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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, 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. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
5A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(5a) Direktyvoje 2005/60/EB nustatoma, 
kad Komisija nuolat rengia pranešimus 
apie direktyvos įgyvendinimą. Kartu su 
tokiu pranešimu gali būti pateiktas 
teisėkūros pasiūlymas dėl būtinų tos 
direktyvos pakeitimų.

Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 3A PUNKTAS (naujas)

42 straipsnis (Direktyva 2005/60/EB)

(3a) 42 straipsnis pakeičiamas taip:

„42 straipsnis

Iki 2009 m. gruodžio 15 d. ir ne rečiau 
kaip kas treji metai po to Komisija 
parengia pranešimą apie šios direktyvos 
įgyvendinimą, prireikus pagal EB 
sutarties 251 straipsnyje numatytą tvarką 
kartu pateikdama teisėkūros pasiūlymą 
dėl būtinų Direktyvos 2005/60/EB 
pakeitimų, ir pateikia jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Į pirmąjį 
pranešimą Komisija įtraukia specialų 
tyrimą apie tai, kaip traktuojami 
advokatai ir kiti nepriklausomi 
teisininkai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Parlamentas mano, kad nusikaltėlių mėginimai teisėtai arba neteisėtai gautas lėšas 
skirti terorizmo tikslams gali kelti rimtą grėsmę kredito ir finansų įstaigų patikimumui, 
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“. 

Komitologijos sprendimas, kuriame nustatoma Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgaliojimais tvarka, buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriame, be kita ko, 
nustatyta nauja reguliavimo procedūra su tikrinimu (5a straipsnis), kuri Parlamentui suteikia  
daugiau teisių prižiūrėti Komisijos priimamus įgyvendinimo aktus.
Todėl būtina skubiai atnaujinti jau galiojančius teisės aktus atsižvelgiant į naujus 
komitologijos sprendimo straipsnius (ir jame numatytas procedūras).

Direktyva 2005/60/EB dėl pinigų plovimo yra vienas iš 27 teisės aktų, kuriuos reikia 
papildyti. Komisija siūlo naudoti naująją reguliavimo procedūrą su tikrinimu (5a straipsnis) 
visoms Direktyvos 2005/60/EB 41 straipsnyje išvardytoms įgyvendinimo priemonėms.

Atsižvelgdamas į gegužės 8 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto posėdyje 
Komisijos pateiktus paaiškinimus dėl to, kurios iš nuostatų bus laikomos neesminėmis šią 
direktyvą taikant, pranešėjas (apgailestaudamas, kad Komisija pateikė informaciją tik šiame, 
vėlesniame, etape) dabar gali pritarti Komisijos pasiūlymui naudoti naująją reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų atžvilgiu.

Komisija, remdamasi Tarpinstitucinio susitarimo, kuriuo įgyvendinamas iš dalies pakeistas 
komitologijos sprendimas, 3 straipsniu, siūlo iš dalies pakeisti pinigų plovimo direktyvą 
panaikinant direktyvos 41 straipsnio 4 dalyje dabar numatytą laikino galiojimo nuostatą.

Iš esmės pranešėjas pritaria Komisijos prašymui, bet norėtų iš dalies pakeičiant direktyvos 42 
straipsnį išsaugoti galimybę pagal Sutarties 251 straipsnyje numatytą tvarką atlikti būtinus 
Direktyvos 2005/60/EB pakeitimus. 
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