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Lansering av nytt antiterrorism-register hos Eurojust: 
Förstärkning av  det rättsliga samarbetet mot  terrorism 

Haag/Bryssel, 5 september 2019 

För att stärka det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna i kampen mot terrorism 

och för att förbättra säkerheten har ett nytt antiterrorismregister (Judicial Counter-

Terrorism Register, CTR) har startats vid Eurojust. I CTR, som trädde i kraft den 1 

september, centraliseras viktig rättslig information som gör det möjligt att se samband 

mellan utredningar och åtal mot terrormisstänkta. CTR förvaltas av Eurojust i Haag på 

dygnet runt-basis och ger proaktivt stöd till nationella rättsliga myndigheter. Den 

centraliserade informationen hjälper åklagare att identifiera misstänkta och aktivt 

samordna gränsöverskridande brottsutredningar.  

Eurojust’s ordförande Ladislav Hamran kommenterade: ‘Antiterrorismregistret är ett stort steg 

framåt i kampen mot terrorism. Nu när terrorister arbetar mer och mer i gränsöverskridande 

nätverk, måste EU göra detsamma. Genom att ge snabb återkoppling angående 

gränsöverskridande samband mellan rättsliga utredningar, kan vi förbättra samordningen och 

påskynda rättsliga åtgärder. Att ha rätt information är av avgörande betydelse för att bekämpa 

terrorism och registret kommer att förstärka rättvisan och säkerheten inom EU. ’ 

Frédéric Baab, tills nyligen fransk nationell medlem i Eurojust och initiativtagare till anti-

terrorismregistret, sade: ‘I kampen mot terrorism måste vi undvika alla blinda fläckar. De 

erfarenheter som vi har fått i utredningen av terrorattackerna i Paris och Saint-Denis den 13 

november 2015 har visat att det är nödvändigt att ha en fullständig överblick över alla pågående 

rättsliga utredningar  i medlemsstaterna. Med anti-terrorismregistret hos Eurojust kommer vi att 

ha det verktyg som vi behöver på operativ nivå för att stödja samordningen av utredningar i 

terrorismfall. ’ 

Efter terrorattackerna i Frankrike i Paris och Saint-Denis i november 2015 upptäcktes 

omedelbara samband  mellan misstänkta i olika länder. Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, 

Italien, Luxemburg och Nederländerna tog därefter initiativet att inrätta ett nytt register vid 

Eurojust för att samla in rättslig information om terrorverksamhet och nätverk och identifiera 

behovet av vidare samordning. 

Baserat på rådets beslut 2005/671/RIF har registret nu upprättats, med stöd av Europeiska 

kommissionen, den särskilda kommittén för terrorism i Europaparlamentets och EU:s 

samordnare för terrorismbekämpning. Det snabbt växande antalet pågående rättsliga processer 

som rapporterats till Eurojust, vilket uppgick  till 580 år 2018, visar på en allt starkare 

internationell och multilateral dimension i kampen mot terrorism och vikten av att dela 

information. 

  



 

Alla medlemsstater kan använda CTR och uppmanas nu att registrera information om 

misstänkta och om pågående ärenden. Man har kommit överens om att använda en  speciell 

mall med en gemensam standard för att rapportera informationen,  i enlighet med alla gällande 

dataskyddsregler. Behöriga nationella myndigheter kommer att tillhandahålla informationen  

till Eurojust . 

CTR är en unik databas som omfattar hela EU för alla typer av terrorhandlingar, som även  

täcker det utvecklande hotet från icke-jihadistisk terrorism, inklusive extrema höger- och 

vänstergrupper i Europa. CTR fokuserar helt på rättsliga förfaranden och kommer inte att 

överlappa med den analys av kriminell aktivitet som genomförs via Europol. 


