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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, în ceea ce priveşte competenţele de 
execuţie conferite Comisiei 
(COM (2006)0906 – C6-0022/2007 –2006/0281 (COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM (2006)0906)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 47 alineatul (2), prima şi a treia teză 
şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C6-0022/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
(A6-0000/2007),

1. respinge propunerea Comisiei;

2. invită Comisia să-şi retragă propunerea;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

  
1 Nepublicată încă în JO.
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The European Parliament believes that the soundness, integrity and stability of credit and 
financial institutions and confidence in the financial system as a whole could be seriously 
jeopardised by the efforts of criminals to channel lawful or unlawful money for terrorist 
purposes. In order to avoid Member States' adopting measures to protect their financial 
systems which could be inconsistent with the functioning of the internal market, a directive 
2005/60/EC on "the prevention of the use of the financial system for the purpose of money 
laundering and terrorist financing" was adopted on 26 October 2005.

In the parts of the implementing measures of the above mentioned directive (Articles 40 and 
41) the reference is made to "the implementation of the provisions of this Directive
concerning the adoption of technical rules and decisions in accordance with the procedure of 
Decision 1999/468/EC, shall be suspended four years after the entry into force of this 
Directive". 

The new "comitology decision" that lays down the procedures for implementing powers 
conferred on the Commission was agreed between the Parliament, Council and Commission 
on 17 July 2006. On the basis of this new comitology decision the Commission has listed 25 
instruments already adopted which have to go through an "urgent adjustment" one of which is 
the directive 2005/60/EC. The Commission proposes to amend this directive so as to 
introduce the regulatory procedure with scrutiny and consequently repeal any provisions of 
these instruments that provide for a time-limit on the delegation of implementing powers to 
the Commission as quoted above.

The European Parliament cannot accept to agree to such an approach given that the only 
scrutiny it can exercise is indeed to have a periodical review clause specifically referred to in 
the text of the legislation.

Equally, the European Parliament can not agree on the amending text as proposed unless and 
until it is clearly defined what the Commission considers under the "new non-essential 
elements" in respect of this directive.


