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Pierwsze Spotkanie Europejskiego Forum Migracji - Parlament Europejski zabiera
głos w sprawie podsłuchów prawników - Zmiana przepisów o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy - Współpraca z Adwokaturą Białorusi - Sprawozdanie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za rok 2014
PIERWSZE SPOTKANIE FORUM POŚWIĘCONEGO ZAGADNIENIOM MIGRACJI Z
UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I INSTYTUCJI
EUROPEJSKICH
W dniach 26-27 stycznia 2015 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie Europejskiego Forum Migracji. Spotkanie odbyło się pod hasłem:
„Bezpieczne trasy, bezpieczna przyszłość. Jak dobrze zarządzać zjawiskiem mieszanego przepływu migrantów w basenie Morza Śródziemnego?”
CCBE reprezentowała Pani Noemi Alarcon, członek Grupy Roboczej ds. Migracji.
Europejskie Forum Migracji jest platformą powołaną na wniosek Komisji Europejskiej we współpracy z Europejskim Komitetem EkonomicznoSpołecznym. Umożliwia ono organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucjom europejskim debatę nad szeroko pojęta migracją,
sprawami azylu oraz integracją imigrantów.
Celem Forum jest umożliwienie przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego przedstawienia swojej opinii w kwestiach migracji. Z drugiej
strony, instytucje europejskie zyskują szersze spojrzenie potrzebne do wypracowania kompleksowego podejścia do tych spraw.
Czytaj więcej na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-european-migration-forum-1
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PARLAMENT EUROPEJSKI PRZYJĄŁ STANOWISKO W SPRAWIE PODSŁUCHIWANIA
PRAWNIKÓW W UE
Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, która odbyła
się w dniu 13 stycznia br., europosłowie wyrazili obawy w związku
z rozpowszechnionym zjawiskiem przechwytywania rozmów
telefonicznych i danych elektronicznych pomiędzy prawnikami
a ich klientami przez służby wywiadowcze państw europejskich.
Problem związany z nielegalnymi podsłuchami ujrzał światło
dzienne po tym, jak Minister Spraw Wewnętrznych Holandii
przyznał, że tamtejsza Agencja Wywiadu i Bezpieczeństwa (AIVD)
dopuściła się szpiegowania przez ostatnich kilka lat kancelarii
prawnej Prakken d’Oliveira w Amsterdamie.

nielegalnemu monitoringowi również przez policję lub służby
wywiadowcze takich krajów jak Francja, Wielka Brytania,
Irlandia, Czechy i Łotwa. Europosłowie wszystkich ugrupowań
politycznych Parlamentu potępili te praktyki jako niedopuszczalną
formę naruszenia tajemnicy zawodowej, wzywając przy tym
do podjęcia działań na forum UE w celu przeprowadzenia
prawidłowego dochodzenia danych sprawy, nałożenia sankcji a
także przyjęcia odpowiedniego ustawodawstwa unijnego w tym
obszarze.
Czytaj więcej na: Members of the European Parliament
denounce surveillance of lawyer-client communications

Według danych zebranych przez CCBE, komunikacja pomiędzy
prawnikami i ich klientami była regularnie poddawana

PRAWODAWCY UNIJNI ZGODNI W
SPRAWIE NOWYCH PRZEPISÓW
O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU
PIENIĘDZY

CCBE ROZPOCZYNA WSPÓŁPRACĘ Z
ADWOKATURĄ BIAŁORUSI
27 stycznia br. w Mińsku doszło do spotkania pomiędzy
delegacją CCBE i Adwokaturą białoruską. Było to drugie tego
typu spotkanie (pierwsze miało miejsce w czerwcu 2012 r.) i
dotyczyło możliwości współpracy pomiędzy CCBE a samorządem
prawników z Białorusi, który nie jest członkiem Rady.

Parlament Europejski i Państwa Członkowskie UE uzgodniły
w styczniu br. końcowy tekst czwartej dyrektywy w sprawie
przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego do
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, aktualizując tym
samym poprzednią dyrektywę z 2005 r. W nowym dokumencie
został wprowadzony szereg zmian, w tym włączenie doradztwa
podatkowego w ramy działalności podlegającej obowiązkowi
sprawozdawczości;
rozszerzenie
definicji
„działalności
przestępczej” o przestępstwa podatkowe; zwiększenie ochrony
tajemnicy zawodowej oraz roli samorządów zawodowych w
odniesieniu do tzw. procedury sprawozdawczości pierwszej
instancji oraz wprowadzenie centralnych rejestrów właścicielibeneficjentów przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych,
w tym funduszy powierniczych. Zakłada się, że rejestry te będą
dostępne do wglądu dla podmiotów zobowiązanych przez
dyrektywę a także obywateli, którzy wykażą „uzasadniony
interes publiczny”, np. dziennikarzy śledczych, organizacji
pozarządowych i innych zainteresowanych obywateli.

Strony zadecydowały o zorganizowaniu wspólnego seminarium
we wrześniu 2015 r. w Mińsku, w ramach którego zgromadzeni
eksperci europejscy i białoruscy mogliby podjąć się dyskusji nad
kwestiami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania,
np. mediacji, pomocy prawnej i tajemnicy zawodowej.

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ
PRAW CZŁOWIEKA PUBLIKUJE
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014
W swoim dorocznym sprawozdaniu, opublikowanym 29
stycznia br., Europejski Trybunał Praw Człowieka przedstawia
podsumowanie dotyczące rozwoju orzecznictwa oraz danych
statystycznych za rok 2014. Sprawozdaniu towarzyszy
podsumowanie przypadków naruszania prawa Konwencji przez
Państwa Członkowskie Rady Europy.
W sprawozdaniu podkreśla się, że nowe metody pracy, które są
realizowane po przyjęciu Protokołu Nr 14, zmieniającego system
kontroli implementacji Konwencji, doprowadziły do spadku
o liczby spraw oczekujących na rozpatrzenie o 30%. Pomimo
tego Trybunał kolejny raz wyraził zaniepokojenie dotyczące
ilości powtarzających się skarg, które stanowią ponad połowę
wszystkich spraw w toku.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
23-25 luty 2015 r.

Czytaj więcej na: Annual Report 2014 of the European Court

Globalny Szczyt Prawa, Londyn

of Human Rights

26-27 marzec 2015 r. Konferencja niemieckiej Federalnej Izby 		
Adwokackiej
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