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Lancering af Antiterrorisme-register hos Eurojust: 
Fremskyndelse og styrkelse af den judicielle respons til terrorisme 

Haag/Bruxelles, 5 september 2019 

Der er blevet  etableret et antiterrorismeregister (Counter-Terrorism Register, CTR) hos 

Eurojust med henblik på at styrke den judicielle respons i medlemsstater til terrortrusler 

samt for at styrke sikkerheden for borgerne. CTR’et, som anvendes fra den 1. september, 

centraliserer vigtige judicielle informationer med henblik på at etablere sammenkædninger 

i retssager mod personer, der er mistænkt for terrorforbrydelser. CTR’et styres af Eurojust i 

Haag døgnet rundt og yder proaktiv støtte til de nationale judicielle myndigheder. Disse 

centraliserede informationer vil hjælpe anklagere med at skabe mere aktiv koordination og 

at identificere de mistænkte eller de netværk, som undersøges i specifikke tilfælde med 

potentielle konsekvenser på tværs af landegrænser. 

Præsidenten for Eurojust, Ladislav Hamran, sagde: "Antiterrorismeregistret er et vigtigt skridt 

fremad i kampen mod terrorisme. Nu, hvor terrorister opererer i højere og højere grad opererer i 

netværk på tværs af landegrænser, skal EU gør det samme. Ved at yde hurtig feedback i forhold til 

sammenkædninger mellem retssager på tværs af landegrænser kan vi bedre koordinere og 

fremskynde sager mod mistænkte i terroristaktiviteter. Det er altafgørende at råde over de rigtige 

informationer til bekæmpe terrorisme, og det vil styrke EU som et område med retfærdighed og 

sikkerhed." 

Frédéric Baab, indtil for nylig fransk nationalmedlem hos Eurojust og initiativtager til 

Antiterrorisme-registret, udtalte: "I kampen mod terrorisme må vi undgå alle blinde vinkler. De 

erfaringer, vi har høstet i sagen i forbindelse med terroristangrebene i Paris og Saint-Denis den 13. 

november 2015, har vist nødvendigheden af at råde over et fuldstændigt overblik over alle aktuelle 

retssager i medlemsstaterne. Med antiterrorismeregistret hos Eurojust opnår vi det nødvendige 

redskab på operationelt niveau i forhold til at støtte koordineringen af undersøgelser i 

terrorismesager." 

Efter terroristangrebene i Frankrig i Paris og Saint-Denis i november 2015 blev forbindelser 

mellem mistænkte på tværs af landegrænser straks påvist. Derefter tog Frankrig, Tyskland, 

Spanien, Belgien, Luxembourg og Holland initiativet til at oprette et register hos Eurojust med 

henblik på at indsamle judicielle informationer om terroristaktiviteter og -netværker og på at 

identificere koordineringsbehov. 

Med udgangspunkt i Rådsbeslutning 2005/671/JHA er et register nu blevet oprettet med støtte fra 

EU-Kommissionen, Europaparlamentets særlige komité om terrorisme og EU’s 

antiterrorkoordinator. Den internationale og multilaterale dimension i kampen mod terrorisme 

samt vigtigheden af informationsdeling er blevet påvist i det voksende antal igangværende 

retssager, som Eurojust er blevet informeret om, samlet 580 i 2018. 

Alle medlemsstater kan benytte sig af CTR’et og anmodes om at registrere informationer om 

mistænkte og sager i denne måned. Der er blevet udviklet en særlig skabelon, og der er vedtaget 
fælles normer om de informationer, der er brug for , således at overensstemmelse med alle 

eksisterende regler om databeskyttelse er sikret. Informationerne til registret vil blive videregivet 

til Eurojust af de kompetente nationale myndigheder. 

  



 

CTR’et er en unik EU-bred database for alle typer terroristhandlinger, idet den tager fat på den 

udviklende trussel fra ikke-jihadistterrorisme, herunder også ekstreme højre- og 

venstreorienterede grupper i Europa. CTR’et fokuserer udelukkende på retssager og overlapper 

ikke den  analyse, der udføres af Europol. 


