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Předmět: Zvýšené úsilí v boji proti praní peněz

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora (zvláštní zpráva Evropského účetního dvora) 13/2021 
obsahuje přesvědčivé důkazy o institucionální roztříštěnosti a nedostatečné koordinaci opatření k 
předcházení praní peněz a financování terorismu na úrovni EU. Nedostatky byly zjištěny také v 
opatřeních, která byla přijímána tam, kde bylo zjištěno riziko. 

1. Může Komise poskytnout informace o tom, jaká opatření hodlá přijmout k řešení nedostatků, 
které byly odhaleny ve zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 13/2021, a to nad rámec 
legislativního balíčku pro revizi struktury boje proti praní peněz a financování terorismu 
(AML/CFT)? Jaký by byl konkrétní časový rámec pro nová opatření? Jak Komise zajišťuje, aby 
členské státy mezitím účinně prováděly opatření, která již byla provedena ve vnitrostátním právu, 
a aby vnitrostátní orgány měly k dispozici potřebné vybavení a personál? Jakým způsobem 
Komise zajišťuje adekvátní lidské a finanční zdroje orgánu pro boj proti praní peněz (AMLA)? 
Proč je vytvoření tohoto orgánu plánováno až na rok 2023?

2. Jak bude v rámci mandátu AMLA organizována koordinace a spolupráce s Úřadem evropského 
veřejného žalobce (EPPO), Europolem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)? 
Jakým způsobem hodlá Komise zvýšit kapacitu Europolu?

3. Jakým způsobem hodlá Komise zvýšit účinnost provádění stávajících právních předpisů EU, aby 
bylo možné vyřešit zjištěné problémy? Kdy Komise plánuje zahájit řízení o nesplnění povinnosti 
proti členským státům, které řádně neprovedly třetí, čtvrtou nebo pátou směrnici o boji proti praní 
peněz?

4. Jak hodlá Komise zajistit, aby v případě studie o účinnosti provádění právních předpisů v oblasti 
boje proti praní peněz v členských státech, zadané Radou Evropy, nedošlo k tomu, že by na 
analýzu měly pouze povinné osoby a orgány dohledu? Zajistí Komise, aby při přípravě studie 
byly zohledněny i názory policejních orgánů, akademických pracovníků, novinářů a nevládních 
organizací?

5. Uplatní Komise svůj vliv v Evropském orgánu pro bankovnictví (EBA), aby tento orgán využíval 
svých pravomocí k systematickému stíhání případů porušení práva Unie v oblasti boje proti praní 
peněz a financování terorismu?
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