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Pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2019 o predlogu 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih 
in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona 
nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ 
(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0213),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 87(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0152/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. julija 
20181,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 20. februarja 2019, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve ter mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0442/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji, ki bo objavljena v seriji L Uradnega lista 
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Evropske unije, skupaj s končnim zakonodajnim aktom;

3. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji, ki bo objavljena v seriji L 
Uradnega lista Evropske unije, skupaj s končnim zakonodajnim aktom;

4. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2018)0105

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 17. aprila 2019 z 
namenom sprejetja Direktive (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 
pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi 
Sklepa Sveta 2000/642/PNZ

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi (EU) 2019/1153.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Evropskega parlamenta o členu 9

Evropski parlament obžaluje, da končna direktiva ne vsebuje pravil o točnih rokih in 

konkretnih kanalih informacijske tehnologije za izmenjavo informacij med finančnimi 

obveščevalnimi enotami različnih držav članic iz izvirnega predloga. Evropski parlament tudi 

obžaluje, da je področje uporabe tega člena omejeno na primere terorizma in organiziranega 

kriminala, povezanega s terorizmom, ne vključuje pa, kot je bilo predvideno v izvirnem 

predlogu, vseh vrst hudih kaznivih dejanj, ki imajo lahko tudi resne škodljive posledice za 

naše družbe. Evropski parlament poziva Komisijo, naj ponovno preuči to vprašanje v svojih 

poročilih o izvajanju in ocenjevanju te direktive ter direktive o preprečevanju pranja denarja, 

in zlasti kot del svoje ocene po členu 21. Evropski parlament bo natančno spremljal in 

analiziral omenjena poročila in ocene ter bo po potrebi pripravil svoja priporočila.



Izjava Komisije 

V zvezi s členom 9 direktive Komisija obžaluje, da direktiva v nasprotju z njenim prvotnim 

predlogom ne vključuje pravil o natančnih rokih in kanalih IT za izmenjavo informacij med 

finančnoobveščevalnimi enotami različnih držav članic. Komisija tudi obžaluje, da je bilo 

področje uporabe tega člena omejeno na primere terorizma in organiziranega kriminala, 

povezanega s terorizmom, ter da ne zajema vseh vrst hudih kaznivih dejanj, kot je bilo 

prvotno predlagano. Komisija bo dodatno preučila sodelovanje med finančnoobveščevalnimi 

enotami, zlasti v okviru svojih poročil o izvajanju te direktive in direktive o preprečevanju 

pranja denarja.


