
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZE DNE 23. ŘÍJNA
2002 O UPLATŇOVÁNÍ INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODY O

PŘÍSTUPU PARLAMENTU K CITLIVÝM SKUTEČNOSTEM RADY V
OBLASTI BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÉ POLITIKY1.

EVROPSKÝ PARLAMENT

s ohledem na článek 9, a zejména na odstavce 6 a 7, nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského
parlamentu, Rady a Komise2,

s ohledem na přílohu VII část A bod 1 jednacího řádu3,

s ohledem na článek 20 rozhodnutí předsednictva ze dne 28. listopadu 2001 o přístupu
veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu4,

s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou o přístupu
Parlamentu k citlivým skutečnostem Rady v oblasti bezpečnostní a obranné politiky,

s ohledem na návrh předsednictva,

s ohledem na zvláštní povahu a zvláště citlivý obsah některých vysoce tajných skutečností v
oblasti bezpečnostní a obranné politiky,

vzhledem k tomu, že v souladu s ustanoveními dohodnutými mezi oběma orgány má Rada
poskytovat Evropskému parlamentu informace o citlivých dokumentech,

vzhledem k tomu, že poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou členy zvláštního výboru
zřízeného interinstitucionální dohodou, musí mít bezpečnostní oprávnění k přístupu k citlivým
informacím na základě „potřeby vědět“,

s ohledem na potřebu stanovit zvláštní podmínky pro převzetí citlivých skutečností
přicházejících z Rady, členských států, třetích zemí nebo mezinárodních institucí, pro
zacházení s nimi a jejich ochranu,

ROZHODL:

Článek 1

Tímto rozhodnutím se přijímají dodatečná opatření nezbytná k uplatňování interinstitucionální
dohody o přístupu Evropského parlamentu k citlivým skutečnostem Rady v oblasti
bezpečnostní a obranné politiky.

Článek 2

Žádosti Evropského parlamentu o přístup k důvěrným informacím Rady vyřizuje Rada v
souladu se svými vnitřními předpisy. Pokud požadované dokumenty vypracovaly jiné orgány,

1Úř. věst. C 298, 30.11.2002, s. 4.
2Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
3 Příloha je nyní z jednacího řádu vypuštěna.
4Úř. věst. C 374, 29.12.2001, s. 1.
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členské státy, třetí země nebo mezinárodní organizace, jsou tyto dokumenty předány
Parlamentu pouze s jejich souhlasem.

Článek 3

Předseda Evropského parlamentu odpovídá za uplatňování interinstitucionální dohody v rámci
tohoto orgánu.

V této souvislosti přijímá veškerá opatření nezbytná k zajištění důvěrného zacházení se
skutečnostmi, které obdržel přímo od předsedy Rady nebo od generálního tajemníka/vysokého
představitele, nebo se skutečnostmi získanými nahlédnutím do citlivých dokumentů v
prostorách Rady.

Článek 4

Pokud je předseda Rady nebo generální tajemník/vysoký představitel vyzván předsedou
Evropského parlamentu nebo předsedou Výboru pro zahraniční věci, lidská práva a společnou
bezpečnostní a obrannou politiku, aby poskytl citlivé skutečnosti zvláštnímu výboru zřízenému
interinstitucionální dohodou, jsou požadované skutečnosti poskytnuty v nejkratší možné době.
Evropský parlament vybaví k tomuto účelu zvláštní místnost určenou ke konání schůzí, na
nichž se budou projednávat citlivé skutečnosti. Místnost je vybrána tak, aby byla zajištěna
úroveň ochrany rovnocenná úrovni stanovené pro tento typ schůze v rozhodnutí Rady
2001/264/ES ze dne 19. března 20015, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady.

Článek 5

Informační schůze, které předsedá předseda Evropského parlamentu nebo předseda výše
uvedeného výboru, je neveřejná.

Kromě čtyř poslanců jmenovaných Konferencí předsedů mají přístup do zasedací místnosti
pouze úředníci, kteří z titulu své funkce nebo z provozních důvodů získali oprávnění a mohou
se schůze účastnit na základě „potřeby vědět“.

Článek 6

Podle bodu 3.3. výše uvedené interinstitucionální dohody se v případě, že se předseda
Evropského parlamentu nebo předseda výše uvedeného výboru rozhodne požádat o povolení
nahlédnout do dokumentů, které obsahují citlivé skutečnosti, uskuteční se toto nahlédnutí v
prostorách Rady.

Do dokumentů lze na místě nahlédnout v jakékoli verzi, ve které jsou k dispozici.

Článek 7

Poslanci Evropského parlamentu, kteří se mají účastnit informačních schůzí nebo mají mít
přístup k citlivým dokumentům, musí získat bezpečnostní oprávnění podobně jako členové
Rady a Komise. V tomto ohledu učiní předseda Evropského parlamentu nezbytné kroky u
příslušných vnitrostátních orgánů.

Článek 8

5Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.
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Úředníci, kteří se mají mít přístup k citlivým skutečnostem, musí získat bezpečnostní oprávnění
v souladu s ustanoveními pro ostatní orgány. Takto prověření úředníci jsou na základě „potřeby
vědět“ přizváni k účasti na výše uvedených informačních schůzích nebo k seznámení se s
obsahem daných dokumentů. V tomto ohledu uděluje generální tajemník po konzultaci s
příslušnými orgány členského státu oprávnění na základě bezpečnostní prověrky provedené
těmito orgány.

Článek 9

Skutečnosti získané na těchto schůzích nebo při nahlédnutí do dokumentů v prostorách Rady
nesmějí být v žádné formě zveřejňovány, šířeny ani kopírovány, zčásti ani jako celek. Stejně
tak není dovoleno zaznamenávat podrobnosti týkající se citlivých skutečností poskytnutých
Radou.

Článek 10

Poslanci Evropského parlamentu určení Konferencí předsedů, kteří mají přístup k citlivým
skutečnostem, jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Každý poslanec, který tuto povinnost
poruší, je nahrazen ve zvláštním výboru jiným poslancem určeným Konferencí předsedů. V
tomto ohledu se může poslanec, který svou povinnost porušil, před svým vyloučením ze
zvláštního výboru vyjádřit před Konferencí předsedů, která se sejde na neveřejném zasedání.
Kromě vyloučení ze zvláštního výboru může být s poslancem odpovědným za únik informací
zahájeno soudní řízení podle příslušných platných právních předpisů.

Článek 11

Úředníci s řádným oprávněním k přístupu k citlivým informacím na základě „potřeby vědět“
jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Každý úředník, který tuto povinnost poruší, se podrobí
vyšetřování vedenému jménem předsedy Parlamentu a popřípadě disciplinárnímu řízení v
souladu se služebním řádem úředníků. V případě soudního řízení přijme předseda všechna
opatření nezbytná k tomu, aby mohly příslušné vnitrostátní orgány zahájit odpovídající řízení.

Článek 12

Předsednictvu přísluší provádět jakoukoli opravu nebo změnu nebo podávat výklad podle
potřeb uplatňování tohoto rozhodnutí.

Článek 13

Toto rozhodnutí je připojeno k jednacímu řádu Evropského parlamentu a vstupuje v platnost
dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.
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