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Lansarea Registrului judiciar de combatere a terorismului la Eurojust: 
Accelerarea și consolidarea răspunsului judiciar la combaterea 

terorismului 

Haga/Bruxelles, 5 septembrie 2019 

Un Registru judiciar de combatere a terorismului (Counter-Terrorism Register, CTR) a 

fost lansat la Eurojust pentru a consolida răspunsul judiciar în statele membre la 

amenințările teroriste și pentru a îmbunătăți nivelul de securitate a cetățenilor. CTR, 

care a intrat în vigoare la 1 septembrie, centralizează informații judiciare cheie pentru a 

stabili legături între procedurile inițiate împotriva persoanelor suspectate de săvârșirea 

unor infracțiuni de terorism. CTR este gestionat de Eurojust la Haga 24 de ore din 24, 

furnizând sprijin proactiv autorităților judiciare naționale. Aceste informații centralizate 

vor facilita coordonarea mai activă de către procurori și identificarea persoanelor 

suspecte sau a rețelelor care fac obiectul cercetărilor în cazuri specifice, cu potențiale 

implicații transfrontaliere. 

Președintele Eurojust, domnul Ladislav Hamran, a declarat: „Registrul de combatere a 

terorismului reprezintă un pas înainte important în contextul luptei împotriva terorismului. În 

condițiile în care teroriștii operează în prezent din ce în ce mai mult în cadrul rețelelor 

transfrontaliere, UE trebuie să acționeze în același sens. Oferind feedback rapid cu privire la 

legăturile transfrontaliere între procedurile judiciare, putem îmbunătăți nivelul de coordonare și 

accelerare a acțiunilor împotriva persoanelor suspectate de săvârșirea activităților teroriste. 

Deținerea informațiilor corecte este esențială în vederea combaterii terorismului și va consolida 

UE ca spațiu de justiție și securitate.” 

Domnul Frédéric Baab, până de curând membru național francez la Eurojust și inițiator al 

Registrului de combatere a terorismului, a declarat: „În lupta împotriva terorismului se impune 

evitarea tuturor unghiurilor moarte. Experiența acumulată în cazul legat de atacurile teroriste de 

la Paris și Saint-Denis din 13 noiembrie 2015 a evidențiat necesitatea de a avea o imagine de 

ansamblu completă a tuturor procedurilor judiciare aflate în curs de desfășurare în statele 

membre. Registrul de combatere a terorismului la Eurojust va reprezenta instrumentul de care 

avem nevoie la nivel operațional pentru a sprijini coordonarea anchetelor în cazuri legate de 

terorism.” 

În urma atacurilor teroriste din Franța, de la Paris și Saint-Denis, în noiembrie 2015, au fost 

depistate imediat legături transfrontaliere între suspecți. Franța, Germania, Spania, Belgia, Italia, 

Luxemburg și Olanda au luat ulterior inițiativa înființării unui registru la Eurojust în vederea 

colectării informațiilor judiciare cu privire la activitățile și rețelele teroriste și a identificării 

necesităților de coordonare. 

Pe baza Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului, a fost înființat un registru, cu sprijinul Comisiei 

Europene, al Comisiei speciale privind terorismul din cadrul Parlamentului European și al 

Coordonatorului UE pentru lupta împotriva terorismului. Dimensiunea internațională și 

multilaterală a luptei împotriva terorismului, precum și importanța schimbului de informații, au 



fost demonstrate prin numărul tot mai mare de proceduri judiciare în curs care ajung la 

cunoștința Eurojust, și anume 580 în 2018. 

Toate statele membre pot utiliza CTR, solicitându-li-se înregistrarea informațiilor referitoare la 

persoanele suspecte și cazurile din luna respectivă. A fost elaborat un model special și au fost 

convenite standarde comune în ceea ce privește informațiile care se impun a fi furnizate, 

asigurându-se respectarea ansamblului normelor existente în materie de protecție a datelor. 

Informațiile pentru registru vor fi trimise către Eurojust de autoritățile naționale competente. 

CTR reprezintă o bază de date unică la nivelul întregii UE pentru toate tipurile de acte teroriste, 

care abordează de asemenea numărul crescând de amenințări reprezentate de terorismul non-

jihadist, inclusiv grupări de extremă dreapta și stânga la nivel european. CTR se concentrează 

exclusiv asupra procedurilor judiciare și condamnări și prin urmare nu se va suprapune cu 

analiza penală efectuată de Europol. 


