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PR_COD_1rej

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a  pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi  irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2006)0906 – C6–0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0906)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 47. cikke (2) bekezdésének 
második és harmadik mondatára, valamint 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság 
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0022/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6–
0000/2007),

1. elutasítja a Bizottság javaslatát,

2. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé



PE 388.417v01-00 6/6 PR\663003HU.doc

HU

INDOKOLÁS

Az Európai Parlament úgy véli, hogy amikor a bűnözők megpróbálják terrorizmushoz 
kapcsolódó célokra fordítani a törvényes és törvénytelen forrásból származó összegeket, 
akkor a pénzügyi és hitelintézmények szilárdságát, integritását és stabilitását, valamint a 
pénzügyi rendszer egészébe vetett bizalmat teszik kockára. Annak elkerülése érdekében, hogy 
a tagállamok a belső piac működésével összeegyeztethetetlen intézkedéseket hozzanak el 
pénzügyi rendszereik védelmére, 2005. október 26-án elfogadták „a pénzügyi rendszereknek 
pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának 
megelőzéséről” szóló 2005/60/EK irányelvet.

Az említett irányelv végrehajtási intézkedései (40. és 41. cikk) kimondják, hogy „ezen 
irányelv azon előírásainak végrehajtását, amelyek az 1999/468/EK határozatszerinti 
eljárásban technikai szabályok és döntések elfogadását igénylik, ezen irányelv 
hatálybalépését követő négy év elteltével felfüggesztik”. 

A Bizottságra ruházott végrehajtási jogkörök gyakorlására vonatkozó eljárásokat megállapító 
új „komitológiai határozatról” 2006. július 27-én állapodott meg a Parlament, a Tanács és a 
Bizottság. Az új komitológiai határozat alapján a Bizottság 25 olyan eszközt sorolt fel, 
amelyeket „sürgős kiigazításnak” kell alávetni, ezek közé tartozik a 2005/60/EK irányelv is. 
A Bizottság javasolja az irányelv oly módon történő módosítását, hogy bevezetésre kerüljön 
az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás, és ennek megfelelően megszűnjön ezen 
eszközök minden olyan rendelkezése, ami időhatárt szab a végrehajtási jogkör Bizottságra 
történő átruházásának. 

Az Európai Parlament nem tudja elfogadni ezt a megközelítést, hiszen a jogszabályi 
szövegekben kimondottan szereplő időszakos felülvizsgálati záradék az egyetlen mód a 
parlamenti ellenőrzés gyakorlására.

Az Európai Parlamenti ugyanígy nem tudja elfogadni a módosítás szövegét a javasolt 
formában, mivel nincs világosan meghatározva, hogy az adott irányelv szempontjából mit ért 
a Bizottság „nem alapvető fontosságú elemek” alatt.


