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Стартиране на Регистър в областта на борбата с тероризма в Евроюст
Ускоряване и засилване на отговора на правораздавателните органи
на тероризма
Хага /Брюксел, 5 септември 2019 г.
Евроюст стартира Регистър в областта на борбата с тероризма (Counter-Terrorism
Register, CTR) с цел подсилване на отговора на правораздавателните органи в
държавите членки на терористичните заплахи и подобряване на сигурността на
гражданите. CTR, който влезе в сила на 1 септември, централизира ключова
юридическа информация с цел установяване на връзки в съдебните производства
срещу лица, заподозрени в терористични престъпления. CTR се управлява от Евроюст в
Хага на базата на 24-часово функциониране и предоставя проактивна подкрепа на
националните съдебни органи. Тази централизирана информация ще помогне на
прокурорите да координират по-точно и да идентифицират заподозрените лица или
мрежи, които се разследват в определени казуси с потенциални трансгранични
последици.
Председателят на Евроюст, г-н Ладислав Хамран, каза: „Регистърът в областта на борбата с
тероризма е голяма стъпка напред в борбата с тероризма. Сега, когато терористите все
повече и повече действат в трансгранични мрежи, ЕС трябва да направи същото.
Предоставяйки бърза обратна информация за трансграничните връзки между съдебните
производства, ние ще можем по-добре да координираме и да ускорим действията срещу
лицата, заподозрени в терористични дейности. Наличието на правилната информация е от
изключителна важност в борбата с тероризма и ще засили значението на ЕС като място на
справедливост и сигурност.“
Г-н Фредерик Баак, доскорошен френски национален член на Евроюст и инициатор на
Регистъра в областта на борбата с тероризма, заяви: „При борбата с тероризма трябва да
избягваме всички „невидими зони“. Опитът, който натрупахме в казуса, свързан с
терористичните атаки в Париж и Сен Дени на 13 ноември 2015 г., показа необходимостта да
направим цялостно преразглеждане на всички текущи съдебни дела в държавите членки. С
Регистъра в областта на борбата с тероризма в Евроюст ние ще имаме инструмента, който
ни е необходим на оперативно ниво, за да подпомагаме координирането на разследванията в
казусите, свързани с тероризъм.“
След терористичните атаки в Париж и Сен Дени през ноември 2015 г., незабавно бяха
отчетени трансгранични връзки между заподозрените лица. В следствие на това, Франция,
Германия, Испания, Белгия, Италия, Люксембург и Холандия предприеха инициативата да
създадат регистър в Евроюст, в който да се събира юридическа информация относно
терористичните дейности и мрежи и да се идентифицират нуждите от координация.

Въз основа на Решение 2005/671/ПВР на Съвета, вече е създаден регистър, с подкрепата на
Европейската комисия, Специалната комисия относно тероризма на Европейския парламент
и Координатора на ЕС за борбата с тероризма. Международните и многостранни измерения
на борбата с тероризма и на важността на споделянето на информация бяха демонстрирани
от растящия брой текущи съдебни производства, за които Евроюст получава информация,
като техният брой през 2018 г. е 580.
Всички държави членки могат да използват CTR и са помолени да регистрират информация
за заподозрени лица и казуси през този месец. Разработен е специален шаблон и са
договорени общи стандарти за информацията, която трябва да бъде предоставена, като по
този начин се гарантира съответствие с всички съществуващи правила за защита на данните.
Информацията за регистъра ще бъде предоставяна на Евроюст от компетентните
национални органи.
CTR е уникална база данни в рамките на ЕС за всички видове терористични актове, която се
занимава с нарастващата заплаха от неджихадистки тероризъм, включващ също така
екстремните десни и леви групи в Европа. CTR се фокусира изцяло върху съдебните
производства и няма да се припокрива с криминалния анализ, извършван от Европол.

