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PŘÍLOHA

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADE A RADĚ
Naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a
položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie
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KLÍČOVÉ LEGISLATIVNÍ A POLITICKÉ INICIATIVY PRO BEZPEČNOST / BOJ PROTI TERORISMU
Iniciativy
2. čtvrtletí 2016

Revize právního základu systému EURODAC pro další zlepšení jeho funkcí, pokud jde o nelegální migraci a navracení
nelegálních migrantů
Akt v přenesené pravomoci o černé listině EU uvádějící vysoce rizikové třetí země, které vykazují strategické nedostatky
v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu
Legislativní návrh na revizi čtvrté směrnice o boji proti praní peněz
Sdělení o předcházení radikalizaci

3. čtvrtletí 2016

Iniciativa na modernizaci Evropského centra pro boj proti terorismu a posílení činnosti Europolu
Prováděcí rozhodnutí o interoperabilitě složky pro informace o cestujících pro výměny údajů jmenné evidence cestujících

4. čtvrtletí 2016

Legislativní návrh harmonizace trestných činů a sankcí souvisejících s praním peněz
Legislativní návrh proti nedovolenému pohybu peněžní hotovosti
Legislativní návrh o vzájemném uznávání příkazů o zmrazení a konfiskaci aktiv pocházejících z trestné činnosti
Revize Schengenského informačního systému
Legislativní návrh o boji proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků
Revize nařízení o prekurzorech výbušnin

1. čtvrtletí 2017

Legislativní návrh týkající se posílení pravomocí a spolupráce celních orgánů a řešení financování terorismu v souvislosti
s obchodem se zbožím

2. čtvrtletí 2017

Legislativní návrh týkající se boje proti nezákonnému obchodu s kulturními statky
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