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Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v 

souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků * 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 o doporučení pro 

rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 23. července 

1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků 

(KOM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS)) 

 

(Postup konzultace) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na doporučení Komise předložené Radě (KOM(2007)0839), 

- s ohledem na čl. 3 odst. 4 aktu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, podle 

kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0028/2008), 

- s ohledem článek 51 jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0194/2008), 

1. schvaluje pozměněné doporučení Komise; 

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 

schváleného Parlamentem; 

3. vyzývá Radu, aby při rozhodování o datu, k němuž Úmluva ze dne 23. července 1990 

o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků vstoupí 

v platnost, vzala v úvahu připomínky Parlamentu týkající se nezbytnosti minimalizovat 

daňovou zátěž daňových poplatníků; 

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 

změnit doporučení Komise; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám Bulharské 

republiky, Rumunska a dalších členských států. 

 

Pozměňující návrh 1 

 

 Doporučení pro rozhodnutí  

Článek 3 

 

Znění navržené Komisí Změna 

Arbitrážní úmluva ve znění protokolu ze 

dne 25. května 1999, úmluvy ze dne 21. 

prosince 1995 a ze dne 8. prosince 2004 a 

Arbitrážní úmluva ve znění protokolu ze 

dne 25. května 1999, úmluvy ze dne 21. 

prosince 1995 a ze dne 8. prosince 2004 a 



toto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. 

ledna 2007 mezi Bulharskem, Rumunskem 

a ostatními členskými státy, pro které platí 

arbitrážní úmluva. Mezi Bulharskem, 

Rumunskem a každým z dalších členských 

států vstoupí v platnost dnem, kdy 

arbitrážní úmluva vstoupí v platnost pro 

příslušný další členský stát. 

toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 

následujícím po vyhlášení tohoto 

rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 

unie mezi Bulharskem, Rumunskem a 

ostatními členskými státy, pro které platí 

arbitrážní úmluva. Mezi Bulharskem, 

Rumunskem a každým z dalších členských 

států vstupuje v platnost dnem, kdy 

arbitrážní úmluva vstoupí v platnost pro 

příslušný další členský stát. 

 


