
EIROPAS PARLAMENTA 2002. GADA 23. OKTOBRA LĒMUMS PAR
IESTĀŽU NOLĪGUMA ĪSTENOŠANU ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS

PARLAMENTA PIEKĻUVI PADOMES SLEPENAJAI INFORMĀCIJAI
DROŠĪBAS UN AIZSARDZĪBAS POLITIKAS JOMĀ1

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā 9. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK)
Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas
dokumentiem, it īpaši tā 6. un 7. punktu2,

ņemot vērā Reglamenta VII pielikuma A daļas 1. punktu3,

ņemot vērā 20. pantu Prezidija 2001. gada 28. novembra lēmumā par publisku piekļuvi Eiropas
Parlamenta dokumentiem4,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Iestāžu nolīgumu par Eiropas Parlamenta piekļuvi
Padomes slepenajai informācijai drošības un aizsardzības politikas jomā,

ņemot vērā Prezidija priekšlikumu,

tā kā zināma daļa ļoti konfidenciālas informācijas drošības un aizsardzības politikas jomā ir
specifiska un īpaši slepena;

tā kā Padomes pienākums ir sniegt Eiropas Parlamentam informāciju par slepeniem
dokumentiem saskaņā ar noteikumiem, par ko iestādes ir vienojušās;

tā kā Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri ir ar Iestāžu nolīgumu izveidotās īpašās komitejas
locekļi, jāsaņem atļauja, lai viņi varētu piekļūt slepenai informācijai, piemērojot principu
“nepieciešamība zināt”,

tā kā ir jāizstrādā īpaši noteikumi par to, kā jāsaņem, jāizskata un jāglabā slepena informācija,
ko sniegusi Padome, dalībvalstis, trešās valstis vai starptautiskas organizācijas,

IR PIEŅĒMIS ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Šī lēmuma mērķis ir pieņemt papildu noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu Iestāžu nolīgumu
par Eiropas Parlamenta piekļuvi Padomes slepenajai informācijai drošības un aizsardzības
politikas jomā.

2. pants

Eiropas Parlamenta pieprasījumu piekļūt Padomes slepenajai informācijai Padome izskata,
ievērojot savus noteikumus. Ja pieprasīto dokumentu ir sagatavojušas citas iestādes,

1 OV C 298, 30.11.2002, 4. lpp.
2 OV C 145, 31.5.2001, 43. lpp.
3 Tagad pielikums svītrots no Reglamenta.
4 OV C 374, 29.12.2001, 1. lpp.
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dalībvalstis, trešās valstis vai starptautiskas organizācijas, tos izsniedz ar attiecīgās iestādes,
valsts vai organizācijas piekrišanu.

3. pants

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs ir atbildīgs par Iestāžu nolīguma īstenošanu šajā iestādē.

Šajā sakarā viņš veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu tās informācijas
konfidenciālu izskatīšanu, kas saņemta tieši no Padomes priekšsēdētāja vai
ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja vai kas ir iegūta, iepazīstoties ar slepeniem dokumentiem
Padomes telpās.

4. pants

Kad Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs vai Ārlietu, cilvēktiesību, kopējās drošības un
aizsardzības politikas komitejas priekšsēdētājs lūdz Padomes prezidentvalsti vai
ģenerālsekretāru/Augsto pārstāvi sniegt slepenu informāciju ar Iestāžu nolīgumu izveidotajai
īpašajai komitejai, šo informāciju sniedz cik vien iespējams drīz. Šim nolūkam Eiropas
Parlaments iekārto īpašu telpu darbam ar slepenu informāciju. Izvēlas tādu telpu, kas ļauj
nodrošināt aizsardzības līmeni, kāds šāda veida sanāksmēm ir noteikts Padomes 2001. gada
19. marta Lēmumā 2001/264/EK, ar ko pieņem Padomes drošības noteikumus5.

5. pants

Informācijas sanāksme, ko vada Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs vai minētās komitejas
priekšsēdētājs, notiek aiz slēgtām durvīm.

Sanāksmes telpā ir atļauts ienākt četriem Priekšsēdētāju konferences ieceltiem deputātiem un
tikai tiem ierēdņiem, kuri ir saņēmuši atļauju un kuriem saistībā ar viņu pienākumiem vai darba
specifiku ir “nepieciešams zināt”.

6. pants

Piemērojot minētā Iestāžu nolīguma 3.3. punktu, ja Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs vai
minētās komitejas priekšsēdētājs nolemj lūgt piekļuvi slepenu informāciju saturošiem
dokumentiem, šos dokumentus izskata Padomes telpās.

Dokumentus izskata uz vietas tādā variantā(–os), kāds(–i) ir pieejams(–i).

7. pants

Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri piedalīsies informācijas sanāksmēs vai iepazīsies ar
slepeniem dokumentiem, piemēro atļaujas saņemšanas procedūru tāpat kā Padomes vai
Komisijas locekļiem. Šajā nolūkā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs veic vajadzīgos
pasākumus, sazinoties ar attiecīgo valstu kompetentajām iestādēm.

8. pants

Ierēdņiem, kuriem vajadzīga piekļuve slepenai informācijai, jāsaņem atļauja saskaņā ar
noteikumiem, kas paredzēti attiecībā uz citām iestādēm. Ierēdņi, kas ir saņēmuši šādu atļauju,
ja tiem “nepieciešams zināt”, uzaicina piedalīties minētajās informācijas sanāksmēs vai
iepazīties ar dokumentu saturu. Pēc tam, kad ģenerālsekretārs ir saņēmis dalībvalstu

5 OV L 101, 11.4.2001, 1. lpp.
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kompetento iestāžu atzinumu, kas balstīts uz šo iestāžu veikto drošības pārbaudi, viņš piešķir
drošības pielaidi.

9. pants

Informāciju, kas iegūta šo sanāksmju laikā vai iepazīstoties ar dokumentiem Padomes telpās,
nedrīkst izpaust, izplatīt, daļēji vai pilnībā reproducēt neatkarīgi no datu pasniegšanas veida.
Tāpat ir aizliegts ierakstīt Padomes izsniegto slepeno informāciju.

10. pants

Priekšsēdētāju konferences ieceltajiem Eiropas Parlamenta deputātiem, kuriem ir piekļuve
slepenai informācijai, jāievēro konfidencialitāte. Deputātu, kas neievēro konfidencialitāti,
īpašajā komitejā aizstāj ar citu Priekšsēdētāju konferences ieceltu deputātu. Priekšsēdētāju
konference var sasaukt sanāksmi aiz slēgtām durvīm, lai pirms izslēgšanas no īpašās komitejas
uzklausītu deputātu, kas nav ievērojis konfidencialitāti. Turklāt par informācijas noplūdi
atbildīgo deputātu vajadzības gadījumā var iesūdzēt tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību
aktiem.

11. pants

Ierēdņi, kuri ir pienācīgā kārtā saņēmuši atļauju piekļūt slepenai informācijai, piemērojot
principu “nepieciešamība zināt”, ievēro konfidencialitāti. Ikvienu šī noteikuma pārkāpumu
izmeklē Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vadībā un vajadzības gadījumā ierosina disciplināro
procedūru saskaņā ar Civildienesta noteikumiem. Ja uzsāk tiesas procesu, Parlamenta
priekšsēdētājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai dalībvalsts kompetentās iestādes varētu
piemērot atbilstošās procedūras.

12. pants

Prezidijs ir pilnvarots ierosināt šī lēmuma pārskatīšanu, grozīšanu vai interpretēšanu, ja tas
vajadzīgs šī lēmuma piemērošanai.

13. pants

Šis lēmums ir pievienots Eiropas Parlamenta Reglamentam un stājas spēkā dienā, kad to
publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.
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