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Gépjárművek biztonsági öveinek rögzítései ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a gépjárművek bizton-
sági öveinek rögzítéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 76/115/EGK tanácsi
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében

(11933/3/2004 – C6-0030/2005 – 2003/0136(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11933/3/2004 – C6-0030/2005) (1),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2003)0362) vonat-
kozó első olvasatbeli álláspontjára (2),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0117/2005),

1. jóváhagyja a közös álláspontot;

2. megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadták el;

3. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével közösen írja alá a jogalkotási aktust, az EK-Szerződés
254. cikkének (1) bekezdésének megfelelően;

4. utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogalkotási aktust miután megbizonyosodott arról, hogy minden
eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai
Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 111. E, 2005.5.11., 23. o.
(2) HL C 91. E, 2004.4.15., 496. o.
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Pénzmosás ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi rendszerek pénzmosás, valamint terro-
risták finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi

irányelvre szóló javaslatról (COM(2004)0448 – C6-0143/2004 – 2004/0137(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott bizottsági javaslatra
(COM(2004)0448) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 47. cikke (2) bekezdésének első és harmadik
mondatára és az EK-Szerződés 95. cikkére, amelyeknek megfelelően a Bizottság benyújtotta javaslatát a
Parlamentnek (C6-0143/2004),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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