
 

 

P7_TA(2014)0346 

Aderarea Croaţiei la Convenţia din 1990 privind eliminarea dublei impuneri 

* 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la 

recomandarea de decizie a Consiliului referitoare la aderarea Croației la Convenția din 23 

iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor 

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

 

(Procedura legislativă specială – consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere recomandarea Comisiei adresată Consiliului (COM(2013)0586), 

– având în vedere articolul 3 alineatele (4) și (5) din Actul de aderare a Croației, în temeiul 

căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0381/2013), 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0214/2014), 

1. aprobă recomandarea Comisiei astfel cum a fost modificată; 

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 

de la textul aprobat de acesta; 

3. invită Consiliul să țină seama, atunci când decide cu privire la data punerii în aplicare a 

Convenției din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea 

profiturilor întreprinderilor asociate, de preocupările Parlamentului privind necesitatea de 

a reduce la minimum presiunea fiscală asupra contribuabililor; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial recomandarea Comisiei; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și 

guvernelor și parlamentelor naționale ale Croației și ale celorlalte state membre poziția 

Parlamentului. 



 

 

Amendamentul  1 

Propunere de decizie 

Articolul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Convenția de arbitraj, astfel cum a fost 

modificată prin Protocolul din 25 mai 

1999, convențiile din 21 decembrie 1995 și 

8 decembrie 2004, Decizia 2008/492/CE, 

precum și prezenta decizie intră în vigoare 

la XXX [data] între Croația și fiecare dintre 

celelalte state membre ale Uniunii 

Europene. 

Convenția de arbitraj, astfel cum a fost 

modificată prin Protocolul din 25 mai 

1999, convențiile din 21 decembrie 1995 și 

8 decembrie 2004, Decizia 2008/492/CE, 

precum și prezenta decizie intră în vigoare 

la ...* între Croația și fiecare dintre 

celelalte state membre ale Uniunii 

Europene. 

 ______________ 

 *Ziua următoare datei publicării 

prezentei decizii în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

 


