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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O governo português formalizou, no passado dia 25 de junho, a sua participação na Iniciativa

Europeia de Intervenção, uma iniciativa lançada pelo Presidente francês Emmanuel Macron,

num discurso na Universidade Sorbonne em setembro do ano passado onde propôs a criação

de uma força de intervenção militar comum, um orçamento de defesa e uma “doutrina comum”.

No passado dia 21 de junho, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, em cumprimento da alínea j) do

n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 43/2006, de 25 de agosto – Acompanhamento, apreciação e

pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União

Europeia -, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 18/2018, de 2 de maio, veio ao Parlamento

para uma audição conjunta na Comissão de Defesa Nacional e Comissão de Assuntos

Europeus.

Nesta audição teve oportunidade de dar alguns esclarecimentos sobre esta iniciativa e de se

referir à Carta de Compromisso que iria ser posteriormente assinada pelos Estados convidados

para nela participar.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis o Grupo Parlamentar do PSD

vem requerer que o Ministro da Defesa Nacional envie à Assembleia da República a Carta de

Compromisso que Portugal assinou no âmbito da Iniciativa Europeia de Intervenção.

Palácio de São Bento, 6 de julho de 2018

Deputado(a)s

PEDRO ROQUE(PSD)

BRUNO VITORINO(PSD)

CARLOS COSTA NEVES(PSD)

JOSÉ DE MATOS CORREIA(PSD)

MIGUEL SANTOS(PSD)



Deputado(a)s

LUÍS PEDRO PIMENTEL(PSD)

LUÍS VALES(PSD)

FIRMINO PEREIRA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: X
	txtNrRequerimento[0]: 166
	txtLegRequerimento[0]: XIII
	txtSessaoRequerimento[0]: 3
	txtTipoRequerimento[0]: - AC

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: 
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: 
	txtSessaoPergunta[0]: 

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2018-07-09
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Informações sobre carta compromisso no âmbito da Iniciativa Europeia de Intervenção
	txtDestinatario[0]: Min.  da  Defesa Nacional

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2018-07-06T13:35:36+0100
	Sofia Moreno (Assinatura Qualificada)


		2018-07-09T17:05:59+0100
	Duarte Pacheco (Assinatura Qualificada)


		2018-07-10T10:35:46+0100
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2018-07-06T13:35:45+0100
	Unknown signer 9542dcc72c76e867a9a80f9e0969339f3685f8e2


		2018-07-09T17:06:25+0100
	Unknown signer fdf6f823de78d0cb6e9559556cb71853d3e55505


		2018-07-10T10:35:50+0100
	Unknown signer 2c96409e967d83b2367c3653c3b8040be7c7439f




