
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

A Comissão Europeia apresentou, a 15 de janeiro de 2019, uma Comunicação, que consta do

COM (2019) 8 final, com o título “Rumo a um processo de decisão mais eficaz e mais

democrático no âmbito da política fiscal da UE”.

Nas palavras do COM (2019) 8 final, depois de se reconhecer “os limites da regra da

unanimidade na política fiscal”, afirma-se que é necessário, ainda que de forma faseada,

“modificar a forma como a UE exerce as suas competências no domínio da fiscalidade”, abrindo

caminho para o abandono “da unanimidade” nesta matéria.

Apesar da Comissão reforçar a ideia de que “não propõe qualquer alteração das competências

da UE no domínio da fiscalidade nem do direito de os Estados-Membros fixarem as taxas de

tributação das pessoas singulares ou coletivasque considerem adequadas”, parece-nos,

contudo, que tal processo poderá conduzir, no futuro, por via de uma iniciativa legislativa, a uma

concretização maior, entrando em domínios que constituem o cerne da soberania dos Estados –

a definição da política fiscal.

É neste quadro que as preocupações do CDS-PP são suscitadas, porquanto a Comissão tem

reinterpretado e aplicado as disposições legais a situações onde não tinha chegado antes,

acentuando uma outra componente da União.

De acordo com o artigo 113.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia “o Conselho,

deliberando por unanimidade, de acordo com um processo legislativo especial, e após consulta

do Parlamento Europeu e do Comité Económico e Social, adota as disposições relacionadas

com a harmonização das legislações relativas aos impostos sobre o volume de negócios, aos

impostos especiais de consumo e a outros impostos indiretos, na medida em que essa

harmonização seja necessária para assegurar o estabelecimento e o funcionamento do mercado

interno e para evitar as distorções de concorrência”.



Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta.

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro dos

Negócios Estrangeiros, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

Se este assunto já foi levantado em alguma das formações do Conselho Europeu?1.

Se sim, qual a posição adotada pelo Governo português?2.

Se não, como encara o Governo português a possibilidade do processo de decisão em

domínio de política fiscal transitar da unanimidade para a maioria qualificada?

3.

Palácio de São Bento, 30 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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.
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