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Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση του 1990 για την εξάλειψη της 

διπλής φορολογίας * 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με 

τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη 

σύμβαση της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση 

διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (COM(2013)0586 – C7-0381/2013 – 

2013/0308(CNS)) 

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0586), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 της Πράξης Προσχώρησης της Κροατίας, 

σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0381/2013), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

(Α7-0214/2014), 

1. εγκρίνει τη σύσταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε· 

2. καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο 

που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά· 

3. καλεί το Συμβούλιο, όταν αποφασίσει για την ημερομηνία εφαρμογής της σύμβασης της 

23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως 

των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων, να λάβει υπόψη τις ανησυχίες του 

Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη ελαχιστοποίησης της φορολογικής επιβάρυνσης 

των φορολογουμένων·  

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 

σημαντικές τροποποιήσεις στη σύσταση της Επιτροπής· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Κροατίας και των κρατών μελών. 



 

Τροπολογία  1 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η σύμβαση διαιτησίας, όπως 

τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο της 

25ης Μαΐου 1999, τις συμβάσεις της 21ης 

Δεκεμβρίου 1995 και της 8ης Δεκεμβρίου 

2004, την απόφαση 2008/492/ΕΚ, καθώς 

και με την παρούσα απόφαση, τίθεται σε 

ισχύ την XXΧ [ημερομηνία] μεταξύ της 

Κροατίας και εκάστου των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η σύμβαση διαιτησίας, όπως 

τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο της 

25ης Μαΐου 1999, τις συμβάσεις της 21ης 

Δεκεμβρίου 1995 και της 8ης Δεκεμβρίου 

2004, την απόφαση 2008/492/ΕΚ, καθώς 

και με την παρούσα απόφαση, τίθεται σε 

ισχύ την …* μεταξύ της Κροατίας και 

εκάστου των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 ___________________ 

 * Tην ημέρα μετά τη δημοσίευση της 

παρούσας απόφασης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 


