
 

 

Evropski parlament 
2014 - 2019  

 

SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2015)0201 

Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in 

financiranje terorizma ***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2015 o stališču Sveta v 

prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 

preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, 

spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 

Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES 

(05933/4/2015 – C8-0109/2015 – 2013/0025(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05933/4/2015 – C8-0109/2015), 

– ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 17. maja 20131, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. maja 

20132, 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi3 o predlogu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu (COM(2013)0045), 

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 76 Poslovnika, 

– ob upoštevanju skupne razprave Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora 

za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu s členom 55 

Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za ekonomske in monetarne 

zadeve ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-

0153/2015) 

                                                 
1  UL C 166, 12.6.2013, str. 2. 
2 UL C 271, 19.9.2013, str. 31. 
3  Sprejeta besedila z dne 11.3.2014, P7_TA(2014)0191. 



 

 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

2. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na 

podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

4. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 

postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem 

Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

 


