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Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach silnikowych ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego
na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/
115/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do punktów
mocowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach silnikowych (11933/3/2004 — C6-0030/2005 —

2003/0136(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11933/3/2004 – C6-0030/2005) (1),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (2) dotyczące projektu Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0362),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 67 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki
(A6-0117/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko;

2. zauważa, że akt zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania aktu razem z Przewodniczącym Rady zgodnie
z art. 254 ust. 1 Traktatu WE;

4. zobowiązuje swojego Sekretarza Generalnego do podpisania aktu po sprawdzeniu, że wszystkie pro-
cedury zostały należycie przeprowadzone i do opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym Rady;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 111 E z 11.5.2005, str. 23.
(2) Dz.U. C 91 E z 15.4.2004, str. 496.
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Przewciwdziałanie praniu pieniędzy ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania
pieniędzy i finansowania terrorystów (COM(2004)0448 — C6-0143/2004 — 2004/0137(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)
0448) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 47 ust. 2 zdanie 1 i 3, oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi
projekt został przedstawiony Komisji (C6-0143/2004),

(1) Dotychczas nie opublikowany w Dz.U.
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— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,
jak również opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Kon-
sumentów, Komisji Prawnej i Komisji Petycji (A6-0137/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowną konsultację, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących
zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2004)0137

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 maja 2005 r. w
celu przyjęcia dyrektywy 2005…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania

korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy, i finansowania terrorystów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2 zdanie
pierwsze i trzecie oraz art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

działając zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Masowy przepływ brudnych pieniędzy może szkodzić stabilności i reputacji sektora finansowego
oraz stanowić zagrożenie dla jednolitego rynku, zaś terroryzm wstrząsa podstawami naszego społe-
czeństwa. Oprócz podejścia, jakie reprezentuje prawo karne, działania zapobiegawcze prowadzone za
pośrednictwem systemu finansowego także mogą przynieść rezultaty.

(2) Działania przestępców i ich wspólników w celu ukrycia pochodzenia dochodów z przestępstwa lub
skierowanie pieniędzy pochodzących z legalnej lub nielegalnej działalności na cele terrorystyczne
mogą stanowić poważne zagrożenie dla prawidłowości, uczciwości i stabilności instytucji kredytowych
i finansowych oraz dla zaufania do całego systemu finansowego. W celu uniknięcia przyjęcia przez
Państwa Członkowskie takich środków ochrony swoich systemów finansowych, które mogą kolidować
z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego oraz zasadami praworządności i europejskiego porządku
publicznego konieczne jest podjęcie przez Wspólnotę działań w tym obszarze.

(3) Jeśli na poziomie Wspólnoty nie zostaną przyjęte określone środki koordynujące, osoby zajmujące się
praniem pieniędzy i finansowaniem terrorystów mogą się starać wykorzystywać swobodę przepływu
kapitału i swobodę świadczenia usług finansowych, które stanowią część finansową zintegrowanego
obszaru, aby umożliwić sobie prowadzenie działań o charakterze przestępczym.

(1) Dz.U. C.
(2) Dz.U. C 40 z 17.2.2005, str. 9.
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2005 roku.
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