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Tnedija tar-Reġistru Ġudizzjarju tal-Ġlieda kontra t-Terroriżmu flEurojust:
It-tħaffif u t-tisħiħ tar-rispons ġudizzjarju għat-terroriżmu
The Hague/Brussell, 5 Settembru 2019
Ġie mniedi Reġistru Kontra t-Terroriżmu (Counter-Terrorism Register, CTR) fl-Eurojust
biex isaħħaħ ir-rispons ġudizzjarju fl-Istati Membri għal theddid terroristiku u biex itejjeb
is-sigurtà għaċ-ċittadini. Is-CTR, li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Settembru, jiċċentralizza linformazzjoni ġudizzjarja ewlenija biex jistabbilixxi rabtiet fi proċeduri kontra suspettati
ta’ reati terroristiċi. Is-CTR huwa amministrat mill-Eurojust f’The Hague fuq bażi
ta’ 24 siegħa u jipprovdi appoġġ proattiv lill-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali. Din linformazzjoni ċentralizzata tgħin lill-prosekuturi biex jikkoordinaw b’mod aktar attiv u
biex jidentifikaw is-suspettati jew in-netwerks li jkunu qed jiġu investigati f’każijiet
speċifiċi b’implikazzjonijiet transkonfinali potenzjali.
Il-President tal-Eurojust is-Sur Ladislav Hamran qal: “Ir-Reġistru tal-Ġlieda kontra t-Terroriżmu
huwa pass kbir 'il quddiem fil-ġlieda kontra t-terroriżmu. Issa li t-terroristi joperaw dejjem aktar
f’netwerks transkonfinali, l-UE trid tagħmel l-istess. Billi nipprovdu rispons rapidu dwar ir-rabtiet
transkonfinali bejn il-proċeduri ġudizzjarji, nistgħu nikkoordinaw aħjar u nħaffu l-azzjonijiet kontra
persuni suspettati ta’ attivitajiet terroristiċi. Li jkollok l-informazzjoni t-tajba huwa ta’ importanza
essenzjali għall-ġlieda kontra t-terroriżmu u se jirrinforza l-UE bħala żona ta’ ġustizzja u sigurtà.”
Is-Sur Frédéric Baab, sa ftit ilu Membru Nazzjonali Franċiż fl-Eurojust u inizjatur tar-Reġistru talĠlieda kontra t-Terroriżmu, iddikjara: “Fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, għandna nevitaw l-aspetti
mhux viżibbli kollha. L-esperjenza li ksibna fil-każ relatat mal-attakki terroristiċi f’Pariġi u SaintDenis fit-13 ta’ Novembru 2015 uriet il-ħtieġa li jkollna ħarsa ġenerali sħiħa tal-proċeduri
ġudizzjarji kollha li għaddejjin fl-Istati Membri. Permezz tar-Reġistru tal-Ġlieda kontra tTerroriżmu fl-Eurojust, se jkollna l-għodda li għandna bżonn fil-livell operattiv biex nappoġġaw ilkoordinazzjoni ta’ investigazzjonijiet f'każijiet ta' terroriżmu.”
Wara l-attakki terroristiċi fi Franza f'Pariġi u Saint-Denis f’Novembru tal-2015, rabtiet
transkonfinali bejn suspettati ġew immedjatament innutati. Franza, il-Ġermanja, Spanja, il-Belġju,
l-Italja, il-Lussemburgu u n-Netherlands sussegwentement ħadu l-inizjattiva biex jistabbilixxu
reġistru fl-Eurojust biex jiġbru informazzjoni ġudizzjarja dwar attivitajiet u netwerks terroristiċi
u jidentifikaw il-ħtiġijiet ta’ koordinazzjoni.
Abbażi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI, issa ġie stabbilit reġistru, bl-appoġġ talKummissjoni Ewropea, tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu tal-Parlament Ewropew u talKoordinatur tal-UE Kontra t-Terroriżmu. Id-dimensjoni internazzjonali u multilaterali tal-ġlieda
kontra t-terroriżmu u l-importanza tal-qsim ta’ informazzjoni ntwerew fin-numru dejjem jikber
ta’ proċeduri ġudizzjarji kontinwi li dwarhom l-Eurojust huwa infurmat, li jammonta għal 580 fl2018.
L-Istati Membri kollha jistgħu jużaw is-CTR u huma mitluba jirreġistraw informazzjoni dwar
suspettati u każijiet dan ix-xahar. Ġie żviluppat mudell speċjali u ġew miftiehma standards
komuni dwar l-informazzjoni li teħtieġ li tiġi pprovduta, li jiżguraw konformità mar-regoli
eżistenti kollha ta’ protezzjoni tad-data. L-informazzjoni għar-reġistru se tingħata lill-Eurojust
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.
Is-CTR huwa bażi ta’ data unika fl-UE kollha għal kull tip ta’ att terroristiku, li tindirizza wkoll ittheddida li qed tevolvi mit-terroriżmu mhux ġiħadista, inklużi gruppi tal-lemin u tax-xellug

estrem fl-Ewropa. Is-CTR jiffoka kompletament fuq il-proċeduri ġudizzjarji u kundanni u għalhekk
mhux se jikkoinċidi mal-analiżi kriminali mwettqa mill-Europol.

