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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 

K 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 

TH tajné hlasovanie 
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1. Dohoda medzi EÚ a Srí Lankou o určitých aspektoch leteckých služieb *** 

Odporúčanie: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

 

2. Posilnená spolupráca medzi Európskou úniou a Európskou organizáciou pre 

bezpečnosť leteckej prevádzky *** 

Odporúčanie: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

 

3. Zmena nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 v súvislosti s uložením 

historických archívov inštitúcií v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii 

*** 

Odporúčanie: Doris Pack (A7-0156/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 600, 8, 15 

 

 

 

4. Termín pre ôsme priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu * 

Správa: Carlo Casini (A7-0138/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 601, 31, 16 
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5. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Gabriela Albertiniho 

Správa: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

 

6. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Spyrosa Danellisa (I) 

Správa: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

 

7. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Spyrosa Danellisa (II) 

Správa: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  

 

 

 

8. Ponuky na prevzatie 

Správa: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie  +  
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9. Regionálne stratégie pre priemyselné oblasti v Európskej únii 

Správa: Jens Geier (A7-0145/2013) 

Predmet HPM atď. Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

jediné hlasovanie HPM + 618, 19, 36 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

PPE: záverečné hlasovanie 
 

 

10. Bezpečnosť vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori ***I 

Správa: Ivo Belet (A7-0121/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

text ako celok 1 výbor  +  

článok 28 1zč výbor  +  

2 GUE/NGL  ↓  

od odôv. 39 3 Verts/ALE HPM - 153, 497, 20 

odôv. 40 4 Verts/ALE HPM - 129, 527, 22 

1zč výbor  +  

hlasovanie: zmenený návrh  +  

hlasovanie: legislatívne uznesenie HPM + 572, 103, 13 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 3, 4 
 

 

11. Energia z obnoviteľných zdrojov na európskom trhu s energiou 

Správa: Herbert Reul (A7-0135/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 1 1 viac než 76 

poslancov 

HPČ   

1/HPM + 339, 336, 12 



P7_PV(2013)05-21(VOT)_SK.doc 5 PE 511.453 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM - 284, 365, 35 

ods. pôvodný text HPČ   

1 ↓  

2 ↓  

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 349, 322, 10 

ods. 32 ods. pôvodný text OH/EH - 318, 351, 7 

ods. 39 ods. pôvodný text OH/EH + 337, 324, 12 

ods. 56 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 73 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH - 335, 342, 6 

ods. 79 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 343, 332, 13 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 465, 177, 46 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

Verts/ALE: PN 1, záverečné hlasovanie 

EFD: záverečné hlasovanie 

S&D: PN 1 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

Verts/ALE: ods. 32, 39 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

S&D: 

PN 1 

1. časť: Text ako celok okrem slov „v rozmedzí 40 % až 45 %“ 

2. časť: tieto slová 
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PPE: 

ods.20 

1. časť: „konštatuje, že ... šíreniu energetickej chudoby;“ 

2. časť: „zdôrazňuje, že pretrvávajúca regulácia cien ... môcť sa naplno rozhodovať;“ 
 

ods. 79 

1. časť: „zdôrazňuje výhody ... zo systému kvót na systém založený na dodávkach“ 

2. časť: „pretože dôkazy z ... do pripravovaného návrhu usmernení;“ 
 

Verts/ALE: 

ods. 1 

1. časť: Text ako celok okrem slov „aby vyhodnotila náklady a prínosy“ 

2. časť: tieto slová 
 

ods. 56 

1. časť: Text ako celok okrem „zdôrazňuje, že slobodné a otvorené globálne trhy ... 

technológií výroby energie z obnoviteľných zdrojov;“ 

2. časť: tieto slová 
 

ods. 73 

1. časť: Text ako celok okrem slov „bez toho, aby mali možnosť výberu“ 

2. časť: tieto slová 
 

Iné 

PN 1 predložili Bernd Lange a ďalší.  
 

 

12. Práva žien v pristupujúcich krajinách Balkánu 

Správa: Marije Cornelissen (A7-0136/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 4 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 584, 86, 19 

2/HPM + 442, 195, 47 

ods. 10 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 16 ods. pôvodný text HPM + 591, 80, 21 

ods. 24 ods. pôvodný text OH +  

ods. 25 ods. pôvodný text OH +  

ods. 30 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 363, 301, 27 

ods. 37 ods. pôvodný text HPM + 602, 59, 24 

ods. 43 ods. pôvodný text OH +  

ods. 48 ods. pôvodný text OH +  

ods. 52 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 355, 311, 15 

ods. 60 ods. pôvodný text OH +  

ods. 65 ods. pôvodný text OH +  

ods. 66 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 70 ods. pôvodný text OH +  

ods. 79 ods. pôvodný text OH +  

ods. 80 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 5, 16, 37 
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Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 24, 25, 60, 70 

ECR: ods. 24, 25, 43, 48, 60, 65, 79 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 4 

1. časť: Text ako celok okrem slova „náboženstve“ 

2. časť: tieto slová 
 

ods. 5 

1. časť: Text ako celok okrem „víta zavedenie kvót ... a zlepšiť ich nedostatočné zastúpenie“ 

2. časť: tieto slová 
 

ods. 10 

1. časť: Text ako celok okrem „o prístupe k antikoncepcii a jej dostupnosti ... a možno ho s 

odstupom času porovnať“ 

2. časť: tieto slová 
 

ods. 52 

1. časť: Text ako celok okrem slova „bezplatnú“ 

2. časť: toto slovo 
 

ods. 66 

1. časť: Text ako celok okrem slov „sexuálne vzdelávanie na základných školách“ 

2. časť: tieto slová 
 

ECR: 

ods. 30 

1. časť: Text ako celok okrem slov „štátom sponzorovanú“ 

2. časť: tieto slová 
 

PPE, ECR: 

ods. 80 

1. časť: Text ako celok okrem slova „bezplatná“ 

2. časť: toto slovo 
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13. Charta EÚ: stanovenie noriem pre slobodu médií v EÚ 

Správa: Renate Weber (A7-0117/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 19 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 24 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 584, 89, 9  

zmenené ústne 

2 -  

ods. 32 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 357, 323, 3 

3 +  

ods. 33 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 347, 329, 2 

3 +  

ods. 34 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 358, 329, 2 

3 +  

4/EH - 327, 355, 5 

ods. 35 ods. pôvodný text HPČ   

1/EH + 512, 159, 5 

2 +  
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

3/EH + 413, 259, 6 

ods. 40 ods. pôvodný text OH/EH + 359, 317, 4 

citácia 9 ods. pôvodný text OH/EH + 357, 321, 6 

odôv. N ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 360, 318, 7 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok) HPM + 539, 70, 78 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

EFD: záverečné hlasovanie 
 

Žiadosti o oddelené hlasovanie 

PPE: ods. 40, citácia 9 
 

Žiadosti o hlasovanie po častiach 

PPE: 

ods. 19 

1. časť: „pripomína Komisii, ... na zabezpečenie plurality médií“ 

2. časť: „vrátane legislatívneho rámca ... minimálne štandardy pre členské štáty;“ 
 

ods. 24 

1. časť: Text ako celok okrem slov „právny“ a „právny“ 

2. časť: tieto slová 
 

ods. 32 

1. časť: „zdôrazňuje, že je dôležité ... oboznámiť s týmito spoločnými európskymi normami 

širšiu verejnosť;“ 

2. časť: „domnieva sa, že Komisia, Agentúra pre základné práva ... predkladať túto správu 

Európskemu parlamentu a Rade“ 

3. časť: „a vypracovať návrhy na akékoľvek akcie a opatrenia vyplývajúce z jej záverov 

týkajúcich sa správy;“ 
 

ods. 33 

1. časť: Text ako celok okrem „legislatívnych“ a „a v prípade potreby aj aktivácia článku 7 

ZEÚ,“ 

2. časť: „legislatívnych“ 

3. časť: „a v prípade potreby aj aktivácia článku 7 ZEÚ“ 
 



P7_PV(2013)05-21(VOT)_SK.doc 11 PE 511.453 

ods. 34 

1. časť: „opätovne vyzýva Komisiu, aby preskúmala a pozmenila smernicu o 

audiovizuálnych mediálnych službách (AVMSD),“ 

2. časť: „rozšírila rozsah jej pôsobnosti na minimálne normy ... na zaručenie účinnej 

plurality“ 

3. časť: „vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala a pozmenila ... v záujme zabezpečenia 

vykonateľnosti ich rozhodnutí;“ 

4. časť: „v rámci tohto preskúmania vyzýva Komisiu, ... postavenie a úlohu vnútroštátnych 

regulačných orgánov, ako je stanovené v článkoch 29 a 30 AVMSD,“ 
 

ods. 35 

1. časť: „vyzýva Komisiu ... nezávislosti orgánov pre dohľad nad médiami;“ 

2. časť: „vyzýva Komisiu ... správu skupiny na vysokej úrovni o slobode médií,“ 

3. časť: „najmä vypracovaním návrhu súboru usmernení EÚ o slobode a pluralite médií;“ 
 

odôvodnenie N 

1. časť: „keďže Parlament ... aby prijala náležité opatrenia,“ 

2. časť: „okrem iného predložením legislatívnej iniciatívy v tejto veci;“ 
 

Iné 

Renate Weber predložila tento ústny pozmeňujúci návrh k odseku 24: 

„24. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať etickú žurnalistiku v médiách; vyzýva Európsku komisiu, 

aby navrhla právny nástroj (napr. formou odporúčania, ako je odporúčanie z 20. decembra 2006 o 

ochrane neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti a o práve na vyjadrenie vo vzťahu ku 

konkurencieschopnosti európskeho priemyslu audiovizuálnych a online informačných služieb) s 

cieľom zabezpečiť, aby členské štáty vyzvali mediálny sektor vypracovať profesijné normy a etické 

kódexy, ktoré by zahŕňali povinnosť upozorňovať pri podávaní správ na rozdiel medzi faktami a 

názormi, a to v záujme presnosti, nestrannosti a objektivity, rešpektovania súkromia osôb, povinnosti 

opraviť dezinformácie a práva na odpoveď; tento právny rámec by mal stanoviť, aby mediálny sektor 

zriadil nezávislý mediálny regulačný orgán, ktorý by pôsobil nezávisle od politických alebo iných 

vonkajších vplyvov a ktorý by vybavoval sťažnosti týkajúce sa tlače na základe profesijných noriem a 

etických kódexov, pričom by mal právomoc prijímať primerané sankcie;“ 
 

 

14. Program pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky 

Správa: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

alternatívny návrh 

uznesenia 

1 EFD HPM - 38, 598, 31 

ods. 3 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 569, 105, 10 

ods. 5 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  



P7_PV(2013)05-21(VOT)_SK.doc 12 PE 511.453 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2 +  

3/HPM + 401, 124, 166 

4/HPM + 556, 98, 21 

ods. 6 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 572, 74, 41 

2/HPM + 568, 73, 36 

3/HPM + 559, 108, 18 

4/HPM + 553, 116, 17 

5/HPM + 571, 97, 16 

6/HPM + 550, 108, 21 

7/HPM + 502, 161, 23 

ods. 10 ods. pôvodný text HPM + 616, 29, 42 

ods. 12 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/HPM + 537, 126, 23 

3 +  

ods. 14 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 20 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 620, 50, 18 

2/HPM + 560, 103, 19 

ods. 21 ods. pôvodný text HPM + 559, 47, 71 

ods. 22 ods. pôvodný text HPM + 622, 51, 16 

ods. 28 ods. pôvodný text HPČ   

1/HPM + 633, 41, 17 
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Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

2/HPM + 629, 4, 53 

ods. 33 33 pôvodný text HPM + 621, 9, 58 

ods. 42 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 397, 259, 36 

ods. 44 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 46 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 52 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2/EH + 400, 278, 13 

ods. 58 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

odôv. S ods. pôvodný text HPM + 681, 4, 8 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  

(výbor EMPL) 

HPM + 502, 138, 49 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 28, 33 a odôvodnenie S 

EFD: PN 1, ods. 3, 5, 6, 10, 22, 28 a záverečné hlasovanie 

GUE/NGL: ods.5, 6, 12, 20, 21 a záverečné hlasovanie 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

ods. 58 

1. časť: „vyjadruje poľutovanie najmä nad tým, že systémy tretieho piliera sú väčšinou 

finančne náročnejšie, riskantnejšie a menej transparentné ako systémy prvého 

piliera;“ " 

2. časť: „vyzýva na stabilitu, spoľahlivosť a udržateľnosť tretieho piliera;“ 
 

EFD: 

ods. 3 

1. časť: Text ako celok okrem slov „v dôsledku ktorého by väčšina členských štátov musela 

konsolidovať svoje rozpočty a zreformovať svoje ekonomiky pri prijímaní 

úsporných opatrení, čo by si vyžiadalo riadne hospodárenie s verejnými financiami;“ 

2. časť: tieto slová 
 

ods. 28 

1. časť: „konštatuje, že mnohé členské krajiny ... so vnútroštátnymi programami 

dôchodkovej reformy a neboli s nimi v rozpore;“ 

2. časť: „pripomína, že dôchodky ostávajú v kompetencii členských štátov ... 

charakteristické znaky zamestnaneckých dôchodkových systémov;“ 
 

GUE/NGL: 

ods. 6 

1. časť: Text ako celok okrem „pozostávajúci z kombinácie ... ktorý je prístupný všetkým 

príslušným pracovníkom;“, „alebo v kombinácii ... alebo právnych predpisov)“, 

„náhradný“, „na základe predchádzajúcej mzdy pracovníkov“, „ktorý by mal 

dopĺňať podľa možnosti: ... ich dôchodkový systém súvisiaci so zamestnaním;“, a 

okrem „vyzýva členské štáty, aby zvážili ... pokiaľ ešte neexistujú;“  

2. časť: „pozostávajúci z kombinácie ... ktorý je prístupný všetkým príslušným 

pracovníkom;“ 

3. časť: „alebo v kombinácii ... alebo právnych predpisov)“,  

4. časť: „náhradný“ 

5. časť: „na základe predchádzajúcej mzdy pracovníkov“, 

6. časť: „ktorý by mal dopĺňať podľa možnosti: ... ich dôchodkový systém súvisiaci 

so zamestnaním;“ 

7. časť: „vyzýva členské štáty, aby zvážili ... pokiaľ ešte neexistujú;“  
 

ods. 12 

1. časť: Text ako celok okrem „s prihliadnutím na potrebu zvýšiť vo väčšine členských 

štátov počet odpracovaných rokov“ a okrem slova „až“ 

2. časť: „s prihliadnutím na potrebu zvýšiť vo väčšine členských štátov počet odpracovaných 

rokov“ 

3. časť: „až“ 
 

ods. 14 

1. časť: Text ako celok okrem „na vytvorenie doplnkového zamestnaneckého a súkromného 

dôchodkového sporenia“ 

2. časť: tieto slová 
 



P7_PV(2013)05-21(VOT)_SK.doc 15 PE 511.453 

ods. 20 

1. časť: Text ako celok okrem „a pri posudzovaní, na úrovni členských štátov a spolu 

so sociálnymi partnermi, potreby zaistiť udržateľnosť zákonom stanoveného 

a skutočného veku odchodu do dôchodku vzhľadom na zvyšovanie priemernej dĺžky 

života;“ 

2. časť: tieto slová 
 

PPE: 

ods. 42 

1. časť: Text ako celok okrem „v tom zmysle, že podobné produkty podliehajú rovnakým 

normám obozretnosti, a“ 

2. časť: tieto slová 
 

ods. 44 

1. časť: Text ako celok okrem „nielen“ a „ale aj uplatňovať zásadu „rovnaké riziko, rovnaké 

pravidlá“ v každom vnútroštátnom systéme a príslušnom pilieri;“  

2. časť: „nielen“ a „ale aj uplatňovať zásadu „rovnaké riziko, rovnaké pravidlá“ v každom 

vnútroštátnom systéme a príslušnom pilieri;“  
 

ods. 46 

1. časť: Text ako celok okrem „ak by sa tieto požiadavky zaviedli neskôr“ 

2. časť: tieto slová 
 

ods. 52 

1. časť: „poukazuje na to, že ... od ziskového alebo neziskového charakteru konkrétneho 

poskytovateľa;“ 

2. časť: „uznáva, že vzhľadom na hospodársku súťaž ... a mohli využívať rovnakú úroveň 

obozretnej ochrany;“ 
 

EFD, GUE/NGL: 

ods. 5 

1. časť: Text ako celok okrem „dôkladne posúdili potrebu uskutočniť reformy svojich 

systémov prvého piliera“, „s prihliadnutím na meniacu sa priemernú dĺžku života“ a 

„a na meniaci sa pomer medzi dôchodcami, nezamestnanými a ekonomicky 

aktívnymi osobami – s cieľom“ 

2. časť: „dôkladne posúdili potrebu uskutočniť reformy svojich systémov prvého piliera“ 

3. časť: „s prihliadnutím na meniacu sa priemernú dĺžku života“ 

4. časť: „a na meniaci sa pomer medzi dôchodcami, nezamestnanými a ekonomicky 

aktívnymi osobami – s cieľom“ 
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15. Boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom 

Správa: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 6 ods. pôvodný text HPM + 582, 35, 69 

ods. 7 ods. pôvodný text HPM + 643, 18, 14 

ods. 9 ods. pôvodný text HPM + 561, 110, 16 

ods. 11 ods. pôvodný text HPM + 644, 21, 11 

ods. 13 ods. pôvodný text HPM + 558, 91, 20 

ods. 15 ods. pôvodný text HPČ   

1 +  

2 +  

ods. 22 ods. pôvodný text HPM + 562, 115, 17 

ods. 23 ods. pôvodný text HPM + 642, 21, 18 

ods. 24 ods. pôvodný text HPM + 617, 31, 43 

ods. 25 ods. pôvodný text HPM + 526, 113, 47 

ods. 36 ods. pôvodný text HPM + 627, 19, 24 

ods. 48 ods. pôvodný text HPM + 600, 24, 51 

ods. 60 ods. pôvodný text HPM + 630, 26, 11 

od odseku 64 1 Výbor DEVE EH + 371, 302, 14 

ods. 68 ods. pôvodný text HPM + 598, 19, 66 

od odseku 70 2 Výbor DEVE  +  

odôv. I ods. pôvodný text  + zmenené a 

doplnené ústne 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 9, 13, 22, 25 

S&D: ods. 6, 7, 11, 23, 24, 36, 48, 60, 68 
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Žiadosti o hlasovanie po častiach 

ALDE: 

ods. 15 

1. časť: „víta zákon USA ... v boji proti cezhraničným daňovým podvodom a daňovým 

únikom; 

2. časť: „vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v rokovaniach s USA sa zaujal skôr 

dvojstranný resp. medzivládny prístup ... na ochranu údajov;“ 
 

Iné 

 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou predložil tento ústny pozmeňujúci návrh k odôvodneniu I: 

„I. keďže krajiny v rámci programov pomoci v posledných rokoch, po zintenzívnení výberu daní a 

zrušení výhod v súlade s návrhmi trojky, zaznamenali odchod viacerých svojich väčších spoločností 

do iných krajín, aby využili nimi ponúkané daňové výhody;“ 
 

 

16. Výročná správa o daniach: ako uvoľniť potenciál EÚ pre hospodársky rast 

Správa: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013) 

Predmet PN č. Autor HPM 

atď. 

Hlasovanie HPM/EH – 

poznámky 

ods. 20 ods. pôvodný text HPM + 527, 121, 26 

hlasovanie: uznesenie (text ako celok)  +  

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien 

ECR: ods. 20 
 


