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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 
2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām 
ieviešanas pilnvarām
(COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0906)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 47. panta 2. punkta pirmo un trešo teikumu, 
kā arī 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0022/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

1. noraida Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju atsaukt savu priekšlikumu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

                                               
1 OV vēl nav publicēts.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlaments uzskata, ka kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzticamību, integritāti un 
stabilitāti, kā arī uzticēšanos finanšu sistēmai kopumā varētu nopietni apdraudēt noziedznieku 
darbība, kas saistīta ar naudas likumīgu vai pretlikumīgu novirzīšanu teroristiskiem mērķiem. 
Lai izvairītos no tā, ka dalībvalstis pieņem tādus pasākumus to finanšu sistēmu aizsardzībai, 
kas varētu neatbilst iekšējā tirgus darbībai, 2005. gada 26. oktobrī tika pieņemta Direktīva 
2005/60/EK par to, lai nepieļauti finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai.

Daļās, kurās ir paredzēti iepriekš minētās direktīvas īstenošanas pasākumi (40. un 41. pants) ir 
atsauce uz "šīs direktīvas īstenošanu attiecībā uz tehnisko noteikumu un lēmumu pieņemšanu 
saskaņā ar procedūru, kas minēta Lēmumā 1999/468/EK, tiek apturēta četrus gadus pēc tam, 
kad šī direktīva stājusies spēkā".

Parlaments, Padome un Komisija 2006. gada 17. jūlijā ir savstarpēji vienojošies par jaunais 
"komitoloģijas lēmumu", kurā ir noteiktas procedūras attiecībā uz izpildes pilnvarām, kas 
piešķirtas Komisijai. Pamatojoties uz jauno komitoloģijas lēmumu, Komisija ir minējusi 25 
jau pieņemtus instrumentus, kas steidzami jāpielāgo, tostarp arī Direktīvai 2005/60/EK. 
Komisija ierosina grozīt šo direktīvu, lai ieviestu regulatīvo kontroles procedūru un 
konsekventi atceltu  visus šo instrumentu noteikumus, kuros ir paredzēts izpildes pilnvaru 
piešķiršanas laika ierobežojums Komisijai, uz kurām ir atsauce iepriekš.

Eiropas Parlaments nevar akceptēt piekrišanu šādai pieejai, tā kā vienīgā rūpīga pārbaude, ko 
tā var veikt, patiešām ir tikai klauzula, kas paredz periodisku pārskatīšanu, kas īpaši minēta 
tiesību akta tekstā.

Tāpat Eiropas Parlaments nevar piekrist ierosinātajam grozītajam tekstam, ja vien un kamēr 
nav skaidri formulēts, ko Komisija uzskata par "jauniem nebūtiskiem elementiem" saistībā ar 
šo direktīvu.


