
EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE AF 23. OKTOBER 2002
OM GENNEMFØRELSEN AF DEN INTERINSTITUTIONELLE AFTALE OM EUROPA-

PARLAMENTETS ADGANG TIL RÅDETS FØLSOMME OPLYSNINGER PÅ DET
SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITISKE OMRÅDE1

EUROPA-PARLAMENTET HAR -

under henvisning til artikel 9, særlig stk. 6 og 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og
Kommissionens dokumenter2,

under henvisning til forretningsordenens bilag VII, del A, punkt 13,

under henvisning til artikel 20 i Præsidiets afgørelse af 28. november 2001 om aktindsigt i
Europa-Parlamentets dokumenter4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om
Europa-Parlamentets adgang til Rådets følsomme oplysninger på det sikkerheds- og
forsvarspolitiske område,

under henvisning til forslag fra Præsidiet, og

ud fra følgende betragtninger:

Visse meget fortrolige oplysninger på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område er af speciel
karakter og har et meget følsomt indhold.

Rådet har pligt til at informere Europa-Parlamentet om følsomme dokumenter i
overensstemmelse med aftale herom mellem institutionerne.

De medlemmer af Europa-Parlamentet, der er udpeget som medlemmer af det særlige udvalg,
som nedsættes i henhold til den interinstitutionelle aftale, bør gennemgå en
sikkerhedsgodkendelsesprocedure for at kunne få adgang til følsomme oplysninger i
overensstemmelse med "need to know"-princippet.

Det er nødvendigt at indføre særlige mekanismer med henblik på modtagelse, behandling og
kontrol af følsomme oplysninger fra Rådet, medlemsstater, tredjelande eller internationale
organisationer -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formålet med denne afgørelse er at vedtage de supplerende foranstaltninger, som er
nødvendige med henblik på gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om Europa-

1EFT C 298 af 30.11.2002, s. 4.
2EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
3Bilag nu slettet fra Forretningsordenen.
4EFT C 374 af 29.12.2001, s. 1.
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Parlamentets adgang til Rådets følsomme oplysninger på det sikkerheds- og forsvarspolitiske
område.

Artikel 2

Rådet behandler anmodninger fra Europa-Parlamentet om adgang til Rådets følsomme
oplysninger i overensstemmelse med sine forskrifter. Vedrører anmodningen dokumenter fra
andre institutioner, medlemsstater, tredjelande eller internationale organisationer, videregives
dokumenterne med disses samtykke.

Artikel 3

Europa-Parlamentets formand er ansvarlig for gennemførelsen af den interinstitutionelle aftale
inden for institutionen.

I denne forbindelse træffer formanden de nødvendige foranstaltninger til at sikre fortrolig
behandling af oplysninger, som modtages direkte fra Rådets formand eller generalsekretær/den
højtstående repræsentant, eller oplysninger hidrørende fra følsomme dokumenter, der er
konsulteret i Rådets lokaler.

Artikel 4

Når Europa-Parlamentets formand eller formanden for Udvalget om Udenrigsanliggender,
Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik anmoder Rådets formandskab eller
generalsekretær/den højtstående repræsentant om at give følsomme oplysninger til det særlige
udvalg, der nedsættes i henhold til den interinstitutionelle aftale, gives disse oplysninger
hurtigst muligt. Europa-Parlamentet udstyrer et særligt lokale til dette formål. Valget af lokale
foretages med henblik på at sikre en tilsvarende grad af beskyttelse som den, der er fastlagt i
Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om Rådets sikkerhedsforskrifter5, vedrørende
afholdelse af sådanne møder.

Artikel 5

Informationsmødet afholdes for lukkede døre under forsæde af Europa-Parlamentets formand
eller formanden for Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles
Sikkerhed og Forsvarspolitik.

Bortset fra de fire medlemmer, som Formandskonferencen udpeger, har kun tjenestemænd,
som af hensyn til deres funktion og tjenestens behov er sikkerhedsgodkendt og bemyndiget
dertil i overensstemmelse med "need to know"-princippet, adgang til mødeværelset.

Artikel 6

Når Europa-Parlamentets formand eller formanden for Udvalget om Udenrigsanliggender,
Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik beslutter at anmode om adgang til
dokumenter, som indeholder følsomme oplysninger, konsulteres dokumenterne i
overensstemmelse med punkt 3.3 i den interinstitutionelle aftale i Rådets lokaler.

De pågældende dokumenter konsulteres på stedet i de(n) udgave(r), som er til rådighed.

5EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.
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Artikel 7

De medlemmer af Europa-Parlamentet, som forventes at skulle deltage i informationsmøderne
eller at få adgang til følsomme dokumenter, er underlagt en sikkerhedsgodkendelsesprocedure
svarende til den, der gælder for Rådets og Kommissionens medlemmer. Europa-Parlamentets
formand iværksætter i dette øjemed de nødvendige foranstaltninger hos de kompetente
nationale myndigheder.

Artikel 8

Tjenestemænd, som har adgang til følsomme oplysninger, sikkerhedsgodkendes i
overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat for de øvrige institutioner. De således
sikkerhedsgodkendte tjenestemænd deltager i overensstemmelse med "need to know"-
princippet i de ovennævnte informationsmøder eller får indsigt i indholdet heraf.
Generalsekretæren giver tilladelse hertil efter forinden at have indhentet udtalelse fra de
kompetente myndigheder i medlemsstaterne på grundlag af den sikkerhedsundersøgelse, disse
myndigheder har foretaget.

Artikel 9

De oplysninger, som indhentes på disse møder eller ved konsultation af sådanne dokumenter i
Rådets lokaler, må ikke videregives, udbredes eller reproduceres, hverken helt eller delvist, og
uanset medium. Følsomme oplysninger fra Rådet må heller ikke gøres til genstand for
optagelser.

Artikel 10

Medlemmer af Europa-Parlamentet, som Formandskonferencen har udpeget til at få adgang til
følsomme oplysninger, har tavshedspligt. Enhver overtrædelse af tavshedspligten medfører, at
det pågældende medlem erstattes i det særlige udvalg af et andet medlem, som
Formandskonferencen udpeger. Et medlem, som menes at have begået en overtrædelse, kan
inden sin udelukkelse fra det særlige udvalg høres af Formandskonferencen ved et særligt møde
for lukkede døre. Ud over udelukkelsen fra det særlige udvalg kan et medlem, der menes at
have ladet oplysninger gå videre, i påkommende fald retsforfølges i overensstemmelse med
gældende lovgivning.

Artikel 11

De tjenestemænd, der er behørigt sikkerhedsgodkendt og dermed kan få adgang til følsomme
oplysninger i overensstemmelse med "need to know"-princippet, har tavshedspligt. Enhver
overtrædelse af tavshedspligten giver anledning til en undersøgelse, der foretages under ansvar
over for Europa-Parlamentets formand, og om nødvendigt til en disciplinærsag i
overensstemmelse med tjenestemandsvedtægten. Ved en eventuel retsforfølgelse træffer
formanden alle nødvendige foranstaltninger for at sætte de kompetente nationale myndigheder
i stand til at iværksætte passende procedurer.

Artikel 12

Præsidiet har kompetence til at foretage eventuelle justeringer, ændringer eller fortolkninger i
forbindelse med anvendelsen af denne afgørelse.
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Artikel 13

Denne afgørelse vedføjes som bilag til Europa-Parlamentets forretningsorden og træder i kraft
på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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