De: contacto@tambemsomosportugueses.org
[mailto:contacto@tambemsomosportugueses.org]
Enviada: quarta-feira, 27 de dezembro de 2017 11:39
Para: Comissão 1ª - CACDLG XIII <1CACDLG@ar.parlamento.pt>
Assunto: Pedido de audiência - Também somos portugueses
Exmos senhores
Na qualidade de promotores da petição "Também somos portugueses" (Petição Nº 247/XIII/2) , vimos
solicitar uma reunião com a Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e
Garantias, para podermos ter informações sobre a discussão das propostas e projectos de lei com ela
relacionadas:
426/XIII (BE) - Organização do processo eleitoral no estrangeiro (alteração ao Decreto-Lei n.º 95-C/76, de
30 de janeiro)
http://www.parlamento.pt/Activida…/…/DetalheIniciativa.aspx…
427/XIII (BE) - Recenseamento eleitoral de cidadãos portugueses residentes no estrangeiro
http://www.parlamento.pt/Activida…/…/DetalheIniciativa.aspx…
516/XIII (PSD) - Uniformiza o modo de exercício do direito de voto dos eleitores residentes no estrangeiro,
procedendo à 21.ª alteração ao Decreto-Lei nº 319-A/76, de 3 de maio, que regulamenta a Eleição do
Presidente da República, à 16.ª alteração à Lei n.º 14/79, de 16 de maio, que aprova a Lei Eleitoral para a
Assembleia da República, à 6.ª alteração à Lei n.º 14/87, de 29 de abril, que aprova a Lei Eleitoral para o
Parlamento Europeu, e à revogação do Decreto-Lei n.º 95-C/76, de 30 de janeiro (Organização do
Processo Eleitoral no Estrangeiro)
http://www.parlamento.pt/Activida…/…/DetalheIniciativa.aspx…
517/XIII (PSD) - Torna oficioso e automático o recenseamento eleitoral dos cidadãos portugueses
residentes no estrangeiro, procedendo à 5.ª alteração à Lei n.º 13/99, de 22 de março, que estabelece o
novo Regime Jurídico do Recenseamento Eleitoral
http://www.parlamento.pt/Activida…/…/DetalheIniciativa.aspx…
77/XIII (Governo) - Altera a Lei Eleitoral da Assembleia da República e a Lei Eleitoral do Presidente da
República.
http://www.parlamento.pt/Activida…/…/DetalheIniciativa.aspx…
78/XIII (Governo) - Altera o regime jurídico do Recenseamento Eleitoral.
http://www.parlamento.pt/Activida…/…/DetalheIniciativa.aspx…

Por questões de disponibilidade, dado residirmos no estrangeiro, agradecíamos se possível que a
reunião podesse ocorrer até dia 8 de Janeiro. Se nao for possível com a Comissão, com o seu presidente.
Com os nossos melhores cumprimentos
Paulo Costa
Também somos portugueses

