X lexislatura. Número 212. 16 de novembro de 2017

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular
Acordo da Mesa do Parlamento, do 14 de novembro de 2017, polo que se amplía excepcionalmente o prazo de presentación de emendas ao articulado á Proposición de lei de
iniciativa lexislativa popular de corresponsabilidade parental e de relacións familiares
no cesamento da convivencia [(doc. núm. 339, 10/PPLI-000001)]
A Mesa do Parlamento, logo do acordo favorable da Xunta de Portavoces, ao abeiro do artigo 96.2
do Regulamento da Cámara acorda:
1º. Ampliar excepcionalmente o prazo de presentación de emendas ao articulado á Proposición de
lei de iniciativa lexislativa popular de corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cesamento da convivencia, ata o día 1 de febreiro de 2018 ás 18.30 horas.
2º. Notiﬁcar este acordo aos grupos parlamentarios.
3º. Publicar este acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, organización e funcionamento
2.3. Réxime e goberno interior

2.3.2. Acordos e resolucións dos órganos da Cámara en materia de réxime e goberno interior
2.3.2.2. Creación de órganos parlamentarios

Escrito dos GG. PP. de En Marea e dos Socialistas de Galicia polo que solicitan a creación
dunha Comisión especial non permanente de análise sobre os incendios forestais en
Galicia (doc. núm. 19860, 10/SCNP-000007)

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 14 de novembro de 2017, adoptou o seguinte acordo:
Por acordo da Mesa da Cámara do 14 de novembro de 2017 admitiuse a trámite o escrito dos
GG. PP. de En Marea e dos Socialistas de Galicia polo que solicitan a creación dunha Comisión especial non permanente de análise sobre os incendios forestais en Galicia.
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