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AssEMsIn DA NEPUBLICA

Comissão de Economia, Inovaçâo, Obras PUblicas e Habitaçao

RELATORIO DE voTAçAo NA ESPECIALIDADE

PROJECTO DE REsoLuçAo N.° 714/XIV/2Y (PSD) — “Recomenda ao Governo

que apresente a Assembleia da Repñblica relatérios trimestrais sobre a negociação

e execuçâo dos fundos europeus atribuldos a Portugal ao abrigo do programa next

generation e do quadro financeiro plurianual 2021-2027 e a respectiva

implenientaçao do piano de recuperaçào econOmica Portugal 2020-2030”

PROJECTO DE RESOLUçAO N.° 729/XIV/2.2 (PS) — “Recomenda ao Govemo

urn conjunto de medidas para utilizaçao mais eficaz e eficiente dos fundos da

Uniao Europeia, nomeadamente no âmbito da Politica de Coesao, do Piano

Estratégico da Politica Agricola Cornurn e do Piano de Recuperação da Uniao

Europeia”

1. Os Projetos de Resoluçâo n° I4/X1V! T, apresentado pelo PSD, c n.° 2\1V/2,

apresentado peio PS, deram entrada na Assembleia da Repóbiica nos dias 12 e 15 de

oucubro de 2020, respetavamente.

2. Os referidos projetos de resoluçáo foram objeto de discussão c votação na generabdade

na rcuniâo pleniria 11.0 27, de 4 de dezembro de 2020, tendo sido aprovados.

3. Por determinaçao de S. Ex.a o Presidente da Assembleia da Repüblica, os mencionados

Projetos de Resoluçâo baixaram, para apreciação na espcciahdade, a Comissäo.

4. Na reunião de tin 17 de novembro de 2021, na quay se encontravam presentes os

Grupos Parlamentares do PSD, do PS, do BE, do PCP e do PAN, a Comissäo

procedeu a apreciacâo e votaçâo na especialidade do texto fmal cotnum apresentado
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pelos proponentes referenre aos Projetos de Resoluçäo identificados nos pontos

precedenres.

5. 0 texto fmal cornum foi aprovado da seguinte forma:

• Pontos n.°s 1, 2, 5, 6, 7 e S — aprovados por unanimidade dos presentes,

registando-se a ausência do CDS-PP e do PEV;

• Porno a.° 3 — aprovado, corn us votos a favor do PS, PSD e PAN e COifl Os

votos contra do BE e do PCP.

• Ponto a.0 4 — aprovado, corn os votos a favor do PS, PSD e PAN c corn a

ahstençao do BE e do PCP.

6. Tendo em consideraçao o resultado da votaçâo do texto final coniunto relanvo aos

Projetos de Rcsolução que se menctonararn no ponto precedentc, segue ern anexo o

texto final.

Palácio de So Bento, 18 de novembro de 2021

;IDENTE’

(Jorge’i4u1o Oliveira)


