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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 
fremsendelse til Europa-Parlamentet og dettes behandling af Rådets klassificerede 
informationer på andre områder end dem, der er omfattet af den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik
(2012/2069(ACI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til skrivelse af 10. april 2012 fra formanden,

– der henviser til udkast til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 
fremsendelse til Europa-Parlamentet og dettes behandling af Rådets klassificerede informationer 
på andre områder end dem, der er omfattet af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik,

– der henviser til artikel 1, stk. 2, og artikel 2, 6, 10 og 11 i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) og artikel 15 og 295 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 
om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter1, særlig artikel 2, 
stk. 5, og artikel 9,

– der henviser til sin beslutning af 14. september 2011 om årlig rapport om aktindsigt 
(forretningsordenens artikel 104, stk. 7) for 2009-20102, særlig punkt 12, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 12, artikel 127, stk. 1, og bilag VIII,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0000/2012),

A. der henviser til, at gennemsigtighed og adgang til alle relevante dokumenter og informationer er 
grundlaget og en uomgængelig forudsætning for demokrati, navnlig for, at Europa-Parlamentet 
kan udføre sit arbejde for borgerne som fastsat i traktaterne;

B. der henviser til, at TEUF skærper kravene om gennemsigtighed og styrker borgernes ret til at 
deltage i Unionens beslutningstagning; der henviser til, at begrænsninger for Parlamentets og 
parlamentsmedlemmernes ret til at dele relevante informationer med offentligheden skal udgøre 
klart afgrænsede og begrundede undtagelser;

C. der henviser til, at det i artikel 14, stk. 1, i TEU hedder, at Europa-Parlamentet sammen med 
Rådet udøver den lovgivende funktion og budgetfunktionen, og at det udøver politiske 
kontrolfunktioner og rådgivende funktioner på de betingelser, der er fastsat i traktaterne, og til, 
at Parlamentet for effektivt at kunne udøve de funktioner, som traktaten tildeler det, skal have 
adgang til relevante rådsdokumenter; 

D. der henviser til, at Parlamentet i henhold til artikel 218, stk. 10, i TEUF straks skal underrettes 
fuldt ud i alle faser af proceduren vedrørende internationale aftaler;

E. der henviser til, at regler om klassificering og afklassificering af EU-dokumenter bør fastlægges 
ved hjælp af forordninger vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af artikel 15, 

                                               
1 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
2 P7_TA(2011)0378.
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stk. 3, i TEUF1;

F. der henviser til, at rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-
Kommissionen2 allerede indeholder regler for tilsendelse af fortrolige oplysninger fra 
Kommissionen til Parlamentet;

G. der henviser til, at Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 6. juni 2011 fastlægger regler 
om Europa-Parlamentets behandling af fortrolige oplysninger3;

H. der henviser til, at Formandskonferencen nedsatte et forhandlingsteam, der skulle føre drøftelser 
med Rådet om tre specifikke spørgsmål: medtagelse af sammenligningstabeller i EU-direktiver, 
regler for Parlamentets deltagelse i internationale konferencer og adgang til Rådets 
klassificerede dokumenter; der henviser til, at der i mellemtiden er fundet en løsning på 
spørgsmålene om sammenligningstabeller og Parlamentets deltagelse i internationale 
konferencer4;

1. betragter aftalen om fremsendelse til Europa-Parlamentet og dettes behandling af Rådets 
klassificerede informationer på andre områder end dem, der er omfattet af den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik, som et uundværligt instrument, der sætter Parlamentet i stand til fuldt ud at 
udøve sine beføjelser og funktioner; påpeger, at aftalen ikke berører de forordninger om 
aktindsigt, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i TEUF;

2. understreger, at selv om aftalens anvendelsesområde vedrører klassificerede informationer på 
andre områder end dem, der er omfattet af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, er 
internationale aftaler, der er indgået i henhold til artikel 218, stk. 6, i TEUF, og som ikke 
udelukkende vedrører den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik ("blandede" aftaler), omfattet af 
aftalen, herunder de dele af disse internationale aftaler, der måtte vedrøre den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik; understreger desuden, at Parlamentets adgang til klassificerede 
informationer, der udelukkende vedrører den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, fortsat vil 
være underlagt bestemmelserne i en ad hoc-afgørelse fra Rådet eller i den interinstitutionelle 
aftale af 20. november 2002 mellem Europa-Parlamentet og Rådet om Europa-Parlamentets 
adgang til Rådets følsomme oplysninger på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område5, indtil 
der vedtages andre ordninger;

3. henleder i den forbindelse opmærksomheden på den til aftalen vedføjede erklæring fra Europa-
Parlamentet og Rådet, hvori det hedder, at en revision af den interinstitutionelle aftale af 20.
november 2002 om Europa-Parlamentets adgang til Rådets følsomme oplysninger på det 
sikkerheds- og forsvarspolitiske område bør påbegyndes i løbet af 2012 og bør tage hensyn til 
de erfaringer, der er gjort i forbindelse med gennemførelsen af både den foreliggende nye 
interinstitutionelle aftale og ovennævnte interinstitutionelle aftale af 20. november 2002;

                                               
1 Se også i denne forbindelse Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. december 2011 om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter 
(omarbejdning) (P7_TA(2011)0580) og dets ovennævnte beslutning af 14. september 2011 om aktindsigt 
(forretningsordenens artikel 104, stk. 7) for 2009-2010.
2 EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
3 EUT C 190 af 30.6 2011, s. 2.
4 Hvad angår sammenligningstabeller: se den fælles politiske erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om forklarende dokumenter, vedføjet som bilag til Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. 
oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af minimumsstandarder for 
anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som berettigede til international beskyttelse, deres status og 
indholdet af en sådan beskyttelse (omarbejdning) (P7_TA(2011)0469); hvad angår Parlamentets deltagelse i 
internationale konferencer blev spørgsmålet løst ved en brevveksling.
5 EFT C 298 af 30.11 2002, s. 1.
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4. glæder sig over den til aftalen vedføjede erklæring om klassificering af dokumenter; beklager 
imidlertid, at den foreliggende aftale til forskel fra rammeaftalen mellem Kommissionen og 
Parlamentet ikke indeholder nogen detaljeret procedure, som skal følges i tilfælde af tvivl med 
hensyn til den fortrolige karakter af en information eller dennes passende klassifikationsgrad, 
således som det derimod er tilfældet i ovennævnte rammeaftale mellem Parlamentet og 
Kommissionen; 

5. glæder sig navnlig over følgende aspekter af aftalen:

– differentieret behandling og opbevaring af dokumenter alt efter disses klassifikationsgrad
– differentierede procedurer for sikkerhedsgodkendelse af Europa-Parlamentets 

medlemmer og personale alt efter dokumenters klassifikationsgrad, i hvilken forbindelse 
det ikke vil være nødvendigt med sikkerhedsgodkendelse af medlemmer for så vidt angår 
dokumenter med en lavere klassifikationsgrad end "CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL eller tilsvarende", således som det også er tilfældet i rammeaftalen 
mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen,

– medtagelse af dokumenter klassificeret "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller 
tilsvarende" under aftalens anvendelsesområde, således som det også er tilfældet i 
rammeaftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen

– det forhold, at der alt efter omstændighederne kan gives ordførere, skyggeordførere eller 
alle eller visse medlemmer af det eller de relevante udvalg adgang til dokumenter

– bestemmelser om et nært samarbejde mellem Parlamentet og Rådet for at sikre ensartede 
niveauer for beskyttelse af klassificerede dokumenter;

6. opfordrer Præsidiet til i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 23, stk. 12, at 
tilpasse sin ovennævnte afgørelse af 6. juni 2011 for at tage hensyn til denne interinstitutionelle 
aftale;

7. godkender indgåelsen af aftalen, der er vedføjet som bilag, og vedtager at vedføje den som bilag 
til forretningsordenen;

8. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering;

9. pålægger sin formand at undertegne aftalen med formanden for Rådet;
10. pålægger sin formand at sende denne afgørelse med bilag til Rådet og Kommissionen til 

orientering.
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BILAG: INTERINSTITUTIONEL AFTALE MELLEM EUROPA-PARLAMENTET OG 
RÅDET OM FREMSENDELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG DETTES 

BEHANDLING AF RÅDETS KLASSIFICEREDE INFORMATIONER PÅ ANDRE 
OMRÅDER END DEM, DER ER OMFATTET AF DEN FÆLLES UDENRIGS- OG 

SIKKERHEDSPOLITIK

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET HAR –

ud fra følgende betragtninger:

(1) Artikel 14, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) fastsætter, at Europa-

Parlamentet sammen med Rådet udøver den lovgivende funktion og budgetfunktionen, og 

at det udøver politiske kontrolfunktioner og rådgivende funktioner på de betingelser, der er 

fastsat i traktaterne.

(2) Artikel 13, stk. 2, i TEU fastsætter, at hver institution handler inden for rammerne af de 

beføjelser, der er tildelt den ved traktaterne, og i overensstemmelse med de procedurer, 

betingelser og mål, der er fastsat i disse. Bestemmelsen fastsætter desuden, at 

institutionerne samarbejder loyalt med hinanden. Artikel 295 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter, at bl.a. Europa-Parlamentet og 

Rådet aftaler formerne for deres samarbejde, og at de med henblik herpå inden for 

traktaternes rammer kan indgå interinstitutionelle aftaler, der kan antage bindende karakter.

(3) Traktaterne og alt efter omstændighederne andre relevante bestemmelser fastsætter, at 

Rådet enten i forbindelse med en særlig lovgivningsprocedure eller efter andre 

beslutningsprocedurer skal høre eller indhente godkendelse fra Europa-Parlamentet, før det 

vedtager en retsakt. Traktaterne fastsætter også, at Europa-Parlamentet i visse tilfælde 

informeres om fremskridtene med eller resultaterne af en given procedure eller inddrages i 

evalueringen af eller kontrollen med visse EU-agenturer.

(4) TEUF artikel 218, stk. 6, fastsætter navnlig, at Rådet vedtager en afgørelse om indgåelse af 

internationale aftaler efter godkendelse fra eller høring af Europa-Parlamentet, medmindre 

den pågældende aftale udelukkende vedrører den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik; 

alle internationale aftaler af den art, som ikke udelukkende vedrører den fælles udenrigs-

og sikkerhedspolitik, er derfor omfattet af nærværende interinstitutionelle aftale.
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(5) Artikel 218, stk. 10, i TEUF fastsætter, at Europa-Parlamentet straks skal underrettes fuldt 

ud i alle faser af proceduren; denne bestemmelse gælder også for aftaler, der vedrører den 

fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

(6) I tilfælde hvor gennemførelsen af traktaterne og alt efter omstændighederne andre 

relevante bestemmelser vil kræve adgang for Europa-Parlamentet til Rådets klassificerede 

informationer, aftales passende ordninger for denne adgang mellem Europa-Parlamentet og 

Rådet.

(7) Når Rådet beslutter at give Europa-Parlamentet adgang til Rådets klassificerede 

informationer vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, træffer det alt efter 

omstændighederne ad hoc-afgørelser herom eller anvender den interinstitutionelle aftale af 

20. november 2002 mellem Europa-Parlamentet og Rådet om Europa-Parlamentets adgang 

til Rådets følsomme oplysninger på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område1 (i det 

følgende "den interinstitutionelle aftale af 20. november 2002").

(8) Ifølge den erklæring om politisk ansvarlighed2, som den højtstående repræsentant 

fremsatte i tilknytning til vedtagelsen af Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 

om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere3, vil den 

højtstående repræsentant gennemgå og om nødvendigt foreslå tilpasning af de eksisterende 

bestemmelser om adgang for medlemmer af Europa-Parlamentet til klassificerede 

dokumenter og oplysninger på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område (dvs. den 

interinstitutionelle aftale af 20. november 2002).

(9) Det er vigtigt, at Europa-Parlamentet inddrages med de principper, standarder og regler til 

beskyttelse af klassificerede informationer, der er nødvendige for at beskytte Den 

Europæiske Unions og medlemsstaternes interesser. Derudover vil Europa-Parlamentet 

kunne videregive klassificerede informationer til Rådet.

(10) Den 31. marts 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/292/EU om sikkerhedsbeskyttelse af 

EU's klassificerede informationer4 (i det følgende "Rådets sikkerhedsregler").

                                               
1 EFT C 298 af 30.11.2002, s. 1.
2 EUT C 210 af 3.8.2010, s. 1.
3 EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30.
4 EUT L 141 af 27.5.2011, s. 17.
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(11) Den 6. juni 2011 vedtog Europa-Parlamentets præsidium en afgørelse om regler om 

Europa-Parlamentets behandling af fortrolige oplysninger1 (i det følgende "Europa-

Parlamentets sikkerhedsregler").

(12) EU-institutioners, -organers, -kontorers eller -agenturers sikkerhedsregler bør tilsammen 

udgøre en samlet og sammenhængende generel ramme i Den Europæiske Union til 

beskyttelse af klassificerede informationer og bør sikre, at de grundlæggende principper og 

minimumsstandarder svarer til hinanden. De grundlæggende principper og 

minimumsstandarder, der er fastsat i Europa-Parlamentets sikkerhedsregler og i Rådets 

sikkerhedsregler, bør derfor svare til hinanden.

(13) Niveauet for beskyttelse af klassificerede informationer i henhold til Europa-Parlamentets 

sikkerhedsregler bør svare til niveauet for beskyttelse af klassificerede informationer i 

henhold til Rådets sikkerhedsregler.

(14) De relevante tjenester i Europa-Parlamentets Sekretariat og Generalsekretariatet for Rådet 

vil samarbejde tæt for at sikre, at de beskyttelsesniveauer for klassificerede informationer, 

der gælder i begge institutioner, svarer til hinanden.

(15) Denne aftale berører ikke eksisterende og fremtidige regler om aktindsigt, der er vedtaget i 

overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i TEUF; regler om beskyttelse af 

personoplysninger, der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i TEUF; 

regler om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse, der er vedtaget i overensstemmelse 

med artikel 226, stk. 3, i TEUF; og relevante bestemmelser vedrørende Det Europæiske 

Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) –

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

Denne aftale fastsætter de nærmere ordninger for fremsendelse til Europa-Parlamentet og dettes 

behandling af Rådets klassificerede informationer, på andre områder end dem der er omfattet af den 

fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som er relevante, for at Europa-Parlamentet kan udøve sine 

beføjelser og funktioner. Den vedrører alle emner af denne art, nemlig:

                                               
1 EUT C 190 af 30.6.2011, s. 2.
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a) forslag, der er underlagt en særlig lovgivningsprocedure eller en anden 

beslutningsprocedure, som kræver høring af eller godkendelse fra Europa-Parlamentet

b) internationale aftaler, som kræver høring af eller godkendelse fra Europa-Parlamentet i 

henhold til artikel 218, stk. 6, i TEUF

c) forhandlingsdirektiver for de internationale aftaler omhandlet i litra b)

d) aktiviteter, evalueringsrapporter eller andre dokumenter, som kræver underretning af 

Europa-Parlamentet, og

e) dokumenter om aktiviteterne i de EU-agenturer, af hvilke Europa-Parlamentet inddrages i 

evalueringen eller kontrollen.

Artikel 2

Definition af "klassificerede informationer"

Ved klassificerede informationer forstås i denne aftale en eller flere af følgende former:
a) "EU's klassificerede informationer" (EUCI) som defineret i Europa-Parlamentets 

sikkerhedsregler og i Rådets sikkerhedsregler og med en af følgende 

sikkerhedsklassifikationsmærkninger:

– RESTREINT UE/EU RESTRICTED

– CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

– SECRET UE/EU SECRET

– TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

b) klassificerede informationer, som videregives til Rådet af medlemsstaterne, og som er 

forsynet med en national sikkerhedsklassifikationsmærkning svarende til en af de 

sikkerhedsklassifikationsmærkninger, der anvendes til EUCI som anført i litra a).

c) klassificerede informationer, som videregives til Den Europæiske Union af tredjelande 

eller internationale organisationer, og som er forsynet med en 

sikkerhedsklassifikationsmærkning svarende til en af de 

sikkerhedsklassifikationsmærkninger, der anvendes til EUCI som anført i litra a), som 

fastsat i de relevante aftaler om informationssikkerhed eller administrative ordninger.
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Artikel 3

Beskyttelse af klassificerede informationer

1. Europa-Parlamentet beskytter i overensstemmelse med sine sikkerhedsregler og med denne 

aftale alle klassificerede informationer, som det modtager fra Rådet.

2. Da de grundlæggende principper og minimumsstandarder for beskyttelse af klassificerede 

informationer, som Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger i deres respektive 

sikkerhedsregler, skal svare til hinanden, sikrer Europa-Parlamentet, at 

sikkerhedsforanstaltningerne i dets bygninger giver et niveau for beskyttelse af 

klassificerede informationer, som svarer til niveauet for beskyttelse af sådanne 

informationer i Rådets bygninger. De relevante tjenester i Europa-Parlamentet og Rådet 

arbejder tæt sammen herom.

3. Europa-Parlamentet træffer passende foranstaltninger til at sikre, at klassificerede 

informationer, som det modtager fra Rådet, ikke:

a) anvendes til andre formål end de, hvortil de blev modtaget

b) videregives til andre personer end dem, der har fået adgang i overensstemmelse med 

artikel 4 og 5, eller offentliggøres

c) videregives til andre EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer eller til 

medlemsstater, tredjelande eller internationale organisationer uden forudgående 

skriftligt samtykke fra Rådet.

4. Rådet må kun give Europa-Parlamentet adgang til klassificerede informationer, der 

hidrører fra andre EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer eller fra 

medlemsstater, tredjelande eller internationale organisationer, med forudgående skriftligt 

samtykke fra udstederen.

Artikel 4

Personalemæssig sikkerhed

1. Adgang til klassificerede informationer gives til medlemmer af Europa-Parlamentet i 

overensstemmelse med artikel 5, stk. 4.

2. Når de pågældende informationer er klassificeret CONFIDENTIEL UE/EU 

CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP 
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SECRET eller tilsvarende, må adgang kun gives til medlemmer af Europa-Parlamentet, 

som er bemyndiget af Europa-Parlamentets formand, og

a) som er sikkerhedsgodkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 

sikkerhedsregler, eller

b) om hvilke en kompetent national myndighed har meddelt, at de er behørigt 

bemyndiget i kraft af deres funktioner i overensstemmelse med nationale love og 

bestemmelser.

Uanset første afsnit kan adgang, når de pågældende informationer er klassificeret 

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller tilsvarende, også gives til de 

medlemmer af Europa-Parlamentet, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, og som har 

underskrevet en højtidelig erklæring om ikkevideregivelse i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets sikkerhedsregler. Rådet skal underrettes om navnene på de 

medlemmer af Europa-Parlamentet, der gives adgang i medfør af dette afsnit.

3. Inden der gives adgang til klassificerede informationer, skal medlemmerne af Europa-

Parlamentet gøres bekendt med og anerkende deres ansvar for beskyttelse af sådanne 

informationer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets sikkerhedsregler og gøres 

bekendt med, hvordan denne beskyttelse skal sikres.

4. Der gives kun adgang til klassificerede informationer til de af Europa-Parlamentets 

tjenestemænd og de af Parlamentets øvrige ansatte, der arbejder for politiske grupper, som:

a) på forhånd er udpeget som personer, der har need-to-know, af det relevante 

parlamentariske organ eller hvervsindehaveren som fastsat i artikel 5, stk. 4,

b) er sikkerhedsgodkendt på det nødvendige niveau i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets sikkerhedsregler, når informationerne er klassificeret CONFIDENTIEL 

UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU 

TOP SECRET eller tilsvarende, og

c) er blevet gjort bekendt med og har modtaget skriftlige instrukser om deres ansvar for 

at beskytte sådanne informationer samt om, hvordan denne beskyttelse skal sikres, og 

har underskrevet en erklæring som bekræftelse på at have modtaget instrukserne og 

på at give tilsagn om at overholde dem i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 

sikkerhedsregler.
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Artikel 5

Procedure for at få adgang til klassificerede informationer

1. Rådet videregiver klassificerede informationer som omhandlet i artikel 1 til Europa-

Parlamentet, når det i medfør af traktaterne eller retsakter, der er vedtaget på grundlag af 

traktaterne, er retligt forpligtet hertil. De parlamentariske organer eller de 

hvervsindehavere, der er omhandlet i stk. 3, kan også indgive en skriftlig anmodning om 

sådanne informationer.

2. I andre tilfælde kan Rådet enten videregive klassificerede informationer som omhandlet i 

artikel 1 til Europa-Parlamentet på eget initiativ eller efter skriftlig anmodning fra et af de 

parlamentariske organer eller en af de hvervsindehavere, der er omhandlet i stk. 3.

3. Følgende parlamentariske organer eller hvervsindehavere kan indgive skriftlige 

anmodninger til Rådet:

a) formanden

b) Formandskonferencen

c) Præsidiet

d) formanden for det eller de relevante udvalg

e) den eller de relevante ordførere.

Anmodninger fra andre medlemmer af Europa-Parlamentet skal indgives via et af de 

parlamentariske organer eller en af de hvervsindehavere, der er omhandlet i første afsnit.

Rådet skal besvare sådanne anmodninger snarest muligt.

4. Når Rådet er retligt forpligtet til at give Europa-Parlamentet adgang til klassificerede 

informationer eller har besluttet at gøre det, fastsætter det, inden disse informationer 

videregives, skriftligt i samråd med det relevante organ eller den relevante 

hvervsindehaver, jf. stk. 3, følgende:

a) at en sådan adgang kan gives til en eller flere af følgende:

i) formanden

ii) Formandskonferencen

iii) Præsidiet
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iv) formanden eller formændene for det eller de relevante udvalg

v) den eller de relevante ordførere

vi) alle eller visse medlemmer af det eller de relevante udvalg, og

b) eventuelle specifikke behandlingsregler for beskyttelse af sådanne informationer.

Artikel 6

Registrering, opbevaring, konsultation og drøftelse

 af klassificerede informationer i Europa-Parlamentet

1. Hvis klassificerede informationer, som Rådet videregiver til Europa-Parlamentet, er 

klassificeret CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller 

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller tilsvarende:

a) registreres de af sikkerhedshensyn for at bevare oplysning om deres livscyklus og 

sikre deres sporbarhed til enhver tid

b) opbevares de på et sikkert område, der opfylder minimumsstandarderne for den 

fysiske sikkerhed, der er fastsat i Rådets sikkerhedsregler og Europa-Parlamentets 

sikkerhedsregler, der skal svare til hinanden, og

c) kan de af relevante medlemmer af Europa-Parlamentet, af Europa-Parlamentets 

tjenestemænd og af Parlamentets øvrige ansatte, der arbejder for politiske grupper 

som omhandlet i artikel 4, stk. 4, og artikel 5, stk. 4, kun konsulteres i et sikret 

læseværelse i Europa-Parlamentets bygninger. I dette tilfælde finder følgende 

betingelser anvendelse:

i) informationerne må ikke kopieres på nogen måde, for eksempel ved 

fotokopiering eller fotografering

ii) der må ikke tages notater, og

iii) der må ikke medbringes elektronisk kommunikationsudstyr i dette lokale.

2. Hvis klassificerede informationer, som Rådet videregiver til Europa-Parlamentet, er 

klassificeret RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller tilsvarende, behandles og 

opbevares de i overensstemmelse med Europa-Parlamentets sikkerhedsregler, som sikrer et 

beskyttelsesniveau for sådanne klassificerede informationer svarende til det, der gælder i 

Rådet.
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Uanset første afsnit behandles og opbevares informationer, der er klassificeret 

RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller tilsvarende, i en periode på 12 måneder efter 

denne aftales ikrafttræden i overensstemmelse med stk. 1. Adgangen til sådanne 

klassificerede informationer er reguleret i artikel 4, stk. 4, litra a) og c), og artikel 5, stk. 4.

3. Klassificerede informationer må kun behandles ved hjælp af kommunikations- og 

informationssystemer, der er blevet behørigt akkrediteret eller godkendt i 

overensstemmelse med standarder, der svarer til dem, der er fastsat i Rådets 

sikkerhedsregler.

4. Klassificerede informationer, som videregives mundtligt til modtagere i Europa-

Parlamentet, er omfattet af det samme beskyttelsesniveau som det, der gælder for skriftlige 

klassificerede informationer.

5. Uanset nærværende artikels stk. 1, litra c), kan informationer, som er klassificeret op til 

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller tilsvarende, og som Rådet videregiver til 

Europa-Parlamentet, drøftes på møder for lukkede døre, hvori der kun deltager medlemmer 

af Europa-Parlamentet samt de af Europa-Parlamentets tjenestemænd og Parlamentets 

øvrige ansatte, der arbejder for politiske grupper, som har fået adgang til informationerne i 

overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, og artikel 5, stk. 4. Følgende betingelser finder 

anvendelse:

– dokumenterne omdeles ved mødets begyndelse og indsamles igen ved dets afslutning

– dokumenterne må ikke kopieres på nogen måde, for eksempel ved fotokopiering eller 

fotografering

– der må ikke tages notater

– der må ikke medbringes elektronisk kommunikationsudstyr i dette lokale, og

– protokollen fra mødet må ikke omtale indholdet af drøftelser, der inddrager 

klassificerede informationer.

6. Når møder er nødvendige for at drøfte informationer, som er klassificeret SECRET UE/EU 

SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller tilsvarende, aftales der særlige 

ordninger mellem Europa-Parlamentet og Rådet fra sag til sag.
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Artikel 7

Brud på sikkerheden, tab eller kompromittering af klassificerede informationer

1. I tilfælde af at der foreligger bevis for eller mistanke om tab eller kompromittering af 

klassificerede informationer, der er videregivet af Rådet, underretter generalsekretæren for 

Europa-Parlamentet omgående generalsekretæren for Rådet herom. Generalsekretæren for 

Europa-Parlamentet foretager en undersøgelse og underretter generalsekretæren for Rådet 

om resultaterne af undersøgelsen og om foranstaltninger, der træffes for at forhindre en 

gentagelse. Når et medlem af Europa-Parlamentet er indblandet, handler Europa-

Parlamentets formand sammen med generalsekretæren for Europa-Parlamentet.

2. Ethvert medlem af Europa-Parlamentet, der er ansvarligt for en overtrædelse af 

bestemmelserne i Europa-Parlamentets sikkerhedsregler eller i denne aftale, kan mødes 

med forholdsregler og pålægges sanktioner i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, og i 

artikel 152-154 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

3. Enhver af Europa-Parlamentets tjenestemænd eller af Parlamentets øvrige ansatte, der 

arbejder for en politisk gruppe, som er ansvarlig for en overtrædelse af bestemmelserne i 

Europa-Parlamentets sikkerhedsregler eller i denne aftale, kan pålægges sanktioner, der er 

fastsat i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den 

Europæiske Union som fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/681.

4. Enhver, der er ansvarlig for tab eller kompromittering af klassificerede informationer, kan 

pålægges disciplinære foranstaltninger og/eller retsforfølges i overensstemmelse med 

gældende love, regler og bestemmelser.

Artikel 8

Afsluttende bestemmelser

1. Europa-Parlamentet og Rådet træffer hver især de nødvendige foranstaltninger til at sikre 

gennemførelsen af denne aftale. De samarbejder herom, navnlig ved at tilrettelægge besøg 

for at overvåge gennemførelsen af aftalens sikkerhedsaspekter og tekniske aspekter heraf.

2. Europa-Parlamentets Sekretariats og Rådets Generalsekretariats relevante tjenester hører 

hinanden, inden en af institutionerne ændrer sine sikkerhedsregler, så det sikres, at de 

                                               
1 EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.



PE489.377v01-00 16/21 PR\901207DA.doc

DA

grundlæggende principper og minimumsstandarder for beskyttelse af klassificerede 

informationer fortsat svarer til hinanden.

3. Klassificerede informationer videregives til Europa-Parlamentet i medfør af denne aftale, 

når Rådet sammen med Europa-Parlamentet har konstateret, dels at de grundlæggende 

principper og minimumsstandarder for beskyttelse af klassificerede informationer i 

Europa-Parlamentets og Rådets sikkerhedsregler svarer til hinanden, og dels at det 

beskyttelsesniveau, der praktiseres for klassificerede informationer i Europa-Parlamentets 

bygninger, svarer til niveauet i Rådets bygninger.

4. Denne aftale kan revideres på anmodning af en af de to institutioner på baggrund af de 

erfaringer, der gøres i forbindelse med dens gennemførelse.

5. Denne aftale træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

Udfærdiget i ..., den ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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ERKLÆRINGER 

a) Erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om artikel 8, stk. 3

Europa-Parlamentet og Rådet vil samarbejde, således at den konstatering, der er 

omhandlet i artikel 8, stk. 3, i den interinstitutionelle aftale af …* mellem Europa-

Parlamentet og Rådet om fremsendelse til Europa-Parlamentet og dettes behandling 

af Rådets klassificerede informationer på andre områder end dem, der er omfattet af 

den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, kan foretages inden datoen for 

ikrafttrædelsen af den aftale.

b) Erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om klassificeringen af dokumenter

Europa-Parlamentet og Rådet erindrer om, at underklassificeringen eller 

overklassificeringen af dokumenter underminerer troværdigheden af 

sikkerhedsreglerne.

Rådet vil fortsat sikre, at den korrekte klassifikationsgrad anvendes til informationer, 

der hidrører fra Rådet i overensstemmelse med dets sikkerhedsregler. Rådet vil 

vurdere klassifikationsgraden for ethvert dokument, inden det videresender det til 

Europa-Parlamentet, navnlig for at efterprøve, om en sådan klassifikationsgrad 

fortsat er passende.

Europa-Parlamentet vil beskytte alle modtagne klassificerede informationer på en 

måde, der svarer til klassifikationsgraden. Hvis det anmoder om, at et klassificeret 

dokument fra Rådet nedklassificeres eller afklassificeres, må en sådan 

nedklassificering eller afklassificering kun ske med forudgående skriftlig tilladelse 

fra Rådet.

c) Erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om adgang til klassificerede 

informationer vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Europa-Parlamentet og Rådet erindrer om erklæringen fra den højtstående 

repræsentant om politisk ansvarlighed1, og finder, at en revision af den 

interinstitutionelle aftale af 20. november 2002 mellem Europa-Parlamentet og Rådet 

                                               
* EUT: indsæt venligst datoen for denne interinstitutionelle aftales undertegnelse.
1 EUT C 210 af 3.8.2010, s. 1.
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om Europa-Parlamentets adgang til Rådets følsomme informationer på det 

sikkerheds- og forsvarspolitiske område1 bør påbegyndes i løbet af 2012.

Denne revision vil blive foretaget med respekt for Europa-Parlamentets specifikke 

rolle på området for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og under hensyntagen 

til de erfaringer, der er gjort i forbindelse med gennemførelsen af både den 

interinstitutionelle aftale af ...* mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 

fremsendelse til Europa-Parlamentet og dettes behandling af Rådets klassificerede 

informationer på andre områder end dem, der er omfattet af den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik, og den ovennævnte interinstitutionelle aftale af 20. 

november 2002.

Indtil afslutningen af denne revision handler Rådet i de tilfælde, hvor det beslutter at 

give Europa-Parlamentet adgang til Rådets klassificerede informationer inden for den 

fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, i overensstemmelse med betragtning 7 i den 

interinstitutionelle aftale af ...* mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 

fremsendelse til Europa-Parlamentet og dettes behandling af Rådets klassificerede 

informationer på andre områder end dem, der er omfattet af den fælles udenrigs- og 

sikkerhedspolitik og i overensstemmelse med punkt 2 i ovennævnte erklæring fra den 

højtstående repræsentant.

Europa-Parlamentet og Rådet er enige om, at gennemførelsen af denne erklæring 

skal tage behørigt hensyn til den specielle karakter og det meget følsomme indhold af 

informationer vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

d) Rådets erklæring om ikkeklassificerede rådsdokumenter

Rådet bekræfter, at den interinstitutionelle aftale af ...* mellem Europa-Parlamentet 

og Rådet om fremsendelse til Europa-Parlamentet og dettes behandling af Rådets 

klassificerede informationer på andre områder end dem, der er omfattet af den fælles 

udenrigs- og sikkerhedspolitik, ikke gælder for ikkeklassificerede dokumenter internt 

i Rådet (dvs. dem, der er mærket LIMITÉ).

                                               
1 EUT C 298 af 30.11.2002, s. 1.
* EUT: indsæt venligst datoen for denne interinstitutionelle aftales undertegnelse.
* EUT: indsæt venligst datoen for denne interinstitutionelle aftales undertegnelse.
* EUT: indsæt venligst datoen for denne interinstitutionelle aftales undertegnelse.
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e) Europa-Parlamentets erklæring om Kommissionens klassificerede 

informationer

Europa-Parlamentet understreger, at klassificerede informationer, som Europa-

Kommissionen har udfærdiget, og/eller som Europa-Kommissionen fremsender til 

Europa-Parlamentet, skal fremsendes og behandles i overensstemmelse med 

bestemmelserne i rammeaftalen af 20. oktober 2010 om forbindelserne mellem 

Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen1.

                                               
1 EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Gennemsigtighed og adgang til alle relevante dokumenter og informationer er selve 
grundlaget og en uomgængelig forudsætning for demokrati, navnlig for, at Europa-
Parlamentet kan udføre sit arbejde.

Lissabontraktaten udvidede Parlamentets beføjelser som lovgivningsmyndighed sammen med 
Rådet. I særdeleshed øgede den Parlamentets beføjelser på området for internationale aftaler. 
Rådets forpligtelse til at orientere Parlamentet er udtrykkeligt fastlagt i artikel 218, stk. 10, i 
TEUF, ifølge hvilken Parlamentet straks skal underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren. 
For at Parlamentet kan udøve sine prærogativer og beføjelser effektivt, skal det have adgang 
til Rådets klassificerede informationer. Der må derfor fastlægges ordninger for samarbejde 
mellem Rådet og Parlamentet. Artikel 295 i TEUF åbner mulighed for indgåelse af 
interinstitutionelle aftaler med henblik herpå. 

Rammeaftalen fra 2010 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen 
indeholder også en aftale indeholdende specifikke bestemmelser om Kommissionens 
tilsendelse af fortrolige oplysninger til Parlamentet. Disse bestemmelser er fastsat i 
rammeaftalens bilag II. Den 6. juni 2011 vedtog Parlamentets Præsidium nye regler for 
Europa-Parlamentets behandling af fortrolige oplysninger med det formål at etablere nye 
strukturer i Parlamentets administration for behandlingen af fortrolige oplysninger. Disse 
regler fastsattes specifikt med henblik på gennemførelsen af rammeaftalen med 
Kommissionen, men i en bredere sammenhæng er formålet med dem at fremme etableringen 
af standarder og procedurer, der sikrer ensartet behandling af klassificerede informationer i 
alle EU-institutionerne.

Aftalerne vedrørende Parlamentets adgang til Kommissionens og Rådets klassificerede 
informationer berører ikke de forordninger, der er vedtaget på grundlag af artikel 15, stk. 3, i 
TEUF. Disse forordninger fastsætter de generelle principper og begrænsninger, der gælder for 
retten til aktindsigt for Unionens borgere og alle fysiske eller juridiske personer, der har 
bopæl eller vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat. 

På møder den 17. februar og 3. og 10. marts 2011 drøftede Formandskonferencen en række 
spørgsmål vedrørende nogle af de nye bestemmelser i Lissabontraktaten, hvorom Parlamentet 
og Rådet har divergerende opfattelser.  Formandskonferencen besluttede at nedsætte et 
forhandlingsteam under ledelse af Lehne og desuden bestående af Swoboda, Wallis og 
Harms, som skulle afholde drøftelser med Rådet om tre specifikke spørgsmål: medtagelse af 
sammenligningstabeller i EU-direktiver, regler for Parlamentets deltagelse i internationale 
konferencer og adgang til Rådets klassificerede dokumenter. På møder den 29. september og 
20. oktober 2011 gav Formandskonferencen sin tilslutning til resultatet af drøftelserne for så 
vidt angik spørgsmålene om sammenligningstabeller og Parlamentets deltagelse i 
internationale konferencer. Den 15. marts 2012 gav Formandskonferencen sin tilslutning til 
resultatet af forhandlingerne om udkastet til interinstitutionel aftale mellem Europa-
Parlamentet og Rådet om fremsendelse til Europa-Parlamentet og dettes behandling af Rådets 
klassificerede informationer på andre områder end dem, der er omfattet af den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, og henviste udkastet til interinstitutionel aftale til Udvalget om 
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Konstitutionelle Anliggender i henhold til forretningsordenens artikel 127.

Udkastet til aftale

I begyndelsen af marts 2012 resulterede forhandlingerne i et i fællesskab fastlagt udkast til 
tekst til en interinstitutionel aftale om adgang til Rådets klassificerede informationer. Teksten 
til udkastet til aftale følger så nært som muligt de standarder og principper, der er fastlagt i de 
tidligere vedtagne tekster (dvs. Præsidiets regler om fortrolige oplysninger og de relevante 
bestemmelser i rammeaftalen med Kommissionen) med henblik på at sikre ensartet 
behandling af klassificerede informationer i alle EU-institutionerne. 

Parlamentet nåede nogle centrale målsætninger under forhandlingerne, herunder:
- adgang til klassificerede informationer for Europa-Parlamentets medlemmer og 

personale i Parlamentets lokaler i overensstemmelse med Parlamentets 
sikkerhedsregler

- der vil ikke blive krævet sikkerhedsgodkendelse af medlemmer for dokumenter op til 
niveauet EU CONFIDENTIAL (hvilket også er tilfældet for Kommissionens 
vedkommende)

- der vil alt efter omstændighederne afhængigt af dossier blive givet adgang for 
ordførere, skyggeordførere eller alle udvalgsmedlemmer.  

Det foreliggende udkast til aftale vedrører adgang til klassificerede informationer på andre 
områder end dem, der er omfattet af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Imidlertid gør 
betragtning 4 og 7, artikel 1, litra b) og c), og en til aftalen vedføjet erklæring om 
klassificerede informationer på dette område det klart, at såkaldte blandede aftaler henhører 
under aftalens anvendelsesområde, og at adgang til klassificerede informationer, der 
udelukkende vedrører FUSP, vil være omfattet af bestemmelserne i en ad hoc-afgørelse fra 
Rådet eller i den interinstitutionelle aftale fra 2002. Ifølge nævnte erklæring bør en revision af 
den interinstitutionelle aftale af 20. november 2002 påbegyndes i løbet af 2012.


