
EUROOPA PARLAMENDI 23. OKTOOBRI 2002. AASTA OTSUS

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOKKULEPPE RAKENDAMISE KOHTA, MIS
REGULEERIB EUROOPA PARLAMENDI JUURDEPÄÄSU TUNDLIKU SISUGA

TEABELE JULGEOLEKU- JA KAITSEPOLIITIKA VALDKONNAS1

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001,
mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni
dokumentidele,2 artiklit 9 ning eriti selle lõikeid 6 ja 7,

võttes arvesse oma kodukorra VII lisa A osa punkti 13,

võttes arvesse juhatuse 28. novembri 2001. aasta otsust, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa
Parlamendi dokumentidele4, artiklit 20

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel sõlmitud institutsioonidevahelist kokkulepet
nõukogu tundliku sisuga teabele julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas,

võttes arvesse juhatuse ettepanekut,

võttes arvesse mõningate ülisalajaste teabeallikate erilist laadi ja eriti tundlikku sisu julgeoleku- ja
kaitsepoliitika valdkonnas,

arvestades, et vastavalt institutsioonide vahel kokku lepitud regulatsioonile on kohustatud tegema
teabe tundliku sisuga dokumentide kohta Euroopa Parlamendile kättesaadavaks,

arvestades, et Euroopa Parlamendi liikmeid, kes kuuluvad institutsioonidevahelise kokkuleppega
moodustatud erikomisjoni, peavad läbima julgeolekukontrolli, et saada vastavalt
teadmisvajalikkuse põhimõttele juurdepääs tundliku sisuga teabele,

võttes arvesse vajadust määrata kindlaks erieeskirjad nõukogu, liikmesriikide või kolmandate
riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide edastatud tundliku sisuga teabe vastuvõtmise,
käsitlemise ja kaitsmise kohta,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsusega võetakse vastu täiendavad vajalikud meetmed institutsioonidevahelise
kokkuleppe rakendamiseks, mis reguleerib Euroopa Parlamendi juurdepääsu nõukogu tundliku
sisuga teabele julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas.

Artikkel 2

Nõukogu käsitleb Euroopa Parlamendi taotlusi juurdepääsuks nõukogu tundliku sisuga teabele
kooskõlas oma asjaomaste eeskirjadega. Kui dokumentide, mille kohta taotlus esitati, koostajaks
on teised institutsioonid, liikmesriigid, kolmandad riigid või rahvusvahelised organisatsioonid,
edastatakse dokumendid üksnes nende koostaja nõusolekul.

1 EÜT C 298, 30.11.2002, lk 4.
2 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.
3 Lisa on nüüd kodukorrast välja jäetud.
4 EÜT C 374, 29.12.2001, lk 1.
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Artikkel 3

Euroopa Parlamendi president vastutab institutsioonidevahelise kokkuleppe rakendamise eest
parlamendis.

President võtab sellega seoses kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada otse nõukogu
eesistujalt või peasekretärilt/kõrgelt esindajalt saadud teabe või nõukogu valdustes tundliku sisuga
dokumentidega tutvumisel teatavaks saanud teabe käsitlemine kooskõlas
konfidentsiaalsusnõuetega.

Artikkel 4

Kui parlamendi president või välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika
komisjoni esimees palub nõukogu eesistujal või peasekretäril/kõrgel esindajal edastada
institutsioonidevahelise kokkuleppega moodustatud erikomisjonile tundliku sisuga teavet,
edastatakse vastav teave nii kiiresti kui võimalik. Sellega seoses sisustab parlament spetsiaalse
ruumi koosolekute pidamiseks, millel käsitletakse tundliku sisuga teavet. Ruumi valikul tuleb
silmas pidada, et selles oleks tagatud võrdväärse tasemega teabe kaitse nagu on sellist laadi
koosolekute pidamiseks ette nähtud nõukogu 19. märtsi 2001. aasta otsusega 2001/264/EÜ
nõukogu julgeolekueeskirjade kohta.5

Artikkel 5

Infokoosolekut juhatab Euroopa Parlamendi president või välisasjade, inimõiguste, ühise
julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjoni esimees ning see koosolek on kinnine.

Kui esimeeste konverentsi poolt nimetatud neli parlamendiliiget välja arvata, pääsevad
koosolekusaali ainult need ametnikud, kes oma ametikohustuste või parlamendis kehtestatud
nõuete tõttu ning lähtudes teabevajalikkuse põhimõttest on läbinud julgeolekukontrolli ja saanud
asjaomase volituse.

Artikkel 6

Kui Euroopa Parlamendi president või välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika
komisjoni esimees otsustab taotleda luba tundliku sisuga dokumentidega tutvumiseks, toimub
vastavate dokumentide läbivaatamine vastavalt ülalmainitud institutsioonidevahelise kokkuleppe
punktile 3.3 nõukogu valdustes.

Dokumentidega tutvustatakse kohapeal nende olemasolevas redaktsioonis.

Artikkel 7

Euroopa Parlamendi liikmed, kes peavad osalema infokoosolekutel või kellele on antud õigus
tundliku sisuga dokumentide käsitlemiseks, läbivad julgeolekukontrolli, mis sarnaneb selle
kontrolliga, mille läbivad ka nõukogu ja Euroopa Komisjoni liikmed. Euroopa Parlamendi
president võtab koostöös pädevate siseriiklike ametiasutustega sellega seoses kasutusele vajalikud
meetmed.

Artikkel 8

Ametnikud, kellele peab võimaldama juurdepääsu tundliku sisuga teabele, läbivad
julgeolekukontrolli teiste institutsioonide jaoks kindlaks määratud eeskirjadele alusel. Selle
menetluse läbinud ametnikud kutsutakse teabevajalikkuse põhimõttest lähtudes osalema nimetatud
infokoosolekutel või tutvuma asjaomaste dokumentidega. Peale liikmesriikide pädevate

5 EÜT L 101, 11.4.2001, lk 1.
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ametiasutustega konsulteerimist annab peasekretär samade ametiasutuste poolt läbiviidud
julgeolekukontrolli alusel eelnevaid sätteid arvesse võttes isiku osalemise suhtes oma nõusoleku.

Artikkel 9

Nendel koosolekutel või nõukogu valdustes dokumentidega tutvumise käigus saadud teavet ei tohi
ühelgi kujul täielikult ega osaliselt avalikustada, levitada ega reprodutseerida. Seejuures on
keelatud ka nõukogu edastatud tundliku sisuga teabe mistahes kujul salvestamine.

Artikkel 10

Euroopa Parlamendi liikmed, kelle on määranud esimeeste konverents ja kellele on tagatud
juurdepääs tundliku sisuga teabele, on seotud konfidentsiaalsuse nõudega. Selle nõude vastu
eksinud parlamendiliikme vahetab erikomisjonis välja uus parlamendiliige, kelle määrab esimeeste
konverents. Parlamendiliige, kes on mõistetud süüdi konfidentsiaalsuse nõude rikkumises, võib
enne tema erikomisjonist väljaarvamist esimeeste konverentsi kinnisel erikoosolekul ära kuulata.
Lisaks erikomisjonist väljaarvamisele võib teavet lekitanud parlamendiliikme suhtes vajaduse
korral algatada kehtiva õiguse kohaselt kohtumenetluse.

Artikkel 11

Ametnikud, kellele on vastavalt ettenähtud korrale antud kooskõlas teabevajalikkuse põhimõttega
õigus juurdepääsuks tundliku sisuga teabele, on seotud konfidentsiaalsuse nõudega. Selle sätte
rikkumise korral algatatakse ametniku suhtes uurimine, mis viiakse läbi Euroopa Parlamendi
presidendi juhtimisel; vajaduse korral algatatakse ametniku suhtes personalieeskirjade alusel
(statut des fonctionnaires) distsiplinaarmenetlus. Kohtumenetluse algatamise korral võtab
president tarvitusele kõik vajalikud meetmed võimaldamaks pädevatel siseriiklikel ametiasutustel
kohaldada sobivaid menetlusi.

Artikkel 12

Juhatus on pädev tegema mistahes kohandusi, muudatusettepanekuid või andma tõlgendusi, mis on
vajalikud käesoleva otsuse rakendamiseks.

Artikkel 13

Käesolev otsus lisatakse Euroopa Parlamendi kodukorrale ning otsus jõustub selle Euroopa
Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

E4_Otsus institutsioonidevahelise kokkuleppe rakendamise kohta, mis reguleerib Euroopa Parlamendi juurdepääsu tundliku sisuga teabele
 julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas


	Artikkel 1
	Artikkel 2
	Artikkel 3
	Artikkel 4
	Artikkel 5
	Artikkel 6
	Artikkel 7
	Artikkel 8
	Artikkel 9
	Artikkel 10
	Artikkel 11
	Artikkel 12
	Artikkel 13

