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PR_COD_2app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie 
informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami
(09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (09722/1/2021 – C9-0371/2021),

– so zreteľom na odôvodnené stanovisko Rady k jej pozícii v prvom čítaní,

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality írskym parlamentom a švédskym 
parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou 
subsidiarity,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. 
septembra 20161,

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní2 k návrhu Komisie pre Európsky parlament 
a Radu (COM(2016)0198),

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorskými výbormi podľa článku 74 
ods. 4 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre hospodárske a menové veci 
a Výboru pre právne veci (A9-0000/2021),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s 
článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že 
všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady 

1 Ú. v. EÚ C 487, 28.12.2016, s. 62.
2 Ú. v. EÚ C 108, 26.3.2021, s. 623.
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zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pozícia Rady podľa článku 294 ods. 5 ZFEÚ, ako aj dôvody Rady a pozícia Komisie podľa 
článku 294 ods. 6 ZFEÚ, boli v súlade s článkom 63 rokovacieho poriadku postúpené 
Parlamentu 30. septembra 2021, riadne preložené do všetkých úradných jazykov Európskej 
únie.

Európsky parlament prijal pozíciu v prvom čítaní 4. júla 2017, ktorá bola potvrdená 27. marca 
2019 na základe správy Výboru pre hospodárske a menové veci (ECON) a Výboru pre právne 
veci (JURI), ktoré konali spoločne podľa článku 58 rokovacieho poriadku (správa A8-
0227/2017).

Pozícia Rady v prvom čítaní je výsledkom neformálnych rokovaní medzi Európskym 
parlamentom a Radou, ktoré viedli k predbežnej dohode na začiatku fázy druhého čítania. 

Táto predbežná dohoda bola potvrdená v súlade s článkom 74 ods. 4 na spoločnej schôdzi 
výborov ECON a JURI 14. júna 2021.

Pozícia Rady odráža uvedenú dohodu po preskúmaní znenia právnikmi lingvistami.


