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III
(Aktai, priimti remiantis ES sutartimi)

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI
TARYBOS REKOMENDACIJA
2007 m. birželio 12 d.
dėl dalinimosi informacija apie teroristų vykdomus pagrobimus
(2007/562/EB)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

kadangi:
(1)

Grupuočių ir (arba) asmenų, kuriuos galima priskirti tarptautinio terorizmo sferai, vykdomi pagrobimai valstybėms narėms kelia didelių rūpesčių.

(2)

Siekdamos rasti veiksmingus sprendimus tokiose situacijose, valstybės narės turi surinkti susijusią
informaciją, užmegzti ryšius ir pradėti pasitikėjimu pagrįstas diskusijas.

(3)

Atitinkamos valstybės narės sugebėjimai būtų labai sustiprinti, jei ji galėtų pasinaudoti kitų valstybių
narių panašiose situacijose įgyta patirtimi.

(4)

Siekiant šių tikslų, kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms turėtų pateikti duomenų lapą su
svarbiausia informacija apie įvykusius pagrobimus, atskleisdama tik neįslaptintą informaciją, kai incidentų problemos jau išspręstos, ir pateikdama informaciją tik apie incidentus, susijusius su tarptautiniu terorizmu,

REKOMENDUOJA:

1) Valstybėms narėms:
a) Pateikti, kai pagrobimo incidento problema yra išspręsta, informaciją apie (1):
— šalį ir regioną, kur įvykdytas pagrobimas,
— įkaito (-ų) skaičių ir pilietybę,
— pagrobimo laiką ir datą,
— incidento pabaigos laiką ir datą,
— nusikaltėlius ir (arba) atsakingą teroristinę grupę,
(1) Ši informacija pagrobimo atveju gali padėti greitai nustatyti, ar kita valstybė narė jau turi patirties, kai ES piliečiai
pagrobiami tame pačiame regione, pagrobimą įvykdo ta pati teroristų grupė ir tai įvykdoma panašiomis sąlygomis.
Atitinkama valstybė narė tada gali susisiekti su nurodytu kontaktiniu asmeniu. Toliau informacija ir patirtimi turėtų
būti tarpusavyje dalinamasi nacionalinėje teisėje nustatyta tvarka.
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— pagrobimo modus operandi,
— pagrobimo motyvą,
— tarpininko dalyvavimą (dalyvavo ar nedalyvavo),
— kontaktinį asmenį atitinkamoje valstybėje narėje.
Ši informacija turėtų būti pateikta pagal 1 priede nustatytą formą.
b) Taip pat, jei tinka, pateikti informaciją apie:
— priežastį, kodėl įkaitai buvo atitinkamoje šalyje, jų kalbos įgūdžius, lytį,
— nusikaltėlių ideologiją, pilietybę, kalbos įgūdžius,
— būdus, kaip nusikaltėliai kreipėsi į visuomenę,
— išsamią informaciją apie nusikaltėlių modus operandi.
Ši neprivaloma informacija turėtų būti pateikta pagal 2 priede nustatytą formą.
2) Jei reikia nurodyti asmens duomenis, tokie duomenys turi būti perduodami nacionalinėje teisėje nustatyta
tvarka.
3) Valstybėms narėms surinkti informaciją apie visus nuo 2002 m. sausio 1 d. įvykusius incidentus ir
pateikti šią santrauką kitoms valstybėms narėms.
4) Remiantis pirmiau nurodytais principais valstybėms narėms per ryšių palaikymo biurų tinklą dalintis
informacija apie incidentus, susijusius su teroro aktais.
5) Kiek įmanoma, valstybėms narėms dalintis informacija taip pat su Europolu ir, atsižvelgiant į perduodamų duomenų kiekį ir pobūdį, praėjus vieneriems metams išnagrinėti, ar patartina sukurti Europole
duomenų bazę.
6) Valstybėms narėms sudaryti kontaktinių duomenų sąrašus ir jais keistis, kad būtų sudarytos palankesnės
sąlygos tiesioginiam kontaktinių biurų bendravimui.
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1 PRIEDAS
Notification of terrorist kidnap
(or suspected terrorist kidnap)
Please complete all fields in this box
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2 PRIEDAS
Completion of the following information is optional in accordance with national law
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