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Spustenie justičného registra na boj proti terorizmu pri Eurojuste: 
Zrýchlenie a posilnenie justičnej reakcie na terorizmus 

Haag/Brusel, 5. septembra 2019 

Register na boj proti terorizmu (Counter-Terrorism Register, CTR) bol v Eurojuste 

spustený na posilnenie justičnej reakcie na teroristické hrozby v členských štátoch a na 

zlepšenie bezpečnosti občanov. CTR, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra, sústreďuje 

hlavné justičné informácie s cieľom vytvoriť prepojenia pri konaniach proti osobám 

podozrivým z teroristických trestných činov. CTR je riadený Eurojustom v Haagu 

24 hodín denne a poskytuje aktívnu podporu pre vnútroštátne súdne orgány. Tieto 

centralizované informácie pomôžu prokurátorom aktívnejšie sa koordinovať a 

odhaľovať podozrivých alebo siete, ktoré sa vyšetrujú v rámci konkrétnych prípadov s 

potenciálnymi cezhraničnými následkami. 

Predseda Eurojustu, pán Ladislav Hamran, povedal: „Register na boj proti terorizmu je veľkým 

krokom smerom k boju proti terorizmu. Teraz, keď teroristi operujú čoraz viac v cezhraničných 

sieťach, musí EÚ robiť to isté. Poskytnutím rýchlej spätnej väzby k cezhraničným prepojeniam 

medzi súdnymi konaniami môžeme lepšie koordinovať a zrýchliť opatrenia proti osobám 

podozrivým z teroristických činností. Disponovanie správnymi informáciami je skutočne dôležité 

na boj proti terorizmu a posilní EÚ ako priestor spravodlivosti a bezpečnosti.“ 

Pán Frédéric Baab, až donedávna francúzsky národný člen Eurojustu a iniciátor registra na boj 

proti terorizmu, uviedol: „V boji proti terorizmu musíme zabrániť všetkým hluchým miestam. 

Skúsenosti, ktoré sme získali v prípade súvisiacom s teroristickými útokmi v Paríži a Saint-Denis z 

13. novembra 2015, ukázali nevyhnutnosť kompletného prehľadu všetkých prebiehajúcich súdnych 

konaní v členských štátoch. S registrom na boj proti terorizmu v Eurojuste máme nástroj, ktorý 

potrebujeme na prevádzkovej úrovni na podporu koordinácie vyšetrovaní teroristických prípadov.“ 

Po teroristických útokoch vo Francúzsku v Paríži a Saint-Denis v novembri 2015 sa okamžite 

zistili cezhraničné prepojenia medzi podozrivými. Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Belgicko, 

Taliansko, Luxembursko a Holandsko sa následne ujali iniciatívy s cieľom vytvoriť v Eurojuste 

register na zbieranie justičných informácií o teroristických aktivitách a sieťach a na zisťovanie 

koordinačných potrieb. 

Register bol vytvorený na základe rozhodnutia Rady 2005/671/SVV s podporou Európskej 

komisie, Osobitného výboru Európskeho parlamentu pre terorizmus a koordinátora EÚ pre boj 

proti terorizmu. Medzinárodný a viacstranný aspekt boja proti terorizmu a dôležitosť zdieľania 

informácií preukázal narastajúci počet prebiehajúcich súdnych konaní, o ktorých je Eurojust 

informovaný a ktorých bolo v roku 2018 580. 

Všetky členské štát môžu využívať CTR a žiadame, aby tento mesiac zaevidovali informácie o 

podozrivých a prípady. Vytvorili sme špeciálny vzor a dohodli spoločné normy týkajúce sa 

informácií, ktoré je potrebné poskytnúť, čím sa zaručuje súlad so všetkými existujúcimi 

pravidlami o ochrane údajov. Informácie pre register poskytnú Eurojustu príslušné 

vnútroštátne orgány. 

CTR je jedinečná databáza celej EÚ pre všetky druhy teroristických činov, ktorá sa tiež zaoberá 

vyvíjajúcou sa hrozbou nedžihádistického terorizmu extrémnych pravicových aj ľavicových 

skupín v Európe. CTR sa zameriava výhradne na justičné konania a odsúdenia a preto nebude 

zasahovať do kriminálnych analýz, ktoré vykonáva Europol. 


