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Eirojusts paziņo par tiesiskā Pretterorisma reģistra darbības uzsākšanu,
lai paātrinātu un stiprinātu tiesu iestāžu reakciju uz terorismu
Hāgā/Briselē, 2019. gada 5.septembrī
Eirojusts (Eiropas Savienības aģentūra tiesu varas iestāžu sadarbībai krimināllietās) ir
izveidojis Pretterorisma reģistru (Counter-Terrorism Register – CTR), lai stiprinātu
dalībvalstu tiesu iestāžu atbildes reakciju uz terorisma draudiem un uzlabotu iedzīvotāju
drošību. CTR savu darbību uzsāka 1.septembrī un tajā tiek apkopota galvenā tiesu iestāžu
informācija nolūkā atklāt saiknes starp personām, kuras tiek turētas aizdomās par
teroristiskiem nodarījumiem. CTR darbību 24 stundas diennaktī nodrošina Eirojusts, kas
atrodas Hāgā, sniedzot proaktīvu atbalstu nacionālajām tiesu iestādēm. Šī centralizētā
informācija ļaus prokuroriem sadarboties vēl aktīvāk un palīdzēs identificēt aizdomās
turētos vai tīklus, kas tiek izmeklēti konkrētās krimināllietās ar iespējamu pārrobežu
raksturu.
Eirojusta prezidents Ladislavs Hamrans (Ladislav Hamran) norādīja: “Pretterorisma reģistrs ir
būtisks solis uz priekšu cīņā pret terorismu. Mūsdienās, kad teroristi arvien vairāk un vairāk darbojas
pārrobežu tīklos, tas pats ir jādara arī ES. Nodrošinot ātru atgriezenisko saiti starp tiesu iestādēm par
pārrobežu saiknēm, mēs varam labāk koordinēt un paātrināt pasākumus pret personām, kas tiek
turētas aizdomās par teroristisku darbību veikšanu. Terorisma apkarošanā ir izšķiroši svarīga pareizās
informācijas esamība, un tas stiprinās ES kā taisnīgas un drošas teritorijas tēlu.”
Bijušais Francijas nacionālais pārstāvis Eirojustā un Pretterorisma reģistra iniciators Frederiks Bābs
(Frédéric Baab) apgalvoja: “Cīņā pret terorismu mums ir jābūt ļoti vērīgiem. Lietā par Parīzē un
Sendenī 2015. gada 13. novembrī notikušajiem teroristu uzbrukumiem gūtā pieredze liecina par to, ka
ir nepieciešams pilnīgs pārskats par visām dalībvalstīs notiekošajām tiesvedībām. Eirojusta
Pretterorisma reģistrs būs rīks, kas mums ir nepieciešams, lai operatīvā līmenī veicinātu izmeklēšanu
koordinēšanu terorisma lietās.”
Pēc 2015. gada novembrī Francijas galvaspilsētā Parīzē un Sendenī notikušajiem teroristu
uzbrukumiem nekavējoties tika konstatētas pārrobežu saiknes starp aizdomās turētajiem. Pēc tam
Francija, Vācija, Spānija, Beļģija, Itālija, Luksemburga un Nīderlande sāka strādāt pie Eirojusta
reģistra izveides, kurā tiktu apkopota tiesu varas iestāžu informācija par teroristiskām darbībām un
tīkliem, kā arī identificēta koordinācijas nepieciešamība.
Reģistrs ir izveidots, pamatojoties uz Padomes Lēmumu 2005/671/TI ar Eiropas Komisijas, Eiropas
Parlamenta Īpašās Komitejas terorisma jautājumos un ES Terorisma apkarošanas koordinatora
atbalstu. Arvien vairāk tiesvedību, par kurām Eirojusts ir informēts (2018. gadā tādu bija 580),
liecina par to, ka cīņai pret terorismu ir starptautisks un daudzpusējs raksturs un informācijas
apmaiņai ir liela nozīme.
Visas dalībvalstis var izmantot CTR un tiek lūgtas šomēnes reģistrēt informāciju par aizdomās
turētajiem un lietām. Ir izstrādāta īpaša veidlapa un saskaņoti kopīgi standarti informācijai, kuru ir
nepieciešams sniegt, vienlaicīgi nodrošinot atbilstību visiem spēkā esošajiem datu aizsardzības
noteikumiem. Kompetentās nacionālās iestādes sniegs informāciju Eirojustam tās iekļaušanai
reģistrā.
CTR ir unikāla ES mēroga datubāze informācijas apkopošanai par visa veida teroristiskām darbībām,
vēršoties arī pret pieaugošajiem ne-džihādistu terorisma draudiem, tostarp no Eiropas galēji labējām

un kreisajām politiskajām grupām. CTR koncentrējas tikai uz tiesvedībām un tā darbība nepārklāsies
ar Eiropola veikto noziedzības analīzi.

