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Присъединяване на Хърватия към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за 

премахване на двойното данъчно облагане * 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно 

препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на Хърватия към 

Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във 

връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (COM(2013)0586 – 

C7-0381/2013 – 2013/0308(CNS)) 

(Специална законодателна процедура — консултация) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0586), 

— като взе предвид член 3, параграфи 4 и 5 от Акта за присъединяване на Хърватия, 

съгласно който Съветът се е допитал до него (C7-0381/2013), 

— като взе предвид член 55 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 

(A7-0214/2014), 

1. Одобрява препоръката на Комисията във вида, в който е изменена; 

2. Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да го информира за това; 

3. Призовава Съвета, когато взема решение относно датата на влизането в сила на 

Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във 

връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия, да вземе предвид 

съображенията на Парламента относно необходимостта да се сведе до минимум 

данъчната тежест върху данъкоплатците; 

4. Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 

съществени изменения в препоръката на Комисията; 

5. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и националните парламенти на 

Хърватия и на останалите държави членки. 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Член 3 

 



 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Арбитражната конвенция, изменена с 

Протокола от 25 май 1999 г., с 

Конвенциите от 21 декември 1995 г. и от 

8 декември 2004 г., с 

Решение 2008/492/ЕО, както и с 

настоящото решение, влиза в сила 

между Хърватия и всяка една от 

останалите държави — членки на 

Европейския съюз, на XXX [дата]. 

Арбитражната конвенция, изменена с 

Протокола от 25 май 1999 г., с 

Конвенциите от 21 декември 1995 г. и от 

8 декември 2004 г., с 

Решение 2008/492/ЕО, както и с 

настоящото решение, влиза в сила 

между Хърватия и всяка една от 

останалите държави — членки на 

Европейския съюз, на ...*. 

 ______________ 

 * Денят след публикуването на 

настоящото решение в Официален 

вестник на Европейския съюз. 

 


