
 

 

P7_TA(2014)0346 

Pristupanje Hrvatske Konvenciji iz 1990. o ukidanju dvostrukog 

oporezivanja * 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. o preporuci za 

Odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 23. srpnja 1990. o ukidanju 

dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih poduzeća 

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

 

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir preporuku Komisije Vijeću (COM(2013)0586), 

– uzimajući u obzir članak 3. stavak 4. i 5. Akta o pristupanju Hrvatske, na temelju kojeg se 

Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C7-0381/2013), 

– uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A7-0214/2014), 

1. odobrava izmijenjenu preporuku Komisije; 

2. poziva Vijeće da obavijesti Parlament ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament 

prihvatio; 

3. poziva Vijeće da, prilikom donošenja odluke o datumu stupanja na snagu Konvencije od 

23. srpnja 1990. o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti 

povezanih poduzeća, u obzir uzme zabrinutost Parlamenta u vezi s potrebom smanjenja 

poreznog opterećenja poreznih obveznika na najmanju moguću mjeru; 

4. traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava znatno izmijeniti 

preporuku Komisije; 

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te 

vladama i nacionalnim parlamentima Hrvatske i drugih država članica. 



 

 

Amandman  1 

Prijedlog Odluke 

Članak 3. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Arbitražna konvencija, kako je izmijenjena 

Protokolom od 25. svibnja 1999., 

Konvencijama od 21. prosinca 1995. i 8. 

prosinca 2004., Odlukom 2008/492/EZ te 

ovom Odlukom, stupa na snagu na 

XXX[datum] između Hrvatske i svake od 

ostalih država članica Europske unije. 

Arbitražna konvencija, kako je izmijenjena 

Protokolom od 25. svibnja 1999., 

Konvencijama od 21. prosinca 1995. i 8. 

prosinca 2004., Odlukom 2008/492/EZ te 

ovom Odlukom, stupa na snagu na …* 

između Hrvatske i svake od ostalih država 

članica Europske unije. 

 ______________ 

 * Dan nakon objavljivanja Odluke u 

Službenom listu Europske unije. 

  

 


