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P8_TA(2015)0201 

Sprečavanje upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili 

financiranja terorizma ***II 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 20. svibnja 2015. o stajalištu Vijeća 

u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju 

upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni 

Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage 

Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ 

(05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)) 

 

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05933/4/2015 – C8-0109/2015), 

– uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 17. svibnja 2013.1, 

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 

23. svibnja 2013.2, 

– uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju3 o prijedlogu Komisije upućenom 

Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0045), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i 

Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u skladu s člankom 55. 

Poslovnika, 

– uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za ekonomsku i monetarnu 

politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0153/2015), 

                                                 
1  SL C 166, 12.6.2013., str. 2. 
2  SL C 271, 19.9.2013., str. 31. 
3  Usvojeni tekstovi od 11.3.2014., P7_TA(2014)0191. 



 

 

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju; 

2. utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća; 

3. nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 

297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; 

4. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci 

propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u 

Službenom listu Europske unije; 

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 


