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PR_COD_1rej

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų 
plovimui ir teroristų finansavimui nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais
(COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0906)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 47 straipsnio 2 dalies pirmą ir trečią 
sakinius bei 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0022/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A6-0000/2007),

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją atšaukti savo pasiūlymą;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Parlamentas mano, kad nusikaltėlių mėginimai teisėtai arba neteisėtai gautas lėšas 
skirti terorizmo tikslams kelia rimtą grėsmę kredito ir finansų įstaigų tvirtumui, teisėtumui ir 
stabilumui bei pasitikėjimui visa finansų sistema. Siekiant, kad valstybės narės nesiimtų 
finansinių sistemų apsaugos priemonių, kurios nesiderintų su vidaus rinkos veikimu, 2005 m. 
spalio 26 d. buvo priimta Direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos 
panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Minėtos direktyvos įgyvendinimo priemonių dalyse (40 ir 41 straipsniuose) nurodoma, kad 
„šios direktyvos nuostatų, susijusių su techninių taisyklių ir sprendimų priėmimu pagal  
[Sprendime 1999/468/EB] numatytą procedūrą, taikymas sustabdomas po ketverių metų nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo“.

2006 m. liepos 17 d. Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė dėl naujo komitologijos 
sprendimo, kuriame nustatomos Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgaliojimais tvarka. 
Remdamasi šiuo nauju komitologijos sprendimu Komisija nurodė 25 jau priimtas priemones, 
įskaitant Direktyvą 2005/60/EB, kurias reikia „skubiai taisyti“. Komisija siūlo iš dalies 
pakeisti šią direktyvą nustatant reguliavimo procedūra su tikrinimu ir tokiu būdu panaikinti 
šių priemonių nuostatas, kuriose numatomi anksčiau minėti įgyvendinimo įgaliojimų 
perdavimo Komisijai trukmės apribojimai.

Europos Parlamentas negali sutikti pritarti tokiam požiūriui, nes iš tiesų vienintelis 
parlamentinės kontrolės vykdymo būdas – teisės aktų tekstuose konkrečiai pateikiamos 
nuorodos į periodinės peržiūros nuostatą.

Europos Parlamentas taip pat negali pritarti pasiūlytiems teksto pakeitimams, jei ir kol nėra 
aiškiai apibrėžta, ką Komisiją laiko šioje direktyvoje paminėtomis „naujomis neesminėmis 
nuostatomis“.


