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Zprovoznění justičního protiteroristického registru v Eurojustu:
Zrychlení a zlepšení spolupráce justičních orgánů v případech
vyšetřování terorismu
Haag/Brusel, 5 září 2019
Eurojust zprovoznil protiteroristický registr (Counter-Terrorism Register, CTR) s cílem
posílit možnost reakce justičních orgánů v členských státech na teroristické hrozby a
zkvalitnit bezpečnost občanů. CTR, který byl uveden v provoz dne 1. září, soustřeďuje
klíčové justiční informace za účelem vytváření vazeb v řízení proti podezřelým z
teroristických trestných činů. CTR, který je spravován Eurojustem v Haagu nepřetržitě
24 hodin denně, poskytuje aktivní podporu vnitrostátním justičním orgánům. Tyto
centralizované informace pomohou státním zástupcům aktivněji koordinovat a
identifikovat podezřelé nebo skupiny, které jsou prověřovány či vyšetřovány v
konkrétních případech s potenciálními přeshraničními dopady.
Předseda Eurojustu pan Ladislav Hamran uvedl: „Protiteroristický registr je v boji proti terorismu
velkým krokem vpřed. V současné době, kdy teroristé stále více operují v přeshraničních skupinách,
musí EU reagovat stejným způsobem. Zajištěním rychlé odezvy mezi propojenými přeshraničními
justičními řízeními, můžeme lépe koordinovat a urychlit zásahy proti podezřelým z teroristické
činnosti. V boji proti terorismu je stěžejní mít k dispozici relevantní informace, které zajistí
postavení EU jako prostoru spravedlnosti a bezpečnosti.“
Pan Frédéric Baab, až donedávna národní člen Eurojustu zastupující Francii a iniciátor zřízení
protiteroristického registru, řekl: „V boji proti terorismu se musíme vyvarovat všech slabých
stránek. Zkušenosti, které jsme získali v případu spojeném s teroristickými útoky v Paříži a SaintDenis dne 13. listopadu 2015, ukázaly potřebu mít úplný přehled o všech probíhajících justičních
řízeních v členských státech. Protiteroristický registr Eurojustu bude představovat nástroj, který
zajistí koordinaci vyšetřování případů terorismu na operační úrovni. “
Po teroristických útocích v Paříži a Saint-Denis ve Francii v listopadu 2015 byly ihned odhaleny
přeshraniční vazby mezi podezřelými. Francie, Německo, Španělsko, Belgie, Itálie, Lucembursko
a Nizozemsko následně iniciovaly zřízení registru Eurojustu, v němž se shromažďují justiční
informace o teroristické činnosti a skupinách a zjišťují potřeby koordinace.
Na základě rozhodnutí Rady 2005/671/SVV byl nyní zřízen registr, a to s podporou Evropské
komise, Zvláštního výboru Evropského parlamentu pro boj proti terorismu a protiteroristického
koordinátora EU. Mezinárodní a mnohostranný rozměr boje proti terorismu a význam výměny
informací se prokázal rostoucím počtem probíhajících justičních řízení, o nichž je Eurojust
informován a jejichž počet v roce 2018 dosáhl 580.
CTR může být využíván všemi členskými státy, které zároveň žádáme, aby v průběhu měsíce
září zaevidovaly informace o podezřelých a o případech. Z důvodu zajištění souladu se všemi
stávajícími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů byl vypracován speciální vzor a
dohodnuty obecné standardy pro informace, které je třeba poskytovat. Informace vhodné pro
registr budou dodávat příslušné vnitrostátní orgány.
CTR je jedinečnou databází na úrovni EU pro všechny druhy teroristických činů zabývající se
také rostoucí hrozbou nedžihádistického terorismu, kam patří rovněž extrémní pravicové a
levicové skupiny v Evropě. CTR se zaměřuje výhradně na justiční řízení a odsouzení, a proto se
nebude překrývat s kriminalistickou analýzou prováděnou Europolem.

