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Excelentíssimo Senhor 
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Ofício n.º 194/12ª-CCCJD/2016                                                  20.12.2016 

 

Assunto: Solicitação de agendamento da votação em Plenário dos projetos de 
lei n.º 124/XIII (1.ª), do PCP - Regime Jurídico da Partilha de Dados 
Informáticos —, e n.º 151/XIII (1.ª), do BE — Garante o exercício dos 
direitos dos utilizadores, consagrados no Código do Direito de Autor e dos 
Direitos Conexos  

 

No dia 8 de abril de 2016 foram aprovados em Plenário dois requerimentos 

apresentados pelos Grupos Parlamentares do PCP e do BE solicitando a baixa à 12.ª 

Comissão sem votação, para sua apreciação por um período de 60 dias, das 

iniciativas supra. 

Para esse efeito foi criado, na 1.ª Sessão Legislativa, um Grupo de Trabalho para 

proceder à apreciação das referidas iniciativas legislativas, projetos de lei n.º 124/XIII 

(1.ª) (PCP) - Regime Jurídico da Partilha de Dados Informáticos - e n.º 151/XIII (1.ª) 

(BE) - Garante o exercício dos direitos dos utilizadores, consagrados no Código do 

Direito de Autor e dos Direitos Conexos, que efetuou a sua primeira reunião no dia 25 

de maio de 2016. 

Para esse efeito, foram solicitados diversos contributos às entidades do setor e 

realizadas algumas audições, que podem ser consultadas na página da Comissão, 

tendo entretanto o Grupo de Trabalho pedido por duas vezes a Sua Excelência o 

Senhor Presidente da Assembleia da República a prorrogação do seu prazo de 

funcionamento. 

Já no decorrer da 2.ª Sessão Legislativa, e na sequência da reunião havida no dia 30 

de novembro de 2016, a Comissão deliberou solicitar a Vossa Excelência o 

agendamento da votação na generalidade das referidas iniciativas em Plenário, dando 

como concluídos os seus trabalhos. 

 Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

 

A Presidente da Comissão, 

 

 

 (Edite Estrela) 
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