
První setkání Migračního fóra – Evropský parlament zaujal postoj k odposlechům 
advokátů – Nová pravidla proti praní špinavých peněz pro EU –  

Spolupráce s Běloruskou komorou – Výroční zpráva ESLP za rok 2014

N° 39 
Únor 2015InfoCCBEInfo

PRVNÍ SETKÁNÍ MIGRAČNÍHO FÓRA SPOJILO OBČANSKOU SPOLEČNOST A 
EVROPSKÉ INSTITUCE

26.-27. ledna 2015 se uskutečnilo první setkání Evropského migračního fóra na téma ‘Safe routes, safe futures. How to manage the 
mixed flows of migrants across the Mediterranean?’ (Bezpečné cesty, bezpečné budoucnosti. Jak se vypořádat s různorodým přílivem 
migrantů napříč Středomořím?). CCBE byla zastoupena Noemì Alarcon, členkou Migrační pracovní skupiny CCBE.

Evropské migrační fórum je platforma založená Evropskou komisí ve spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, ve 
které se schází organizace občanské společnosti a evropské instituce, aby diskutovali o imigraci, azylu a integraci přistěhovalců. Cílem 
fóra je poskytnout zástupcům občanské společnosti hlas v záležitostech souvisejících s migrací, azylem a integrací přistěhovalců a 
umožnit evropským institucím prosazovat komplexní přístup k migraci.

Přečtěte si vice: [http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-european-migration-forum-1] 
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Evropské migrační fórum – zdroj: EHSV

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-european-migration-forum-1


EVROPSKÝ PARLAMENT ZAUJAL POSTOJ K ODPOSLECHŮM ADVOKÁTŮ V EU

ZÁKONODÁRCI ODSOUHLASILI 
PRAVIDLA PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH 
PENĚZ PRO CELOU EU

CCBE ZAHÁJILA SPOLUPRÁCI S 
BĚLORUSKOU KOMOROU

ESLP VYDAL VÝROČNÍ ZPRÁVU ZA ROK 
2014 
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Během plenárního zasedání 13. ledna vyjádřili poslanci 
evropského parlamentu obavy týkající se odposlechů 
telefonních hovorů advokátů s klienty zpravodajskými 
službami po celé Evropě.

Tato záležitost vyvstala po nedávném přiznání nizozemského 
ministra vnitra, že nizozemská zpravodajská a bezpečnostní 
služba (AIVD) po léta tajně sledovala advokátní kancelář 
Prakken d’Oliveira sídlící v Amsterdamu. Dle údajů 
shromážděných CCBE byla podobně v současnosti policií 

či zpravodajskou službou sledovaná komunikace advokáta 
s klientem ve Francii, Spojeném království, Irsku, České 
republice a Lotyšsku.

Poslanci Evropského parlamentu napříč politickým spektrem 
kritizovali tento nepřijatelný způsob špionáže a požadovali, 
aby bylo ze strany EU přistoupeno k vyšetřování, postihům a 
přijetí právních předpisů.

Přečtěte si více: [Members of the European Parliament 
denounce surveillance of lawyer-client communications]

Evropský parlament a členské státy v lednu odsouhlasily 
konečné znění Čtvrté směrnice o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Bylo 
představeno množství změn: zahrnutí daňového poradenství 
mezi činnosti podléhající ohlašovací povinnosti; rozšíření 
definice „trestné činnosti“ ke krytí daňových podvodů; zvýšení 
ochrany mlčenlivosti a úlohy samoregulačního profesního 
sdružení vzhledem k oznamování první instanci a zavedení 
centrálního registru skutečných vlastníků společností či 
jiných právních subjektů, včetně svěřeneckých fondů, které 
budou zpřístupněny povinným osobám dle Směrnice a dále 
té veřejnosti, která prokáže „oprávněný veřejný zájem“, 
například investigativním novinářům, nevládním organizacím 
a dalším zúčastněným občanům.

27. ledna navštívila delegace CCBE Běloruskou komoru v 
Minsku. Toto setkání, které následovalo po prvním setkání 
v červnu 2012, bylo zaměřeno na možnou spolupráci mezi 
CCBE a Běloruskou komorou, která není členem CCBE. Strany 
se dohodly, že v záři 2015 společně v Minsku uspořádají 
seminář, který spojí evropské experty a běloruské advokáty 
a umožní jim diskutovat o otázkách všeobecného zájmu, jako 
je například mediace, právní pomoc a mlčenlivost.

Ve své výroční zprávě, vydané 29. ledna, informuje Evropský 
soud pro lidská práva o vývoji judikatury a poskytuje 
statistické údaje za rok 2014, a zároveň také přehled 
porušení podle zemí. Zpráva zdůrazňuje, že nové pracovní 
metody zavedené po přijetí Protokolu 14, který upravuje 
řídicí systém Úmluvy, vedly k 30 procentnímu snížení počtu 
projednávaných případů. Soud nicméně znovu vyjadřuje své 
obavy ohledně množství opakujících se případů, které tvoří 
více než polovinu všech projednávaných případů.

Přečtěte si více: [Annual Report 2014 of the European Court 
of Human Rights]

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
23-25/02/15:  Global Law Summit, Londýn

26-27/03/15:  Bundesrechtsanwaltskammer: 2. Mezinárodní   
 advokátní fórum, Berlín 
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http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_pr_0115pdf1_1421332038.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_pr_0115pdf1_1421332038.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2014_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2014_ENG.pdf

