humanos e liberdades fundamentais e a proteção dos cidadãos turcos 

pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem", e sobre "Conflito armado entre a 

Arménia e o Azerbaijão, fracasso de uma resolução pacífica do conflito e risco para 

a estabilidade regional". 

 

 

Reunião de 12-13 de outubro 

 

Da agenda da reunião, cuja abertura foi efetuada pelo Presidente da APCE, Rik 

Daems, no dia 12 de outubro, destaca-se uma troca de pontos de vista com o 

Ministro Adjunto para os Assuntos Europeus da Grécia, e Presidente do Comité de 

Ministros do Conselho da Europa, Miltiadis Varvitsiotis. Seguiu-se uma troca de 

opiniões com o Secretário-Geral da OCDE. Angel Gurría. 

 

A reunião prosseguiu no dia 13 de outubro, com a intervenção do Primeiro-Ministro 

da Grécia, Kyriakos Mitsotakis. A Comissária para os Direitos Humanos do Conselho 

da Europa, Dunja Mijatović, apresentou o seu Relatório anual de atividades de 2019. 

O dia foi também dedicado a uma série de debates sobre o impacto da pandemia da 

COVID-19 nas democracias, nos direitos humanos e no Estado de direito, na 

igualdade, bem como nos migrantes e refugiados. 

 

 

Reuniões de 22-23 de outubro 

  

No dia 22 de outubro os trabalhos prosseguiram com a realização de vários debates 

sobre os desafios da inteligência artificial, nomeadamente: a necessidade de 

governação democrática da IA, o papel da IA na polícia e nos sistemas de justiça 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/SCs/2020/AS-PER-2020-OJ-07-FR.pdf
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criminal, discriminação resultante da IA, perigos para as liberdades fundamentais, 

desafios médicos, legais e éticos no campo da saúde, consequências nos mercados 

de trabalho e aspetos legais relativos a "veículos autónomos". 

  

No dia seguinte, as discussões centraram-se nos princípios e garantias aplicáveis 

aos advogados; na dimensão de género na política externa; e nas ameaças à 

liberdade académica e à autonomia universitária na Europa. 

 

A reunião pode ser acompanhada por videoconferência através do link que esteve 

também disponível no site da APCE. 

 

A próxima reunião da Comissão Permanente deverá ter lugar por videoconferência, 

no dia 20 de novembro. 

 

Comité Misto  

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), na qualidade de Presidente da 

Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), e o Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente 

da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável, 

participaram na reunião do Comité Misto, igualmente por videoconferência, na tarde 

do dia 23 de outubro. 

 

Da agenda da reunião, que decorreu à porta fechada, destaca-se uma troca de 

pontos de vista sobre a eleição do Secretário-Geral da Assembleia Parlamentar, 

com vista ao prolongamento do mandato do atual Secretário-Geral e teve ainda 

lugar uma troca de opiniões sobre uma questão política atual: a situação na 

Bielorrússia. 

 

15 outubro: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, e a 

Deputada Isabel Meirelles (PSD), participaram na reunião da Comissão de Assuntos 

Políticos e Democracia da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), 

por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se uma troca de pontos de vista com a participação 

do Diretor Adjunto da Assembleia Nacional Francesa e perito junto do Grupo de 

Estados contra a Corrupção (GRECO), Yves-Marie Doublet, e do Membro Suplente 

https://vodmanager.coe.int/live/?appname=salle6&image=assets%2Fimages%2Fapce.jpg&langs=ori,en,fr,de,it,ru
https://pace.coe.int/en/
https://pace.coe.int/en/pages/committee-2
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/POL/2020/20201015-PolOJ06-FR.pdf
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da Comissão de Veneza e Conselheiro jurídico do Primeiro-ministro da República da 

Moldávia, Nicolae Eșanu, no âmbito do Relatório sobre “Transparência e 

regulamentação das doações estrangeiras aos partidos políticos e campanhas 

eleitorais”. 

 

No âmbito do Relatório “Uma democracia mais participativa para combater as 

alterações climáticas”, teve lugar uma troca de pontos de vista com a participação 

do Co-Presidente da “Convenção dos Cidadãos pelo Clima”, Thierry Pech (França). 

15 outubro: 

 

 

A Deputada Edite Estrela (PS), participou na reunião da Comissão de Igualdade e 

Não Discriminação da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por 

videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se uma audição com a participação da Comissária 

Parlamentar para os Direitos Humanos da Ucrânia, Liudmyla Denisova, do 

Presidente da Crimean Tartar People's Meylis, Refat Chubarov, e da Alta 

Comissária para os Direitos Humanos da Federação Russa, Tatiana Moskalkova, no 

âmbito do Relatório sobre “A situação dos Tártaros na Crimeia”, da Relatora 

Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islândia, SOC).  

 

A Comissão analisou  um anteprojeto do Relatório “Preservar a diversidade 

linguística, étnica, cultural e nacional da Europa”, ouvirá a comunicação escrita da 

Relatora sobre “Reforçar a luta contra os chamados crimes de "honra”” e  apreciou 

as notas introdutórias dos Relatórios “Para uma igualdade de condições - acabar 

com a discriminação contra as mulheres no mundo do desporto”, “Incentivar a 

participação de mulheres provenientes de grupos vulneráveis na tomada de 

decisões políticas e públicas” e “Pôr termo ao assédio de mulheres e homens que 

fazem campanha pelo direito ao aborto”. 

 

No âmbito da “Rede Parlamentar pelo Direito das Mulheres a viverem livres de 

violência” foi ouvida uma comunicação da Relatora Geral sobre a violência contra as 

mulheres. 

 

Foi definido o programa de trabalho da Comissão, nomeadamente no que refere à 

designação de Relatores, à análise de três projetos de propostas de Resolução para 

adoção pela Comissão. A Deputada Edite Estrela (PS) apresentou um projeto de 

Resolução sobre “Eliminação do fosso digital: promover a igualdade de acesso às 

tecnologias digitais”. 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/EGA/2020/20201015-EgaOJ07-EN.pdf
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A próxima reunião deverá ter lugar no dia 27 de novembro de 2020, por 

videoconferência. 

14 outubro: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, 

participou na reunião da Comissão de Assuntos Jurídicos e Direitos Humanos da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a análise e a aprovação de um parecer ao 

Relatório da Comissão de Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas sobre 

“Direitos e obrigações das ONG que prestam assistência aos refugiados e migrantes 

na Europa”, a apreciação de uma nota introdutória ao Relatório “Prisioneiros 

políticos na Federação da Rússia” e de uma nota informativa revista sobre “A 

abolição da pena de morte: 18º Dia Mundial contra a Pena de Morte”. 

 

Foi também adotada uma declaração da Comissão sobre o conflito na região de 

Nagorno-Karabakh. 

 

A Comissão nomeou os Relatores sobre “As violações dos direitos humanos na 

Bielorrússia requerem investigação internacional”, “Consideração das questões de 

responsabilidade civil e penal no contexto das alterações climáticas”, 

“Envenenamento de Alexei Navalny” e “Combater e prevenir o uso excessivo e 

injustificado da força por parte dos agentes da lei” e tomará conhecimento da 

resposta do Comité de Ministros à sua Recomendação sobre "Casos denunciados 

de presos políticos no Azerbaijão" adotada por ocasião 1 384ª reunião dos 

Delegados dos Ministros, de 23 de Setembro de 2020. 

 

A reunião da Subcomissão de Direitos Humanos antecedeu a reunião da 

Comissão e analisou uma nota do Comité Europeu para a Prevenção da Tortura 

(CPT) relativa à Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura e tomou em 

consideração os candidatos ao CPT em relação à Itália, Chipre, Federação Russa e 

Alemanha. 

 

As próximas reuniões deverão ter lugar a 9 e 10 de novembro, na Grécia (a 

confirmar, em função da evolução da pandemia da Covid-19) e a 8 de dezembro de 

2020, em Paris (a confirmar). 

14 outubro:  

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/JUR/2020/20201014-JurOJ07-EN.pdf
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Os Deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Luís Leite Ramos (PSD), 

participaram na reunião da Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a análise de uma nota introdutória, seguida de 

uma troca de pontos de vista com o Diretor da Direção de Participação Democrática, 

DG II - Direção Geral da Democracia, Matjaz Gruden, no âmbito do Relatório 

“Contribuição da Assembleia Parlamentar para a criação de um Observatório da 

História para promover os valores comuns da Grande Europa e da paz”. 

 

Foi feito o ponto de situação relativamente ao seguimento das cartas dirigidas ao 

Presidente da Assembleia Parlamentar e ao Presidente da Comissão sobre a 

decisão de transformar a Hagia Sofia numa mesquita. 

 

As próximas reuniões deverão ter lugar por videoconferência a 6 de novembro e a 3 

e 4 de dezembro de 2020 (a confirmar). 

09 outubro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), e a Deputada Edite Estrela (PS), Vice-Presidente da mesma 

Comissão, participaram na reunião da Comissão, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a apresentação pela Deputada Edite Estrela (PS) 

do anteprojeto do seu Relatório sobre “A crise climática e o Estado de direito”, a 

análise do projeto de Relatório e a adoção do projeto de Resolução sobre “Apoiar as 

pessoas com autismo e as suas famílias”. 

 

A Comissão analisou ainda as notas introdutórias dos Relatórios “Ancorar o direito a 

um ambiente saudável: necessidade de uma ação reforçada por parte do Conselho 

da Europa / Inteligência artificial e alterações climáticas” e “A desconfiança nas 

vacinas: um grande desafio de saúde pública”. 

 

A próxima reunião terá lugar em Paris ou por videoconferência, no dia 1 de 

dezembro.  

 

A Subcomissão das Crianças, reunirá por videoconferência, no dia 10 de novembro. 

 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/CULT/2020/20201014-CultOJ05-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/SOC/2020/20201009-Soc07-FR.pdf
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22 setembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), e a Deputada Edite Estrela (PS), Vice-Presidente da mesma 

Comissão, participaram na reunião da Comissão, que teve lugar por 

videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a análise dos projetos de Relatórios e a adoção 

de projetos de Resolução/Recomendação sobre “Inteligência artificial e saúde: 

desafios médicos, legais e éticos futuros”, “Inteligência artificial e mercados de 

trabalho: amigos ou inimigos?” e “O impacto da migração laboral sobre as crianças 

que permanecem no seu país de origem”. Teve ainda lugar a apreciação e 

aprovação de um projeto de parecer sobre “Uma tutela eficaz para as crianças 

migrantes não acompanhadas e separadas”. 

 

De salientar, a audição pública no âmbito do Relatório sobre “Discriminação contra 

pessoas afetadas por doenças prolongadas”, com a presença dos peritos Matilde 

Leonardi, Diretora do Neurology, Public Health, Disability Unit & Coma Research 

Centre, Fondazione IRCCS, Istituto Neurologico Carlo Besta (Itália), Ignacio Doreste, 

Conselheiro do Instituto Sindical Europeu (ETUI) e um representante da Aliança 

Internacional de Associações de Doentes (IAPO).  

 

A Comissão analisou ainda os projetos de propostas de Resolução/Recomendação 

sobre “Salvaguardar os valores democráticos no comércio internacional”, 

“Ultrapassar a crise económica desencadeada pela pandemia Covid-19” e “Para 

uma vacina Covid-19: considerações éticas, legais e práticas”. Teve ainda lugar a 

designação de Relatores sobre “Desconfiança nas vacinas: um grande problema de 

saúde pública” e “O impacto da Covid-19 nos direitos das crianças”. 

 

A próxima reunião plenária terá lugar por videoconferência, no dia 16 de outubro. As 

Subcomissões da Carta Social Europeia e da Saúde Pública e do Desenvolvimento 

Sustentável, reuniram por videoconferência, no dia 7 de outubro. 

 

21 setembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Vice-Presidente da Delegação, participa na 

reunião da Comissão do Regulamento, Imunidades e Assuntos Institucionais da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que teve lugar por 

videoconferência. 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/SOC/2020/20200922-Soc06-FR.pdf
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Da agenda da reunião destaca-se a apreciação de uma nota informativa sobre o 

Relatório “Alteração ao Regulamento da Assembleia Parlamentar”, seguida de uma 

troca de pontos de vista.  

 

A Comissão analisou ainda as notas introdutórias dos Relatores sobre “Diretrizes no 

âmbito das imunidades parlamentares dos membros da Assembleia Parlamentar“ e 

“Representação de mulheres e homens na Assembleia Parlamentar”. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar a 30 de novembro de 2020 (a confirmar). 

 

* Os membros desta Comissão são designados pelo Bureau sob proposta dos 

Grupos políticos. 

14-15 setembro: 

 

Bureau 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável,  participou por 

videoconferência, na reunião do Bureau da APCE, no dia 14 de setembro, de cuja 

agenda se destacam as comunicações da Secretária-Geral e da Secretária-Geral 

Adjunta do Conselho da Europa.  

 

Teve ainda lugar a análise do projeto de agenda da 4ª Parte da Sessão Plenária de 

2020 (12 a 16 de outubro) bem como de projetos de decisão relativos a modalidades 

alternativas à organização das sessões da Assembleia Parlamentar, dada a situação 

sanitária atual, bem como o ponto de situação das Missões de Observação Eleitoral. 

Comissão Permanente 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), na qualidade de Presidente da 

Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), e o Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente 

da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável, 

participatam na reunião da Comissão Permanente da APCE, que teve lugar por 

videoconferência, no dia 15 de setembro. 

 

Da agenda da reunião, cuja abertura foi efetuada pelo Presidente da APCE, Rik 

Daems, destaca-se uma troca de pontos de vista com o Ministro Adjunto para os 

Assuntos Europeus da Grécia, Miltiadis Varvitsiotis, e Presidente do Comité de 

Ministros do Conselho da Europa. A discussão incidiu em questões da atualidade no 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/PRO/2020/20200921-ProOJ04-EN.pdf
https://pace.coe.int/en/pages/committee-14
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/BUR/2020/20200914-BurOJ07-EN.pdf
https://pace.coe.int/en/aplist/committees/13/commission-permanente
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/SCs/2020/AS-PER-2020-OJ-06-EN.pdf
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âmbito do diálogo político permanente entre a Assembleia e o Comité de Ministros. 

 

Teve lugar um debate de atualidade sobre os “Acontecimentos e a situação atual na 

Bielorrússia”. 

 

A agenda incluiu a apreciação do projeto de agenda da 4ª Parte da Sessão Plenária 

de 2020 (12 a 16 de outubro). 

 

Outros tópicos da agenda incluem o estabelecimento de normas mínimas para os 

sistemas eleitorais, políticas de drogas e direitos humanos, o estabelecimento de 

uma instituição de mediação na Internet, a resposta política da Europa para 

combater a manipulação das competições desportivas, e a ética na ciência e 

tecnologia com uma nova cultura de diálogo público. 

 

A reunião, que teve lugar das 10H00 às 12H30 e das 14H30 às 17H00 (hora de 

Estrasburgo), será transmitida em direto e pode ser acompanhada por 

videoconferência no site da APCE. 

 

A próxima reunião da Comissão Permanente deverá ter lugar em Berlim, a 20 de 

novembro de 2020 (a confirmar). 

8 de setembro: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, e a 

Deputada Isabel Meirelles (PSD), participaram na reunião da Comissão de Assuntos 

Políticos e Democracia da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), 

que teve lugar por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destacam-se os debates sobre questões da atualidade, 

nomeadamente sobre a situação na Bielorrússia após as eleições presidenciais de 9 

de Agosto de 2020, com a participação do Presidente da Assembleia Parlamentar, 

Rik Daems, que recentemente apelou a "um processo político nacional abrangente" 

no país, para assegurar uma transição pacífica e democrática, da ex-candidata à 

Presidência da Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskaya, e de um representante da 

Assembleia Nacional da Bielorrússia (a confirmar). 

 

Decorreu ainda uma troca de opiniões sobre a “Escalada das tensões na fronteira 

Arménia-Azerbaijão” e as “Tensões crescentes no Mediterrâneo Oriental”. 

 

O Presidente da Subcomissão do Médio Oriente e do Mundo Árabe fez uma 

https://pace.coe.int/en/
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/POL/2020/20200908-POLOJ04-EN.pdf
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comunicação sobre o debate de atualidade “Os desenvolvimentos recentes na Líbia 

e no Médio Oriente: que consequências para a Europa?”, seguindo-se uma troca de 

pontos de vista sobre o seu seguimento e âmbito, bem como a designação de um 

Relator. 

 

Teve ainda lugar uma troca de pontos de vista sobre o Relatório “A necessidade de 

uma governação democrática da inteligência artificial” (Relatora, Deborah Bergamini, 

Itália, PPE/DC), com a participação do Presidente da Comissão ad hoc para a 

inteligência artificial, Gregor Strojin, seguida da análise de um projeto de Resolução 

e de um projeto de Recomendação.  

 

Os Relatores sobre “Reforçar o papel do Conselho da Europa como pedra angular 

da arquitetura política europeia” e “Uma democracia mais participativa para 

combater as alterações climáticas” efetuaram comunicações sobre os respetivos 

Relatórios. 

 

Foi ainda analisado o Relatório sobre “Transparência e regulamentação das 

doações estrangeiras aos partidos políticos e campanhas eleitorais” e solicitados 

contributos à Comissão de Veneza para o Relatório “Fomentar democracias 

saudáveis na Europa”. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar a 23 em 24 de setembro, por videoconferência (a 

confirmar). 

7 setembro: 

 

Os Deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Paulo Pisco (PS), participaramm 

na reunião da Comissão de Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que terá lugar por 

videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a aprovação dos projetos de Relatório e a votação 

dos anteprojetos de Resolução e de Recomendação sobre “Direitos e obrigações 

das ONG que prestam assistência aos refugiados e migrantes na Europa” (Relator, 

Domagoj Hajduković, Croácia, SOC) e “As consequências humanitárias da 

pandemia da COVID-19 para os migrantes e refugiados” (Relator, Pierre-Alain 

Fridez, Suíça, SOC). 

 

Teve ainda lugar a análise do anteprojeto de Relatório “A proteção das vítimas de 

deslocação forçada ao abrigo do direito internacional” (Relator, Fabien Gouttefarde, 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MIG/2020/20200907-MigOJ06-FR.pdf
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França, ADLE). 

 

De salientar a análise do anteprojeto de Relatório “Para uma política europeia em 

matéria de diásporas” da autoria do Deputado Paulo Pisco, Portugal, SOC.  

 

Foram ainda designados Relatores sobre “Países terceiros seguros para os 

requerentes de asilo”, “Cuidados a crianças migrantes desacompanhadas ou 

separadas” e “Clima e Migrações”. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar durante a Sessão de outubro, Estrasburgo, 16 a 

20 de outubro de 2020 (a confirmar). 

06 julho: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), e a Deputada Edite Estrela (PS), Vice-Presidente da mesma 

Comissão, participaram na reunião da Comissão, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a designação de Relatores sobre os temas 

“Avaliação dos meios e dispositivos destinados a combater a exposição das crianças 

a materiais pornográficos”, “Desinstitucionalização das pessoas com deficiência”, 

“Erradicar a pobreza extrema infantil na Europa: uma obrigação internacional e um 

dever moral” e “Implementar o direito a um ambiente saudável: a necessidade de 

uma ação reforçada por parte do Conselho da Europa / inteligência artificial e 

alterações climáticas”. 

 

Teve ainda lugar a análise das propostas de Resolução/Recomendação sobre “O 

impacto da Covid-19 sobre os direitos da criança” e “Estratégia da qualidade do ar 

para reduzir a propagação do coronavírus”. 

 

A Comissão apreciou o anteprojeto do Relatório sobre “O impacto da migração 

laboral sobre as crianças que permanecem no seu país de origem” e a analisou uma 

nota introdutória sobre “Discriminação contra pessoas afetadas por doenças 

prolongadas” 

 

De salientar a apresentação pela Deputada Edite Estrela (PS) de um memorando 

introdutório sobre o seu Relatório “Alterações Climáticas e Estado de direito: Estudo 

de base”, seguida de uma audição pública com os peritos Laurie Laybourn-Langton, 

Membro do Conselho do Pacto Verde para a Europa, e Robert Vautard, Diretor do 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/SOC/2020/20200706-Soc05-EN.pdf
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Instituto Pierre-Simon Laplace, Universidade de Versailles Saint-Quentin. 

 

Teve lugar a nomeação do Relator Geral dos Poderes locais e regionais. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar a 22 de setembro, em Paris, ou por 

videoconferência. 

25- 26 junho: 

 

Bureau 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável,  participou por 

videoconferência, na reunião do Bureau da APCE, no dia 25 de junho, de cuja 

agenda se destaca a organização dos trabalhos da Assembleia Parlamentar até ao 

final de 2020 e o ponto de situação das Missões de Observação Eleitoral. Foi ainda 

votado um projeto de decisão para a preparação da reunião do Comité Misto. 

Comité Misto  

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), na qualidade de Presidente da 

Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), e o Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente 

da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável, 

participaram na reunião do Comité Misto, igualmente por videoconferência, no dia 25 

de junho, à tarde. 

Da agenda da reunião, que decorreu à porta fechada, salienta-se uma troca de 

pontos de vista sobre a eleição do Secretário-Geral da Assembleia Parlamentar: 

consulta à Assembleia pelo Comité de Ministros, a solicitação por parte da 

Secretária-Geral do Conselho da Europa de uma prorrogação excecional do 

mandato da atual Secretária-Geral Adjunta e debate sobre questões políticas da 

atualidade. 

Comissão Permanente 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), na qualidade de Presidente da 

Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), e o Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente 

da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável, 

participaram na reunião da Comissão Permanente da APCE, que teve lugar por 

https://pace.coe.int/en/pages/committee-14
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/BUR/2020/20200625-BurOJ06-EN.pdf
https://pace.coe.int/en/pages/committee-2
https://pace.coe.int/en/aplist/committees/13/commission-permanente
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videoconferência, no dia 26 de junho. 

Da agenda da reunião, cuja abertura foi efetuada pelo Presidente da APCE, Rik 

Daems, destaca-se uma troca de pontos de vista com o Ministro Adjunto para os 

Assuntos Europeus da Grécia, Miltiadis Varvitsiotis, e Presidente do Comité de 

Ministros do Conselho da Europa. A discussão centrou-se nas prioridades da Grécia 

durante a sua presidência e noutras questões políticas da atualidade. 

Dos debates previstos salientam-se “Os ensinamentos para o futuro de uma 

resposta eficaz e baseada nos direitos à pandemia da COVID-19”, “A luta contra a 

violência sexual contra as crianças”, com a participação de Najat Maala N'Jid, 

Representante Especial da ONU para a Violência contra as Crianças, “A promoção 

do acesso à contraceção na Europa” e a “Observação das eleições legislativas 

antecipadas no Azerbaijão”, realizadas em 9 de fevereiro de 2020. Foi ainda 

submetido um pedido de debate de atualidade sobre "As consequências de uma 

eventual anexação israelita dos territórios palestinianos ocupados". 

Um dos pontos altos da reunião, foi uma troca de opiniões com Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, Director-Geral da Organização Mundial de Saúde, sobre a pandemia 

da COVID-19. 

A reunião foi acompanhada por videoconferência através do link disponível no site 

da APCE. 

As próximas reuniões do Bureau e da Comissão Permanente deverão ter lugar em 

setembro, na Grécia (a confirmar). 

23 junho: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, e a 

Deputada Isabel Meirelles (PSD), participaram na reunião da Comissão de Assuntos 

Políticos e Democracia da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), 

por videoconferência. 

Da agenda da reunião destaca-se: 

• Aprovação da Ata da reunião da Comissão que teve lugar por 
videoconferência, no dia 28 de maio de 2020; 
 

• “As democracias face à pandemia por Covid-19” – troca de pontos de vista 
com a participação do Investigador sénior Charles Clift, do Programa Global 

https://pace.coe.int/en/aplist/committees/13/commission-permanente
https://pace.coe.int/en/
https://pace.coe.int/en/
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/POL/2020/20200623-PolOJ03-EN.pdf
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de Saúde, Chatham House, e apreciação do anteprojeto do Relatório; 
 

• “Combater a injustiça fiscal e o trabalho da OCDE em matéria de tributação da 
economia digital” – comunicação do Relator Georgios Katrougkalos, Grécia, 
UEL, e apreciação de um memorando introdutório; 

Relatório sobre: “Necessidade de uma governação democrática da inteligência 

artificial” – declaração da Relatora, Deborah Bergamini, Itália, PPE/DC, e 

apreciação de uma nota introdutória; 

Foram designados Relatores sobre os seguintes temas: 

 

“Reforçar o papel do Conselho da Europa como pedra angular da arquitectura 

política europeia” e “Uma democracia mais participativa para combater as alterações 

climáticas”. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar durante a próxima Sessão da Assembleia, em 

data a confirmar. 

 

Os Deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Paulo Pisco (PS) participaram na 

reunião da Comissão de Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, realizada por videoconferência. 

Da agenda da reunião destaca-se: 

• Aprovação da Ata da reunião da Comissão que teve lugar por 
videoconferência no dia 29 de maio de 2020; 

 

• Aprovação de um projeto de Relatório e votação de um anteprojeto de 
Recomendação sobre “Uma tutela eficaz para as crianças migrantes não 
acompanhadas e separadas”;  

 

Aprovação de um projeto de Relatório e votação de anteprojetos de 

Recomendação e de Resolução, sobre “Direitos e obrigações das ONG que 

prestam assistência aos refugiados e migrantes na Europa”; 

 

• Apreciação de um projeto de Relatório sobre: As consequências humanitárias 
da pandemia por Covid-19 para os migrantes e refugiados”; 

 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MIG/2020/20200623-MigOJ04-EN.pdf
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A reunião foi transmitida em direto no site da APCE, com uma troca de pontos de 

vista entre o Representante Especial da Secretária-Geral para as Migrações e os 

Refugiados, Drahoslav Štefánek, a Advogada do Gabinete Regional para a Europa 

do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Nina 

Schrepfer, e Tineke Strik, Membro da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça 

e dos Assuntos Internos do Parlamento Europeu (LIBE). 

A próxima reunião, deverá ter lugar por videoconferência, no dia 3 de julho de 2020. 

05 junho: 

 

A Deputada Edite Estrela (PS), participou na reunião da Comissão de Igualdade e 

Não Discriminação da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por 

videoconferência. 

 

Da agenda da reunião salienta-se: 

 

• Aprovação da Ata das reuniões da Comissão que tiveram lugar em 

Estrasburgo, por ocasião da 1ª Parte da Sessão Plenária de 2020; 

• Análise e aprovação de um aditamento ao Relatório “Capacitar as mulheres: 

promover o acesso à contraceção na Europa”; 

• Troca de pontos de vista sobre “O Respeito pelos direitos humanos em 

tempos de crise e de pandemia: o direito à igualdade e à não discriminação”; 

• Análise e aprovação de diversos anteprojetos de Relatórios sobre: 

“A dimensão do género na política externa” e “Prevenção da discriminação 

resultante da utilização de inteligência artificial”; 

• Nomeação de um Relator sobre “Os direitos das mulheres não devem 

desaparecer com a crise da COVID-19”, por decisão do Bureau. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar por videoconferência, no dia 24 de junho de 

2020. 

05 junho: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, e a 

Deputada Ana Catarina Mendes (PS), participaram na reunião da Comissão de 

Assuntos Jurídicos e Direitos Humanos da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa, que teve lugar por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião salienta-se: 

 

Retransmission%20en%20direct%20sur%20le%20site%20Internet%20de%20l’Assemblée%20à%20https:/vodmanager.coe.int/live?appname=salle6&image=assets/images/coe.jpg&langs=ori,de,en,fr,i%20t,ru
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/EGA/2020/20200605-EgaOJ03-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/JUR/2020/20200605-JurOJ04-EN.pdf
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• Aprovação da Ata das reuniões da Comissão que tiveram lugar em 

Estrasburgo, por ocasião da 1ª Parte da Sessão Plenária de 2020; 

• Nomeação de um Relator sobre “O impacto da pandemia por Covid-19 sobre 

os Direitos Humanos e o Estado de direito”; 

• Apreciação de um projeto de relatório e adoção de um projeto de Resolução 

e de um projeto de Recomendação sobre “A implementação dos acórdãos 

do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem – 10º Relatório”. 

  
Foi ainda solicitado um parecer à Comissão Europeia para a Democracia através do 

Direito (Comissão de Veneza) relativo ao projeto de reformas constitucionais da 

Rússia e analisada uma nota introdutória do Relatório “Utilização abusiva do sistema 

de Schengen pelos Estados-Membros do Conselho da Europa para impor sanções 

por motivos políticos”. 

04 junho: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Vice-Presidente da Delegação, participou na 

reunião da Comissão do Regulamento, Imunidades e Assuntos Institucionais da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião salienta-se: 

 

• Aprovação da Ata da reunião da Comissão que teve lugar em Paris, no dia 4 

de março de 2020; 

• Troca de pontos de vista sobre “O funcionamento da Assembleia Parlamentar 

e dos parlamentos nacionais no contexto da pandemia de Covid-19”; 

• Apreciação do Relatório da Comissão dos Assuntos Políticos e da Democracia 

sobre “Fixação de normas mínimas para os sistemas eleitorais, de forma a 

criar uma base para eleições livres e justas” e aprovação do parecer da 

Comissão; 

• Apreciação de um projeto de comunicação ao Bureau da Assembleia 

Parlamentar relativo à “Análise da utilização, pelos grupos políticos, das suas 

dotações para 2019”; 

 

Foi designado um Relator sobre “Alteração ao Regulamento da Assembleia 

Parlamentar”. 

 

* Os membros desta Comissão são designados pelo Bureau sob proposta dos 

Grupos políticos. 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/PRO/2020/20200604-ProOJ03-EN.pdf
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02 junho: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE) e a Deputada Edite Estrela (PS), Vice-Presidente da mesma 

Comissão, participaram na reunião da Comissão, que teve lugar por 

videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se: 

 

Aprovação da ata da reunião da Comissão e aprovação e desclassificação do 

projeto de ata da Audição pública sobre “Ensinamentos a retirar da pandemia por 

Covid-19 a partir de respostas eficazes fundamentadas nos direitos, para futuras 

emergências de saúde pública” realizadas por videoconferência, em 19 de Maio de 

2020. 

• Apreciação de um projeto de Relatório e adoção de projetos de Resolução e 

de Recomendação sobre “Ensinamentos a retirar da pandemia por Covid-19 a 

partir de respostas eficazes fundamentadas nos direitos, para futuras 

emergências de saúde pública”; 

Apreciação do anteprojeto do Relatório ”Inteligência Artificial e Saúde: 

desafios médicos, legais e éticos futuros”, com troca de pontos de vista com 

Effy Vayena, Professora e Diretora de Bioética, Ética e Política da Saúde, 

Departamento de Ciências e Tecnologia da Saúde, Instituto Federal Suíço de 

Tecnologia - ETH Zurique; 

• Apreciação e aprovação de um projeto de Parecer relativo ao Relatório 

“Política em matéria de droga e direitos humanos na Europa: um estudo de 

base”. 

29 maio: 

 

Os Deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Paulo Pisco (PS) participaram na 

reunião da Comissão de Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

Da agenda da reunião destaca-se: 

• Aprovação da Ata das reuniões da Comissão que tiveram lugar em 

Estrasburgo, por ocasião da 1ª Parte da Sessão Plenária de 2020; 

• Nomeação de Relatores sobre: 

- “As consequências humanitárias da pandemia por Covid-19 para os 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/SOC/2020/20200602-Soc04-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MIG/2020/20200529-MigOJ03-FR.pdf
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migrantes e refugiados”; 

- “Uma tutela eficaz para as crianças migrantes não acompanhadas e 

separadas”; 

- “O papel dos Parlamentos na implementação dos Pactos mundiais das 

Nações Unidas para os migrantes e os refugiados”. 

Apreciação de anteprojetos de Relatórios e adoção de anteprojetos de Resolução e 

de Recomendação sobre “Direitos e obrigações das ONG que prestam assistência 

aos refugiados e migrantes na Europa” e “Imigração de investidores”. 

28 maio: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, e a 

Deputada Isabel Meirelles (PSD), participaram na reunião da Comissão de Assuntos 

Políticos e Democracia da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que 

teve lugar por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se: 

 

• Aprovação da Ata das reuniões da Comissão que tiveram lugar em 

Estrasburgo, por ocasião da 1ª Parte da Sessão Plenária de 2020; 

• Nomeação de um Relator sobre “As democracias face à pandemia por Covid-

19”. 

 

Troca de pontos de vista sobre o papel dos parlamentos nacionais e a realização de 

eleições em situações urgentes, com a participação de: 

 

• Rik Daems, Presidente da APCE; 

• Oliver Kask, Presidente do Conselho para as Eleições 

Democráticas da Comissão de Veneza e juiz do Tribunal da 

Relação da Estónia; 

• Iain Cameron, Membro da Comissão de Veneza e Professor da 

Universidade de Uppsala, Suécia; 

• Professora Meg Russell, Diretora da Unidade de Constituição do 

Departamento de Ciências Políticas, do University College, 

Londres, Reino Unido. 

   

• Relatório “As atividades da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) – comunicação do Relator Georgios 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/POL/2020/20200528-PolOJ02-EN.pdf
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Katrougkalos, Grécia, UEL, sobre a luta contra as disparidades fiscais e os 

trabalhos da OCDE sobre a tributação da economia digital. 

 

Foram transmitidos os resultados da avaliação da Presidência georgiana e as 

prioridades da Presidência grega do Conselho da Europa (reunião por 

videoconferência do Comité de Ministros, 15 de maio de 2020). 

19 maio: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos 

Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa (APCE), e a Deputada Edite Estrela (PS), Vice-Presidente da 

mesma Comissão, participaram na reunião da Comissão, por videoconferência. 

15 maio: 

 

Os Deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Luís Leite Ramos (PSD), 

participaram na reunião da Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que teve lugar por 

videoconferência. 

07 maio: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), na qualidade de Presidente da 

Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), e o Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente 

da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável, 

participaram na reunião da Comissão Permanente da APCE, que se realizou por 

videoconferência.  

Antecedendo esta reunião, teve lugar uma reunião do Bureau da APCE, na qual 

participou o Deputado Luís Leite Ramos (PSD). 

30 abril: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), na qualidade de Presidente da 

Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), e o Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente 

da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável, 

participaram na reunião da Comissão. 
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Para além da análise da agenda provisória da reunião da Assembleia Parlamentar a 

realizada nos dias 22 a 26 de junho de 2020 e do debate dos assuntos relacionados 

com o trabalho da organização, os presidentes dos cinco grupos políticos solicitaram 

o agendamento de um tema de atualidade relativo à “Resposta dos Estados 

Membros do Conselho da Europa à pandemia provocada pela COVID-19, no que 

respeita aos direitos humanos, à democracia e ao Estado de Direito”. 

 O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da referida 

Comissão,  participou igualmente por videoconferência, na reunião do Bureau da 

APCE, na manhã do dia 30 de abril. 

29 abril: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Representante da Comissão 

de Cultura, Ciência, Educação e Media da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa, participou na reunião do Bureau do Centro Norte-Sul do Conselho da 

Europa, por videoconferência. 

24 abril: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), e a Deputada Edite Estrela (PS), Vice-Presidente da mesma 

Comissão, participaram na reunião da Comissão, que teve lugar por 

videoconferência. 

20-24 abril: 

 

2ª PARTE DA SESSÃO DE 2020 – Estrasburgo 

Além dos trabalhos da Sessão Plenária, incluiu, entre outras, reuniões do Bureau, 

de Presidentes das Delegações Nacionais, das Redes de Parlamentares de 

Referência, Comissões, Subcomissões Comité Misto e Grupos Políticos.  

04-06 março: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Vice-Presidente da Delegação Portuguesa à 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), participou nas reuniões da 

Comissão do Regulamento, Imunidades e Assuntos Institucionais, do Bureau, da 

Comissão Permanente e do Comité Misto da APCE, que tiveram lugar em Paris. O 

Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável, é membro por inerência 

do Bureau, da Comissão Permanente e do Comité Misto, participando ainda nas 

reuniões da Comissão Permanente e do Comité Misto em representação do 

Presidente da Delegação, Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS). 

9 fevereiro:  
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A Deputada Edite Estrela (PS), membro da Delegação da Assembleia da República 

à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), e membro efetivo da 

Comissão Ad Hoc constituída pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, 

deslocou-se a Baku, Azerbaijão, para observação das eleições legislativas 

antecipadas no Azerbaijão. 

27 janeiro: 

 

Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e 

Desenvolvimento Sustentável 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Vice-Presidente da Delegação da Assembleia 

da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), e a 

Deputada Edite Estrela (PS), Membro efetivo da Delegação, foram eleitos, 

respetivamente, Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável desta Assembleia Parlamentar.  

27-31 janeiro: 

 

Os Deputados Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, Luís 

Leite Ramos (PSD), Vice-Presidente, Edite Estrela (PS), Carlos Alberto Gonçalves 

(PSD), Paulo Pisco (PS), Pedro Cegonho (PS), Isabel Meirelles (PSD) e Telmo 

Correia (CDS-PP) participaram em Estrasburgo, na 1ª Parte da Sessão Plenária de 

2020 da APCE. Estrasburgo. 

 

Do Projeto de Ordem de Trabalhos, destacam-se:  

 

 Ratificação dos Mandatos 

  

 Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes da Assembleia Parlamentar  

 Nomeação dos membros das Comissões, na sequência de apresentação de 

candidaturas 

 

Apresentação e discussão de relatórios das diversas Comissões, nomeadamente:  

 

O funcionamento das instituições democráticas na Polónia (Doc. 15025); 

Procedimento complementar conjunto entre o Comité dos Ministros e a Assembleia 

parlamentar no caso de violação grave por parte de um Estado membro das suas 

obrigações estatutárias (Doc. 15024); Ameaças à liberdade dos media e à 

segurança dos jornalistas na Europa (Doc. 15021); A proteção da liberdade de 

religião ou de crença no local de trabalho (Doc. 15015); Casos comunicados de 

http://www.assembly.coe.int/nw/Page-EN.asp?LID=2020Session1
http://www.assembly.coe.int/nw/Page-EN.asp?LID=2020Session1
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28123
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/committees
http://www.assembly.coe.int/nw/Page-EN.asp?LID=Committees
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prisioneiros políticos no Azerbaijão (Doc. 15020); A democracia pirateada? Como 

reagir? (Doc. 15028); A evolução do processo de acompanhamento da Assembleia 

(janeiro-dezembro 2019) (Doc. 15031); Estabelecimento de normas mínimas para os 

sistemas eleitorais de modo a criar uma base para eleições livres e imparciais (Doc. 

15027). 

 

27 de janeiro 

–  Apresentação e discussão do Relatório de Atividades do Bureau e da Comissão 

Permanente, pelo Deputado Tiny Kox (Países Baixos, GUE) 

–  Apresentação do Relatório da Missão de Observação das Eleições legislativas 

antecipadas na Bielorrússia (17 de novembro de 2019), por Lord David 

Blencathra (Reino-Unido, CE/AD) 

–   Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, pelo atual 

Presidente, David Zalkaliani, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Geórgia  

 

28 de janeiro 

–  Eleição de Juiz do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em representação 

de França 

–  Intervenção da Presidente da Geórgia, Salome Zurabishvili 

– Comunicação da Secretária-Geral do Conselho da Europa, Marija Pejčinović Burić 

 

29 de janeiro 

– Intervenção do Presidente da Moldávia, Igor Dodon 

 

30 de janeiro 

– Eventuais debates de atualidade ou de urgência, a decidir pela Assembleia 

Parlamentar no primeiro dia da Sessão: 

 

 “Os desenvolvimentos recentes na Líbia e no Médio Oriente: quais as 

consequências para a Europa?” e “Violação contínua do Estado de direito, dos 

direitos humanos e da democracia na Turquia: qual a melhor forma de ajudar a 

Turquia a agir em conformidade com os valores e as normas fundamentais do 

Conselho da Europa? ”. 

 

Debate conjunto 

– Ação concertada contra o tráfico de seres humanos e o contrabando de migrantes 

(Doc. 15023) e Desaparecimentos de crianças refugiadas ou migrantes na 

Europa (Doc. 15026 e 15032). 
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31 de janeiro 

Debate conjunto  

– Turismo de transplantação de órgãos (Doc. 15029) e Lutar contra o tráfico de 

tecidos e células de origem humana (Doc. 15022). 

 

Debate livre sobre temas da atualidade 

 

Tiveram ainda lugar reuniões do Bureau, Comité de Presidentes, Comité Misto, 

Comissões, Subcomissões e Grupos Políticos. 

 


