
EUROPAPARLAMENTETS BESLUT AV DEN 23 OKTOBER 2002
OM GENOMFÖRANDET AV DET INTERINSTITUTIONELLA AVTALET OM

EUROPAPARLAMENTETS TILLGÅNG TILL KÄNSLIG INFORMATION I
RÅDET OM SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITIKEN1

EUROPAPARLAMENTET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 9, särskilt punkterna 6 och 7, i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar2,

med beaktande av arbetsordningens bilaga VII, del A, punkt 13,

med beaktande av artikel 20 i presidiets beslut av den 28 november 2001 om allmänhetens
tillgång till Europaparlamentets handlingar4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och rådet om
Europaparlamentets tillgång till känslig information från rådet på säkerhets- och
försvarspolitikens område,

med beaktande av presidiets förslag och av följande skäl:

Viss information om säkerhets- och försvarspolitiken som är belagd med sträng sekretess är av
särskild natur och har ett särskilt känsligt innehåll.

Rådet är förpliktigat att tillhandahålla Europaparlamentet information om känsliga handlingar
i enlighet med vad som överenskommits mellan institutionerna.

De av Europaparlamentets ledamöter som ingår i den särskilda kommitté som inrättas genom
det interinstitutionella avtalet bör genomgå en säkerhetsprövning för att få tillgång till känslig
information i enlighet med principen att de behöver ha tillgång till uppgifterna för
tjänsteutövningen.

Det är nödvändigt att införa särskilda arrangemang för att ta emot, hantera och kontrollera
känslig information från rådet, medlemsstaterna, tredjeländer eller internationella
organisationer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta beslut är att anta kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att
genomföra det interinstitutionella avtalet om Europaparlamentets tillgång till känslig
information från rådet på säkerhets- och försvarspolitikens område.

1 EGT C 298, 30.11.2002, s. 4.
2 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
3 Bilagan har tagits bort från Arbetsordningen.
4 EGT C 374, 29.12.2001, s. 1.
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Artikel 2

Europaparlamentets begäran om tillgång till känslig information från rådet skall behandlas av
rådet i enlighet med dess bestämmelser. När de begärda handlingarna har upprättats av andra
institutioner, medlemsstater, tredjeländer eller internationella organisationer, översänds
handlingarna när dessa gett sitt medgivande.

Artikel 3

Europaparlamentets talman skall ansvara för genomförandet av detta interinstitutionella avtal
inom parlamentet.

Talmannen skall för detta ändamål vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att den
information som mottas direkt från rådets ordförande eller generalsekreterare/höge
representant eller som inhämtas i samband med att känsliga handlingar konsulteras i rådets
lokaler omfattas av sekretess.

Artikel 4

När Europaparlamentets talman eller ordföranden för utskottet för utrikesfrågor, mänskliga
rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik uppmanar rådets ordförandeskap eller
generalsekreterare/höge representant att tillhandahålla känslig information till den särskilda
kommitté som inrättas genom det interinstitutionella avtalet, skall denna information
tillhandahållas snarast. Europaparlamentet skall utrusta ett rum särskilt för detta ändamål. Valet
av rum skall göras så att en likvärdig skyddsnivå garanteras som den som fastställs för denna
typ av möten i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 om antagande av rådets
säkerhetsbestämmelser5.

Artikel 5

Informationsmötet, som leds av Europaparlamentets talman eller av ovannämnda
utskottsordförande, skall hållas inom stängda dörrar.

Med undantag för de fyra ledamöter som utses av talmanskonferensen skall enbart de
tjänstemän som på grund av sina arbetsuppgifter eller tjänsteåligganden genomgått
säkerhetsprövning och beviljats tillstånd, få tillträde till möteslokalen under förutsättning att
de behöver ha tillgång till uppgifterna för tjänsteutövningen.

Artikel 6

När Europaparlamentets talman eller ordföranden i ovannämnda utskott beslutar att begära att
få konsultera handlingar med känslig information, skall handlingarna i enlighet med punkt 3.3
i ovannämnda interinstitutionella avtal konsulteras i rådets lokaler.

Handlingarna skall konsulteras på plats i de versioner som finns tillgängliga.

Artikel 7

De ledamöter av Europaparlamentet som skall delta i informationsmöten eller ta del av känsliga
handlingar skall genomgå ett liknande säkerhetsprövningsförfarande som medlemmarna av

5 EGT L 101, 11.4.2001, s. 1.
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rådet och ledamöterna av kommissionen. I detta avseende skall Europaparlamentets talman
vidta nödvändiga åtgärder vid de behöriga nationella myndigheterna.

Artikel 8

De tjänstemän som skall få kännedom om känslig information skall genomgå
säkerhetsprövning i enlighet med de bestämmelser som fastställts för övriga institutioner. De
tjänstemän som genomgått en sådan säkerhetsprövning, under förutsättning att de behöver ha
tillgång till uppgifterna för tjänsteutövningen, skall kunna få delta i ovannämnda
informationsmöten eller få kännedom om deras innehåll. Generalsekreteraren skall bevilja
tillstånd till detta efter att ha inhämtat yttranden från de nationella behöriga myndigheterna i
medlemsstaterna och på grundval av de säkerhetsprövningar som samma myndigheter
genomfört.

Artikel 9

Den information som erhålls vid dessa möten eller när handlingar konsulteras i rådets lokaler
får inte röjas, spridas eller mångfaldigas, vare sig fullständigt eller delvis, i någon som helst
form. Det är inte heller tillåtet att göra någon form av upptagning av den känsliga information
som rådet tillhandahållit.

Artikel 10

De ledamöter av Europaparlamentet som av talmanskonferensen utsetts för att få tillgång till
känslig information skall ha tystnadsplikt. Vid brott mot tystnadsplikten skall ledamöterna i
den särskilda kommittén bytas ut mot en annan ledamot som talmanskonferensen utser. En
ledamot som brutit mot tystnadsplikten kan, innan han eller hon utesluts från den särskilda
kommittén, höras av talmanskonferensen som då skall hålla ett särskilt sammanträde inom
stängda dörrar. Den ledamot som gjort sig skyldig till informationsläckan kan, i förekommande
fall, förutom att bli utesluten ur den särskilda kommittén, även bli föremål för rättsliga åtgärder
i enlighet med gällande lagstiftning.

Artikel 11

De tjänstemän som på vederbörligt sätt genomgått säkerhetsprövning och som skall få tillgång
till känslig information på grundval av principen att de behöver ha tillgång till uppgifterna för
tjänsteutövningen skall ha tystnadsplikt. Eventuella brott mot tystnadsplikten skall bli föremål
för en utredning som leds av Europaparlamentets talman och, i förekommande fall, ett
disciplinförfarande i enlighet med tjänsteföreskrifterna. Om det blir fråga om rättsliga åtgärder
skall talmannen vidta de åtgärder som krävs för att de behöriga nationella myndigheterna skall
kunna inleda lämpliga förfaranden.

Artikel 12

Presidiet skall vara behörigt att genomföra de eventuella anpassningar, ändringar eller
tolkningar som kan bli nödvändiga för att tillämpa detta beslut.

Artikel 13

Detta beslut återges i Europaparlamentets arbetsordning och träder i kraft samma dag som det
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
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