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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a 
financování terorismu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
(KOM (2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281 (COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM
(2006)0906)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 první a třetí věta a článek 95 Smlouvy o ES, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0022/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A6-0000/2007),

1. zamítá návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby vzala svůj návrh zpět;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Evropského parlamentu Radě a Komisi.

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský parlament se domnívá, že spolehlivost, bezúhonnost a stabilita úvěrových
a finančních institucí a důvěra ve finanční systém jako takový by mohly být závažným 
způsobem ohroženy v důsledku snah kriminálních živlů směrovat peníze získané zákonným
i nezákonným způsobem na teroristické účely. Aby členské státy nemohly přijmout taková 
opatření na ochranu svých finančních systémů, která by  mohla být v rozporu s fungováním 
vnitřního trhu, byla dne 26. října 2005 přijata směrnice 2005/60/ES „o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a financování terorismu“.

V částech prováděcích opatření této směrnice (články 40 a 41) je zmínka o tom, že 
„provádění ustanovení této směrnice týkajících se přijímání technických pravidel a 
rozhodnutí v souladu s postupem podle rozhodnutí 1999/468/ES je pozastaveno po dobu čtyř 
let od vstupu této směrnice v platnost“.

Nové „rozhodnutí o projednávání ve výborech“, jež stanoví postupy týkající se prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi, schválily Parlament, Rada a Komise dne 17. července 2006. 
Komise na základě tohoto nového rozhodnutí o projednávání ve výborech uvedla seznam 25 
již schválených nástrojů, které si žádají „neprodlenou úpravu“ – jedním z nich je směrnice 
2005/60/ES. Komise navrhuje provést změnu této směrnice s cílem zavést regulativní postup 
s kontrolou, a v důsledku toho zrušit případná ustanovení uvedených nástrojů, která pro 
pověření Komise prováděcími pravomocemi stanoví časové omezení, jak je uvedeno výše.

Evropský parlament nemůže akceptovat, aby byl s podobným přístupem vyjádřen souhlas, a 
to vzhledem k tomu, že jediným způsobem, jak provádět kontrolu, je skutečně jenom 
ustanovení o pravidelnému přezkumu, konkrétně uvedené v textu legislativního dokumentu.

Evropský parlament rovněž nemůže souhlasit s navrhovanými změnami znění, dokud nebude 
jednoznačně definováno, co chce Komise v této směrnici říci slovy „nové jiné než podstatné
prvky“.
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