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Předmět: Evropská opatření v oblasti boje proti organizované trestné činnosti a korupci 

Dne 23. října 2013 přijal Parlament usnesení o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz1. 
Může Rada s ohledem na výše uvedené skutečnosti objasnit, 

1. zda se objevily nové případy systémové, rozsáhlé korupce poškozující finanční zájmy EU, zda 
byly stíhány, a pokud ano, s jakým výsledkem;  

2. zda byla přijata opatření ke zjištění a potrestání takzvaných nových trestných činů ve smyslu bodu 
125 výše uvedeného usnesení; 

3. jaký je aktuální stav, pokud jde o zveřejnění srovnávacího přehledu provádění právních předpisů 
v oblasti boje proti organizované trestné činnosti v jednotlivých členských státech EU; 

4. zda se v rámci evropského akčního plánu boje proti organizované trestné činnosti, korupci a 
praní peněz na období 2014–2019 plánuje: 

a) přijetí legislativních opatření za účelem stanovení minimálních norem podle článku 83 SFEU 
pro vymezení pojmu organizovaná trestná činnost (včetně trestného činu účasti v organizaci 
mafiánského typu);  

b) právní úprava konfiskace výnosů z organizované trestné činnosti, a to i v případě, že nebyl 
vydán pravomocný rozsudek; 

c) přijetí účinných opatření v oblasti boje proti padělání, pirátství a kyberkriminalitě; 

d) zavedení předpisů pro odložení nebo neprovedení dopadení, zatčení či zadržení, je-li to 
nutné pro získání důležitých důkazů nebo pro zjištění totožnosti či dopadení osob 
zodpovědných za trestné činy související s obchodování s drogami. 

Předložení: 18.12.2014 
Postoupení: 19.12.2014 
Platné do: 9.1.2015 

                                                      
1  Přijaté texty, P7_TA(2013)0444. 


