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PRÍLOHA

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+ prijatý
- zamietnutý
↓ prepadol
VS vzatý späť
HPM (..., ..., ...) hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa)
EH (..., ..., ...) elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa)
HPČ hlasovanie po častiach
OH oddelené hlasovanie
PN pozmeňujúci návrh
KPN kompromisný pozmeňujúci návrh
ZČ zodpovedajúca časť
V pozmeňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia
= zhodné pozmeňujúce návrhy
ods. odsek
čl. článok
odôv. odôvodnenie
NU návrh uznesenia
SNU spoločný návrh uznesenia
viac ako 38 poslancov nízka prahová hodnota (aspoň 38 poslancov)
viac ako 76 poslancov stredná prahová hodnota (aspoň 76 poslancov)
viac ako 151 poslancov vysoká prahová hodnota (aspoň 151 poslancov)
TH tajné hlasovanie
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1. Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu

Správa: Richard Corbett (A8-0462/2018) (Väčšina poslancov Parlamentu potrebná pre znenie 
rokovacieho poriadku, jednoduchá väčšina potrebná pre výklady a návrh rozhodnutia.)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

PN gestorského 
výboru – hlasovanie 

v blokoch

1-4
6-8
12

14-19
21-29

31
33-34
45-53
56-62
64-67

výbor +

HPČ

1/HPM + 617, 27, 6

2/TH + 380, 224, 26

20 výbor

3/TH + 396, 220, 21

35 výbor HPM + 454, 186, 6

36 výbor HPM + 449, 193, 3

37 výbor HPM + 473, 145, 31

38 výbor HPM + 466, 172, 7

39 výbor HPM + 453, 180, 4

41V výbor HPM + 453, 185, 5

42 výbor HPM + 469, 153, 23

43 výbor HPM + 493, 143, 8

44 výbor HPM + 487, 144, 16

54 výbor HPM + 484, 148, 10

55 výbor HPM + 510, 128, 10

HPČ

1 +

PN gestorského 
výboru – oddelené 

hlasovanie

63 výbor

2 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

5V výbor OH +Článok 11 ods. 3
pododsek 2

83 viac ako 38 
poslancov

↓

9 výbor OH +

10 výbor HPM + 523, 103, 11

80 ENF HPM ↓

11 výbor OH/EH + 509, 134, 3

68 S&D EH - 350, 266, 28

HPČ

1/HPM + 622, 16, 8

Článok 11 od odseku 3

13 výbor

2/HPM + 493, 111, 26

od článku 11 75 PPE +

Článok 32 ods. 1 
výklad a od pododseku 

1

86 + 
87V

S&D, ALDE, 
PPE

HPM - 354, 267, 27

Článok 32 ods. 5 88 S&D, ALDE, 
PPE

HPM + 457, 179, 10

81 GUE/NGL HPM - 142, 493, 4

73 EFDD HPM - 119, 524, 5

30 výbor +

Článok 130 ods. 3

32V výbor +

40 výbor HPM + 472, 172, 6

74 EFDD HPM ↓

Článok 130b ods. 2

79 EFDD HPM ↓

Článok 180a odseky 2, 
3

84V + 
85V

Verts/ALE HPM - 340, 285, 18

Článok 211 ods. 8 76 PPE +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

od článku 228 89rev S&D, ALDE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

HPM + 391, 236, 18

hlasovanie: návrh rozhodnutia HPM + 496, 114, 33

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
EFDD: PN 73, 74, 79, 84, 85, 86, 88
ECR: PN 86, 87
GUE/NGL: PN 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 81, 89
Verts/ALE: PN 13, 20 (odseky 3, 4), 84, 85, 89
ENF: PN 10, 80
PPE: PN 20 (odseky 3, 4)

Žiadosti o oddelené hlasovanie
ECR: PN 5, 9, 10, 11

Žiadosti o hlasovanie po častiach
GUE/NGL:
PN 63
1. časť Text ako celok okrem slov: „alebo podobnej“
2. časť tieto slová

PPE:
PN 13
1. časť Text ako celok okrem slov: „Poslanci nemôžu byť zvolení do funkcií v rámci 

Parlamentu ani žiadneho z jeho orgánov, vymenovaní za spravodajcu, ani sa nemôžu 
zúčastniť na oficiálnej delegácii či medziinštitucionálnych rokovaniach, ak 
nepodpísali vyhlásenie týkajúce sa tohto kódexu.“

2. časť tieto slová

ALDE, PPE:
PN 20
1. časť Text ako celok okrem odsekov 3 a 4
2. časť odsek 3
3. časť odsek 4

Iné
Pozmeňujúce návrhy 71, 77, 78 a 82 boli vyhlásené za neprípustné.
Pozmeňujúce návrhy 69, 70 a 72 boli stiahnuté.
Skupina PPE požiadala o tajné hlasovanie.
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2. Colný kódex Únie: začlenenie obce Campione d’Italia a talianskych vôd jazera 
Lugano do colného územia Únie ***I

Správa: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná dohoda 1 výbor HPM + 520, 29, 48

3. Pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 
2020 ***I

Správa: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 605, 36, 7

4. Pristúpenie Dominikánskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 
o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *

Správa: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 616, 17, 14

5. Pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 
o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *

Správa: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 613, 17, 15

6. Pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych 
aspektoch medzinárodných únosov detí *
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Správa: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 617, 16, 15

7. Pristúpenie Bieloruska a Uzbekistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 
o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí *

Správa: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 618, 15, 16

8. Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi 
EÚ, Grónskom a Dánskom *

Správa: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 566, 40, 41

9. Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj 
proti podvodom

Správa: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

jediné hlasovanie HPM + 509, 88, 46
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10. Zavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu ***I

Správa: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná dohoda 46rev výbor HPM + 568, 53, 25

11. Harmonizácia hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie 
o HND) ***I

Správa: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Predbežná dohoda

Predbežná dohoda 2 výbor HPM + 567, 45, 37

12. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná repka olejka Ms8, Rf3 a Ms8 
x Rf3

Návrh uznesenia: B8-0073/2019

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh uznesenia B8-0073/2019
(výbor ENVI)

hlasovanie: uznesenie 
(text ako celok)

HPM + 414, 193, 36

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ENF:záverečné hlasovanie
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13. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 5307 (SYN-Ø53Ø7-
1)

Návrh uznesenia: B8-0074/2019

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh uznesenia B8-0074/2019
(výbor ENVI)

hlasovanie: uznesenie 
(text ako celok)

HPM + 385, 204, 55

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ENF:záverečné hlasovanie

14. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87403 
(MON-874Ø3-1)

Návrh uznesenia: B8-0075/2019

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh uznesenia B8-0075/2019
(výbor ENVI)

hlasovanie: uznesenie 
(text ako celok)

HPM + 391, 204, 47

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ENF:záverečné hlasovanie

15. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × 
LLCotton25 × MON 15985

Návrh uznesenia: B8-0076/2019

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – poznámky

Návrh uznesenia B8-0076/2019
(výbor ENVI)

hlasovanie: uznesenie 
(text ako celok)

HPM + 465, 122, 55

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ENF:záverečné hlasovanie

16. Situácia vo Venezuele
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Návrhy uznesení: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-
0087/2019

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B8-0082/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE)

od odseku 4 ods. PPE + ústny PN

od odseku 5 3 ENF -

4 ENF -od odseku 6

5 ENF -

odôv. G 1 ENF -

od odôvodnenia G 2 ENF -

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 439, 104, 88

Návrhy uznesení politických skupín

B8-0082/2019 PPE ↓

B8-0083/2019 ECR ↓

B8-0084/2019 ALDE ↓

B8-0085/2019 S&D ↓

B8-0086/2019 GUE/NGL ↓

B8-0087/2019 Verts/ALE ↓

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
GUE/NGL, PPE: záverečné hlasovanie

Iné
Esteban González Pons predložil tento ústny pozmeňujúci návrh s cieľom doplniť nový odsek 
za odsek 4:
„5. odsudzuje zadržanie niekoľkých novinárov, ktorí sa zaoberajú situáciou vo Venezuele, 
a vyzýva na ich okamžité prepustenie;“

Elena Valenciano (skupina S&D) tiež podpísala spoločný návrh uznesenia RC-B8-0082/2019.
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17. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže

Správa: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

HPČ

1/HPM + 579, 26, 29

ods. 2 ods. pôvodný text

2/HPM - 296, 308, 21

od odseku 2 3 PPE HPM + 318, 303, 9

4 PPE EH + 482, 123, 19

HPČ

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

ods. 3

ods. pôvodný text

6 ↓

HPČ

1 +

ods. 4 ods. pôvodný text

2 -

5 PPE +

HPČ

1 ↓

2 ↓

ods. 26

ods. pôvodný text

3 ↓

HPČods. 28 ods. pôvodný text

1 +
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Predmet PN č. Autor HPM 
atď.

Hlasovanie HPM/EH – 
poznámky

2 +

ods. 31 9 EFDD HPM - 184, 403, 33

ods. 32 6 GUE/NGL -

ods. 38 7 GUE/NGL -

HPČ

1/HPM + 559, 47, 21

ods. 40 ods. pôvodný text

2/HPM + 339, 264, 15

HPČ

1 +

ods. 41 ods. pôvodný text

2 -

od odseku 49 8 GUE/NGL -

od odseku 64 1 EFDD HPM - 223, 321, 79

HPČ

1 +

ods. 76 ods. pôvodný text

2 -

HPČ

1 +

ods. 78 ods. pôvodný text

2 -

HPČ

1 +

ods. 82 ods. pôvodný text

2 -

odôv. E 2 PPE HPM - 288, 312, 22

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 468, 66, 66

Žiadosti o hlasovanie podľa mien
EFDD: PN 1, 9
Verts/ALE: PN 2, 3, 9 odseky 2, 40

Žiadosti o hlasovanie po častiach
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PPE:
ods. 2
1. časť „víta a ďalej podporuje štruktúrovaný dialóg s komisárom pre hospodársku súťaž 

a úsilie Komisie o zachovanie úzkej spolupráce s poslancami príslušného výboru 
Parlamentu a jeho pracovnou skupinou pre politiku hospodárskej súťaže; domnieva 
sa, že výročná správa Komisie o politike hospodárskej súťaže je nevyhnutná 
z hľadiska demokratickej kontroly; pripomína, že Parlament bol v posledných 
rokoch zapojený prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu do vytvárania 
rámca pre pravidlá hospodárskej súťaže, napríklad v navrhovanej smernici o ESHS 
+; konštatuje, že Parlament by mal mať spolurozhodovacie právomoci pri vytváraní 
rámca pre pravidlá hospodárskej súťaže, a vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že demokratický rozmer tejto oblasti politiky Únie nebol v rámci posledných zmien 
zmlúv posilnený;“

2. časť „žiada, aby sa zmluvy zodpovedajúco zmenili;“

ods. 4
1. časť „konštatuje, že Komisia predložila v roku 2018 legislatívny návrh na vytvorenie 

celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP), ktorý by bol súkromným 
dôchodkovým fondom;“

2. časť „zdôrazňuje, že tento legislatívny návrh bol pôvodne inšpirovaný americkým 
podnikovým gigantom v oblasti finančných služieb BlackRock, ktorý je najväčším 
správcom fondov aktív na svete a ktorý vybudoval svoje impérium v objeme 
6 biliónov USD približne z dvoch tretín na dôchodkoch, a Komisia ho navrhla 
po významnom lobizme zo strany spoločnosti BlackRock; vidí rovnako rastúce 
dôkazy, že veľmi veľkí správcovia aktív, ako je spoločnosť BlackRock, narúšajú 
hospodársku súťaž na reálnych trhoch a medzi podnikmi; žiada, aby Komisia 
venovala osobitnú pozornosť rizikám dominantného postavenia na trhu 
so súkromnými dôchodkovými produktmi;“

ods. 28
1. časť „berie na vedomie rozhodnutie komisárky pre hospodársku súťaž Margrethe 

Vestagerovej o vyšetrovaní týkajúcom sa štátnej pomoci spoločnosti McDonald’s, 
v ktorom sa uvádza, že nezdanenie určitých ziskov spoločnosti McDonald’s 
v Luxembursku nepredstavuje nezákonnú štátnu pomoc; zastáva názor, že súčasné 
nariadenie EÚ nie je schopné účinne bojovať proti dvojitému nezdaneniu“

2. časť „a zastaviť preteky ku dnu na úrovni dane z príjmu právnických osôb;“

ods. 40
1. časť „zdôrazňuje ďalekosiahlu koncentráciu potravinového dodávateľského reťazca, 

kde niekoľko spoločností vytvára oligopol na svetovom trhu osív a pesticídov, a to 
na úkor spotrebiteľov, poľnohospodárov, životného prostredia a biodiverzity;“

2. časť „upozorňuje, že v dôsledku takejto štruktúry sa ešte viac zvýši technologická a 
hospodárska závislosť poľnohospodárov od niekoľkých svetovo integrovaných 
platforiem s jedným kontaktným miestom, vznikne obmedzená rozmanitosť osív, 
trendy v oblasti inovácií sa odklonia od prijatia modelu produkcie, ktorý je šetrný 
voči životnému prostrediu a biodiverzite, a v dôsledku menšej konkurencie bude 
napokon vznikať menej inovácií a konečné výrobky nižšej kvality; vyzýva Komisiu, 
aby vzhľadom na pokles príjmov v odvetví poľnohospodárstva, ktorý sa dotýka 
najmä malých poľnohospodárov, zamerala svoje úsilie na zabezpečenie slušných 
príjmov pre poľnohospodárov, najmä z radov malých a stredných podnikov;“

ods. 41
1. časť „považuje za nevyhnutné, aby Komisia podrobnejšie monitorovala využívanie 

patentov v poľnohospodárstve;“
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2. časť „konštatuje, že zneužívanie patentov núti poľnohospodárov, aby sa usilovali 
o dosiahnutie cieľov výroby, ktoré obmedzujú ich trhové možnosti, ochudobňujú 
biodiverzitu plodín, narúšajú hospodársku súťaž a obmedzujú inovácie; konštatuje, 
že odporúčané opatrenia podporia rozvoj poľnohospodársko-priemyselného modelu, 
ktorý podporuje prechod na ekologické a ekologicky udržateľné 
poľnohospodárstvo;“

ods. 76
1. časť „zdôrazňuje, že prístup na vnútorný trh EÚ by mal závisieť od dodržiavania 

sanitárnych, fytosanitárnych a environmentálnych noriem; žiada Komisiu, 
aby v záujme zaručenia spravodlivej hospodárskej súťaže podporovala rovnocennosť 
opatrení a kontrol medzi tretími krajinami a EÚ v oblasti noriem týkajúcich sa 
životného prostredia a bezpečnosti potravín; konštatuje, že najvyššie normy v oblasti 
životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat môžu znamenať vyššie 
náklady, a preto zníženie noriem môže viesť k protisúťažnému správaniu;“

2. časť „odporúča, aby Komisia preskúmala spôsoby rozšírenia rozsahu pôsobnosti politiky 
hospodárskej súťaže s cieľom zabrániť takémuto dumpingu v rámci jednotného trhu 
a pri dovoze na jednotný trh;“

ods. 78
1. časť „zdôrazňuje, že „spravodlivá cena“ by sa nemala vnímať ako najnižšia možná cena 

pre spotrebiteľa, ale že táto cena musí byť primeraná a musí umožňovať spravodlivé 
odmeňovanie všetkých strán v potravinovom dodávateľskom reťazci; zdôrazňuje, 
že spotrebitelia majú aj iné záujmy ako len nízke ceny vrátane dobrých životných 
podmienok zvierat, environmentálnej udržateľnosti, rozvoja vidieka a iniciatív 
zameraných na zníženie používania antibiotík a zabránenie antimikrobiálnej 
rezistencii atď.;“

2. časť „nabáda orgány na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov, aby brali ohľad 
na dopyt spotrebiteľov po trvalo udržateľnej výrobe potravín, ktorá si vyžaduje, 
aby sa pri tvorbe cien potravín venovala väčšia pozornosť hodnote „verejných 
statkov“; v tejto súvislosti žiada, aby politika hospodárskej súťaže EÚ hľadela ďalej 
než len na najnižší spoločný menovateľ, ktorým sú „lacné potraviny“; domnieva sa, 
že pri dohodovaní cien v zmluvách medzi maloobchodníkmi/spracovateľmi 
a výrobcami sa musia v plnej miere zohľadniť výrobné náklady s cieľom zabezpečiť 
ceny, ktoré aspoň pokrývajú náklady;“

ods. 82
1. časť „pripomína, že došlo k významnej horizontálnej a vertikálnej reštrukturalizácii, 

ktorá viedla k ďalšej konsolidácii v už koncentrovaných odvetviach osív, 
agrochemikálií, hnojív, genetiky zvierat a poľnohospodárskych strojov, ako aj 
v rámci spracovania a maloobchodu; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti 
a po akvizícii spoločnosti Monsanto skupinou Bayer, ktoré spoločne kontrolujú 
približne 24 % svetového trhu s pesticídmi a 29 % svetového trhu s osivami, 
zabezpečila, aby boli záujmy európskych poľnohospodárov, občanov a životného 
prostredia chránené,“

2. časť „a to na základe komplexného a holistického posudzovania (na úrovni 
poľnohospodárskeho podniku) vplyvu fúzií a nadobudnutí dodávateľov 
poľnohospodárskych vstupov vrátane výrobcov prípravkov na ochranu rastlín tak, 
aby mali poľnohospodári prístup k inovatívnym kvalitnejším výrobkom s menším 
vplyvom na životné prostredie a za konkurenčné ceny; zdôrazňuje, že takéto fúzie 
a nadobudnutia by mohli potenciálne poškodiť hospodársku súťaž v oblasti prístupu 
k základným výrobkom pre poľnohospodárov; zastáva názor, že obchodné normy 
pre osivo a množiteľský materiál rastlín na menej významné účely by sa mali 
zmierniť a spružniť.“
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S&D:
ods. 3
1. časť „žiada Komisiu, aby dôkladne analyzovala významný potenciálny“
2. časť „škodlivý vplyv“
3. časť: „fúzie spoločností Siemens/Alstom na konkurencieschopnosť európskeho 

železničného trhu a jej“
4. časť „nepriaznivé“
5. časť „účinky na používateľov železničnej dopravy“
6. časť: „ktorí by boli vystavení vyšším cenám, menšiemu výberu a nižšej úrovni služieb, 

nižšej kvalite a menším inováciám; konštatuje, že navrhovaná fúzia pravdepodobne 
poškodí trhy pre vysokorýchlostné železničné koľajové vozidlá, diaľkové vlaky a 
vlaky metra, ako aj celú železničnú infraštruktúru tým, že sa vytvorí dominantné 
postavenie v oblasti signalizácie v EÚ, a najmä v členských štátoch, ako je Belgicko, 
Dánsko, Holandsko, Rumunsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo;“

ods. 26
1. časť „konštatuje, že predseda Komisie sa zaviazal predložiť návrhy na posilnenie daňovej 

spolupráce medzi členskými štátmi prostredníctvom povinnosti odpovedať na 
skupinové žiadosti v daňových záležitostiach tak, aby jeden členský štát mohol 
poskytnúť všetky informácie potrebné na to, aby ostatné krajiny mohli stíhať 
cezhraničné subjekty vyhýbajúce sa plateniu daní, a takisto návrhy daňovej reformy“

2. časť „na základe článku 116 ZFEÚ“
3. časť: „čo zahŕňa spoločné rozhodovanie Rady a Európskeho parlamentu, a to s cieľom 

zabrániť narúšaniu podmienok hospodárskej súťaže na vnútornom trhu;“


