
 

 

P7_TA(2014)0346 

Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af 

dobbeltbeskatning * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2014 om henstilling med 

henblik på Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 23. juli 1990 om 

ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders 

overskud (COM(2013)0586 – C7-0381/2013 – 2013/0308(CNS)) 

 

(Særlig lovgivningsprocedure – høring) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens henstilling til Rådet (COM(2013)0586), 

– der henviser til artikel 3, stk. 4 og 5, i akten om Kroatiens tiltrædelse, der danner grundlag 

for Rådets høring af Parlamentet (C7-0381/2013), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 55, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0214/2014), 

1. godkender Kommissionens henstilling som ændret; 

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

3. opfordrer Rådet til, når det træffer afgørelse om anvendelsesdatoen for konventionen af 

23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af 

forbundne foretagenders overskud, at tage hensyn til Parlamentets bekymring vedrørende 

behovet for at mindske den skattebyrde, der pålægges skatteyderne; 

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens henstilling i 

væsentlig grad; 

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 

Kroatiens og de øvrige medlemsstaters regeringer og parlamenter. 

 



 

 

Ændring  1 

Forslag til beslutning 

Artikel 3 

 

Kommissionens forslag Ændring 

Voldgiftskonventionen, som ændret ved 

protokollen af 25. maj 1999, 

konventionerne af 21. december 1995 og 

8. december 2004, afgørelse 2008/492/EF 

samt denne afgørelse træder i kraft den 

XXX[date] mellem Kroatien og hver af 

Den Europæiske Unions øvrige 

medlemsstater. 

Voldgiftskonventionen, som ændret ved 

protokollen af 25. maj 1999, 

konventionerne af 21. december 1995 og 

8. december 2004, afgørelse 2008/492/EF 

samt denne afgørelse træder i kraft den ...* 

mellem Kroatien og hver af Den 

Europæiske Unions øvrige medlemsstater. 

 ______________ 

 * Dagen efter, at denne afgørelse 

offentliggøres i Den Europæiske Unions 

Tidende. 

 


