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ASSEMBLEJA DA NEPUBLICA

Comissão de Economia, novação, Obras Pübicas e Habitaçáo

RELATORIO DE voTAçAo NA ESPECIALIDADE

PROJECTO DE REsoLucAo N.° 746/XIV/2.3 (PSD) - “Recomenda ao Governo

que ptovidencie corn urgência no sentido de set desenvolvido a estudo de

modernizaçao e requalificaçao da linha do Oeste no troço entre Caldas da Rainha e

Coimbra”

PROJECTO DE REsoLuçAo N.° 751/XW/2.2 (CDS-PP) - “Recomenda ao

Governo que tome as diligencias necessárias a modernizaçao e requalificação da

linha do Oeste no troço entre Caldas da Rainha e Coimbra/Figueira da Foz”

PROJECTO DE REsoLuçAo N.° 803/XIV/2.a (BE) - “Por uma linha do Oeste

integralmente requalificada e funcional”

PROJECTO DE REsoLuçAo N.° 823/XIV/2.3 (PEV) - “Pela urgente e integral

modernizaçao da Linha do Oeste”

PROJECTO DE REsoLuçAo N.° 1327/XIv/2.a (PCP) - “Potenciar a

modernizaçao e eletrificaçao da Linha do Oeste”

PROJECTO DE REsoLuçAo N.° u39/XIV/2.a (PS) - “Recomenda o

investimento e modernização na Linha do Oeste”

1. Os Projetos de Resolução n.° 746/XI\’/T, apresentado pelo PSD, it° 751/XIV/2a,

apresentado pelo CDS-PP, nY 803/X1V/2., apresentado pelo BE, n.° 823/XIV/2.”,

apresentado pelo PEV, n.° 1327/XIV/2.a, apresentado pelo PCP e n.° 1339/XIV/2.a,

apresentado pelo PS, deram entrada na Assembicia da Repóblica nos dias 12, 15 e 28 de

ourubro de 2020, respedvamente.
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2. Os projetos de resoluçdo n.° 746/XIV/2.2 (PSD), 751/XIV/2a (CDS-PP),

803/XIV/2.’ (BE), 1327/XIV/2.a (PCP) e 1339/xIV/2.a (PS), foram objeto de

discussão na Comissáo de Econornia, lnovaçáo, Obras Pdbhcas e Habnacão (de ora em

diante, a “Comissão”) em 23 de junho de 2021, tendo sido votados na generalidade na

reunião plcnária n.° 85, de 2 de julho de 2021, rendo sido todos des aprovados.

3. 0 projeto de resoluçao n.° 823/XIV/2.a PEV) foi objeto de discussáo na Cornissão

em 10 de novembro de 2021, tendo siclo votado na generalidade in reunião plenána

n.° 23. de 12 de novembro de 2021, tendo sido aprovado.

4. Pot determinação de S. Ex.2 o Presidente da Asscrnbleia da Repdblica, os mencionados

Projetos de Resolução baixararn, pata apreclaçac) na especialidade, a Comissão.

5. Na reunião de dna 17 de novembro de 2021, na qual se encontravam presentes os

Grupos Parlamentares do PSD, do PS, do BE, do PCP, do CDS-PP e do PAN, a

Comissão procedeu a apreciacão e volação na especiabdade do texto final comum

apresentado pelos proponentes referente aos Projetos de Resolução identificados nos

pontos precedenres.

6. 1) texto final comum fot aprovado pot unanimidade dos presentes, registando-se a

ausência do PEV.

7. fendo em consideracao o resultado da voraçäo do texto final conjunto relativo aos

Projetos de Resolucão que se mencionaram no ponto precedente, segue em anexo o

texto final.

Palacio de São Bento, 18 de novembro de 2021

gorge Pa lo Oliveira)


