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Eurojustissa otettu käyttöön terrorismin vastainen rekisteri
nopeuttamaan ja vahvistamaan jäsenvaltioiden oikeudenkäyttöä
terrorismin torjunnassa
Haag/Bryssel, 5 syyskuuta 2019
Terrorismin vastainen rekisteri (Counter-Terrorism Register, CTR) on otettu käyttöön
Haagissa toimivassa Eurojustissa tarkoituksena tukea jäsenvaltioiden toimia terrorismin
torjunnassa kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi. CTR, joka on tullut voimaan 1.
syyskuuta 2019, kokoaa yhteen keskeiset oikeudelliset tiedot, jotta terrorismirikoksista
epäiltyjen henkilöiden keskinäiset yhteydet voitaisiin havaita eri tuomioistuinkäsittelyissä.
Rekisteri on käytössä Eurojustissa vuorokauden ympäri ja se antaa kansallisille
oikeusviranomaisille ennakollista tukea. Rekisteristä keskitetysti saatavissa olevat tiedot
auttavat syyttäjiä keskenään sovittamaan yhteen ja tunnistamaan epäiltyjä tahoja erityisesti
rajat ylittävissä terrorismirikoksissa.
Eurojustin puheenjohtaja Ladislav Hamran sanoo: ”Terrorismin vastainen rekisteri on suuri askel
eteenpäin terrorismin vastaisessa taistelussa. Terroristit toimivat yhä enemmän rajat ylittävissä
verkostoissa, ja niin myös EU:n on toimittava. Kun tarjoamme oikeusviranomaisille nopeasti tietoa
terrorismiepäilyjen rajat ylittävistä yhteyksistä, voimme koordinoida keskenämme terrorismin vastaisia
toimia paremmin ja nopeammin. Se, että meillä on oikeat ja olennaisen tärkeät tiedot, joilla voimme
taistella terrorismia vastaan, vahvistaa EU:ta oikeuden ja turvallisuuden alueena.”
Frédéric Baab, joka vielä äskettäin toimi Ranskan kansallisena jäsenenä Eurojustissa ja jonka
aloitteesta terrorismin vastainen rekisteri perustettiin, on todennut: ”Meidän on terrorismia vastaan
taistellessa vältettävä kaikkia näkymättömiin jääviä seikkoja. Kokemuksemme marraskuun 13. päivänä
2015 tehdyistä Pariisin ja Saint-Denisin terroristi-iskuista ovat osoittaneet, että meillä on tarve saada
täydellinen yleiskuva kaikista käynnissä olevista oikeudenkäynneistä jäsenvaltioissa. Terrorismin
vastainen rekisteri Eurojustissa antaa meille välineen, jota tarvitsemme operatiivisella tasolla
terrorismirikosten tutkinnan koordinoinnin tukemiseksi.”
Ranskassa Pariisin ja Saint-Denisin marraskuun 2015 terroristi-iskujen jälkeen havaittiin välittömästi
rajat ylittäviä yhteyksiä epäiltyjen välillä. Ranska, Saksa, Espanja, Belgia, Italia, Luxemburg ja
Alankomaat tekivät tämän jälkeen aloitteen perustaa rekisteri, johon kerättäisiin tietoa terroristisesta
toiminnasta ja verkostoista ja joka näin auttaisi tunnistamaan koordinointitarpeita.
Neuvoston päätöksellä 2005/671/YOS on nyt perustettu rekisteri Euroopan komission, Euroopan
parlamentin terrorismintorjunnan erityisvaliokunnan ja EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin
tuella. Terrorismin vastaisen taistelun kansainvälinen ja monenkeskinen ulottuvuus sekä tietojen
jakamisen merkitys ovat havainnollistuneet kasvavassa määrässä käynnissä olevia oikeudenkäyntejä,
joista Eurojustille on ilmoitettu. Näiden määrä oli 580 vuonna 2018.
Rekisteriä voivat käyttää kaikki jäsenvaltiot ja niitä on pyydetty rekisteröimään tiedot epäillyistä ja
tapauksista kuluvan kuukauden aikana. Rekisteröintiä varten on kehitetty erityinen malli, ja
rekisteriin toimitettavia tietoja koskevista yhteisistä standardeista on sovittu. Näin varmistetaan
kaikkien tietosuojasääntöjen noudattaminen. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset toimittavat
tiedot Eurojustin rekisteriin.

CTR on ainutlaatuinen EU:n laajuinen tietokanta, johon kerätään tietoa erityyppisistä terroristisista
toiminnoista mukaan lukien jihadistien kuten myös äärioikeiston tai äärivasemmiston terroristinen
toiminta. Rekisteri keskittyy yksinomaan oikeudenkäynteihin ja tuomioihin, joten sen toiminnot eivät
ole päällekkäisiä Europolin suorittaman rikosanalyysin kanssa.

