
 

 

P7_TA(2014)0346 

Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia z roku 

1990 * 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o odporúčaní pre 

rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru z 23. júla 1990 o zamedzení 

dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (COM(2013)0586 – 

C7-0381/2013 – 2013/0308(CNS)) 

 

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh odporúčania Komisie pre Radu (COM(2013)0586), 

– so zreteľom na článok 3 ods. 4 a 5 Aktu o pristúpení Chorvátska, v súlade s ktorým Rada 

konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0381/2013), 

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0214/2014), 

1. schvaľuje zmenené odporúčanie Komisie; 

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 

schváleného textu; 

3. vyzýva Radu, aby pri rozhodovaní o dátume začiatku uplatňovania Dohovoru 

z 23. Júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených 

podnikov vzala do úvahy obavy Európskeho parlamentu týkajúce sa potreby obmedziť 

daňové zaťaženie daňovníkov na minimum; 

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť odporúčanie 

Komisie; 

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a 

parlamentom Chorvátska a ostatných členských štátov. 



 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh rozhodnutia 

Článok 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Arbitrážny dohovor zmenený protokolom z 

25. mája 1999, dohovorom z 21. decembra 

1995 a dohovorom z 8. decembra 2004, 

rozhodnutím 2008/492/ES, ako aj týmto 

rozhodnutím, nadobúda vo vzťahoch medzi 

Chorvátskom a každým z ostatných 

členských štátov Európskej únie platnosť 

dňa XXX [dátum]. 

Arbitrážny dohovor zmenený protokolom z 

25. mája 1999, dohovorom z 21. decembra 

1995 a dohovorom z 8. decembra 2004, 

rozhodnutím 2008/492/ES, ako aj týmto 

rozhodnutím, nadobúda vo vzťahoch medzi 

Chorvátskom a každým z ostatných 

členských štátov Európskej únie platnosť 

dňa *. 

 ______________ 

 * Dátum: deň po uverejnení tohto 

rozhodnutia v Úradnom vestníku 

Európskej únie. 

 

 


