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Létrejött az Eurojust igazságügyi terrorizmusellenes nyilvántartása:
gyorsabb és keményebb válaszok a terrorizmusra
Hága/Brüsszel, 2019. szeptember 5.
Az Eurojust elindította terrorizmusellenes nyilvántartását (Counter-Terrorism Register,
CTR), amelynek célja az EU-tagállamokban a terrorizmussal kapcsolatos fenyegetésekre
adott igazságügyi válaszok hatékonyabbá tétele és az állampolgárok biztonságának
növelése. A szeptember 1-jén hatályba lépő CTR egy központi helyen gyűjti össze a
legfontosabb igazságügyi információkat, hogy könnyebben lehessen felfedezni az
esetleges kapcsolatokat a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények
gyanúsítottjaival szembeni eljárások között. A CTR, amelyet a hágai székhelyű Eurojust
kezel a nap 24 órájában, proaktív támogatást nyújt a nemzeti igazságügyi hatóságok
számára. Ezen központi információk segítségével az ügyészek aktívabban működhetnek
együtt, valamint azonosíthatják azokat a gyanúsítottakat vagy hálózatokat az egyes
nyomozási eljárásokban, amelyek esetében felmerülhet az országhatárokon átívelő
kapcsolatok lehetősége.
Ladislav Hamran, az Eurojust elnöke a következőket nyilatkozta: „A terrorizmusellenes
nyilvántartás megszületése nagy előrelépést jelent a terrorizmus elleni harcban. Napjainkban a
terroristák egyre inkább több országon átívelő hálózatokat alkotnak, ezért az EU-nak is ugyanezt
a módszert kell követnie. Azáltal, hogy gyors visszajelzést adunk az igazságügyi eljárások közötti,
országhatárokon átívelő kapcsolatokról, hatékonyabban működhetünk együtt, és felgyorsíthatjuk
a terrorista tevékenységek gyanúsítottjaival szembeni lépéseket. A megfelelő információk megléte
kulcsfontosságú a terrorizmus elleni harcban, és biztosítja, hogy az EU-ban továbbra is
érvényesüljön az igazságszolgáltatás és a biztonság.”
Frédéric Baab, az Eurojust korábbi francia nemzeti tagja és a CTR létrehozásának
kezdeményezője a következőket mondta: „A terrorizmus elleni harcban fontos, hogy ne legyenek
vakfoltok. A 2015. november 13-án Párizsban és Saint-Denis-ben történt terrortámadásokkal
kapcsolatos ügyben szerzett tapasztalataink azt mutatták, hogy teljes körű áttekintésre van
szükségünk a tagállamokban folyamatban lévő összes igazságügyi eljárásról. Az Eurojust
terrorizmusellenes nyilvántartása pontosan azt biztosítja számunkra, amire műveleti szinten
szükségünk van a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben folytatott nyomozások koordinálásához.”
A 2015 novemberében Franciaországban, Párizsban és Saint-Denis-ben történt
terrortámadások után azonnal észleltek a gyanúsítottak között országhatárokon átívelő
kapcsolatokat. Ezt követően Franciaország, Németország, Spanyolország, Belgium, Olaszország,
Luxemburg és Hollandia egy nyilvántartás létrehozását kezdeményezte az Eurojustnál a
terrorista tevékenységekkel és hálózatokkal kapcsolatos igazságügyi információk összegyűjtése
és a szükséges együttműködés mértékének megállapítása érdekében.
A 2005/671/IB tanácsi határozat alapján most létrejött egy nyilvántartás az Európai Bizottság,
az Európai Parlament terrorizmussal foglalkozó különbizottsága és a terrorizmus elleni
küzdelem uniós koordinátora támogatásával. A terrorizmus elleni harc nemzetközi és több
fronton vívott jellegét és az információmegosztás fontosságát jól mutatja, hogy az Eurojust
tudomására hozott, folyamatban lévő igazságügyi eljárások száma egyre nő, 2018-ban ez a szám
580 volt.

A CTR-t az EU minden tagállama használhatja, és az Eurojust azt kéri, hogy a tagállamok ebben a
hónapban regisztrálják a gyanúsítottakkal és az ügyekkel kapcsolatos információikat.
Kifejlesztettünk egy speciális sablont, valamint meghatároztuk a megadandó információkra
vonatkozó közös előírásokat az érvényben lévő adatvédelmi szabályoknak megfelelően. A
nyilvántartásba kerülő információkat az illetékes nemzeti hatóságok továbbítják az Eurojust
számára.
A CTR a terrorcselekmények egyedi, EU-szintű adatbázisa, amely a nem dzsihádista terrorizmus,
többek között a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali csoportok jelentette növekvő fenyegetésre
válaszul is jön létre. A CTR teljes mértékben az igazságügyi eljárásokra és ítéletekre
összpontosít, és ezért nem lesz átfedésben az Europol által végzett bűnügyi elemzésekkel.

