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PÁRI AMCNT. 
DLSALVIA 

A Comisión la,  Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, da que 

vostede forma parte, reunirase o próximo día 12 de xullo de 2018, ás 10:30 horas, no 
pazo do Parlamento. 

A orde do día é a seguinte: 

Punto 1. Elaboración do ditame á vista do Informe da Ponencia sobre a 
Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de 
corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese de 
convivencia (339, 1OIPPLI-000001). 

Punto 2. Comparecencia 

2.1 	32893 (10/CPC-000063) 

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 
Do Sr. director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea para 
informar sobre os obxectivos, a axenda e os resultados das viaxes 
institucionais realizadas fóra do territorio do Estado 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 331, do 04.07.2018 

Punto 3. Preguntas orais 

3.1 	22797 (l0/POC-003764) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 

Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis 

Sobre as actuacións que está a desenvolver a Xunta de Galicia nas 
institucións europeas para continuar coa participación na iniciativa 
impulsada con outras rexións europeas e denominada "Together for 
cohesión" (xuntos pola cohesión) 
Publicación da iniciativa, BOPG ji. 0242, do 18.01.2018 

3.2 	31245 (10/POC-004930) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre o procedemento de actuación na atención a unha vítima de violencia 
machista, acontecida no ano 2016 na senda peonil na ribeira do río Limia, 
entre Vilar de Santos e Xinzo de Limia 
Publicación da iniciativa, BOPG ji. 0  312, do 30.05.2018 

3.3 	31422 (10/POC-004956) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
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Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 

Sobre as razóns do Goberno galego para non participar no 1 Encontro da 
Rede Interautonómica de Memoria Histórica levado a cabo en Pamplona 
no mes de marzo de 2018 e non referendar a Declaración institucional de 
compromiso coa memoria histórica asinada polos representantes de trece 
gobernos autonómicos 
Publicación da iniciativa, BOPG n, 0316,  do 06.06.2018 

3.4 	31500 (10/POC-004963) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Cal Ogando, Marcos e 2 máis 

Sobre as razóns da decisión dos representantes da Xunta de Galicia de 
extinguir o padroado da fundación As Colonias de Covelo en vez de 
revitalizar o centro, o seu pase á titularidade do Concello da Lama e os 
datos do Goberno galego referidos á posibilidade deste de afrontar a súa 
xestión. restauración e mantemento, así como as razóns da fundación para 
abandonar as actividades e o mantemento dese espazo 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 316, do 06.06.2018 

Punto 4. Proposicións non de Iei 

4.1 	32902 (10/PNC-002690) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis 

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
disposto na disposición adicional segunda da Lei orgánica 1/2004, do 28 de 
decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 331, do 04.07.2018 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas á proposición non de lei ata seis 
horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 16 1.2 do Regulamento. 

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 6 de xullo 2/J18 
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César Manuel Fernández Gil 
PARLÁM ENTO 
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Asinado dixitalmente por: 
César Manuel Fernández Gil, na data 06/07/2018 16:15:22 
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