
MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUM Z DNE 20. NOVEMBRA 2002
MED EVROPSKIM PARLAMENTOM IN SVETOM O DOSTOPU EVROPSKEGA

PARLAMENTA DO INFORMACIJ SVETA OBČUTLJIVE NARAVE NA PODROČJU
VARNOSTNE IN OBRAMBNE POLITIKE1

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET STA –

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 21 Pogodbe o Evropski uniji določa, da se predsedstvo Sveta posvetuje z Evropskim
parlamentom o glavnih vidikih in temeljnih usmeritvah skupne zunanje in varnostne
politike ter zagotovi, da se mnenja Evropskega parlamenta ustrezno upoštevajo. Omenjeni
člen tudi določa, da predsedstvo Sveta in Komisija redno obveščata Evropski parlament o
razvoju zunanje in varnostne politike Unije. Vzpostaviti je treba ureditev, ki bo zagotavljala
uporabo teh načel na tem področju.

(2) Glede na posebno naravo in posebej občutljivo vsebino določenih strogo zaupnih informacij
na področju varnostne in obrambne politike je treba uvesti posebno ureditev glede
obravnave dokumentov, ki vsebujejo take informacije.

(3) V skladu s členom 9(7) Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in
Komisije2 mora Svet obvestiti Evropski parlament glede dokumentov občutljive narave v
smislu člena 9(1) omenjene uredbe v skladu z ureditvami, dogovorjenimi med institucijami.

(4) Večina držav članic ureja posebne postopke za posredovanje zaupnih informacij med
vladami in nacionalnimi parlamenti in njihovo obravnavo. Ta medinstitucionalni sporazum
bi moral Evropskemu parlamentu zagotoviti obravnavo, ki sloni na najboljših praksah v
državah članicah –

SKLENILA TA MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUM:

1. Področje uporabe

1.1. Ta medinstitucionalni sporazum ureja dostop Evropskega parlamenta do informacij
občutljive narave, tj. informacij, ki so označene kot "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET"
ali "CONFIDENTIEL", ne glede na njihov izvor, nosilca podatkov ali fazo dokončanosti, in s
katerimi na področju varnostne in obrambne politike razpolaga Svet, pa tudi obravnavo dokumentov
s tako oznako.

1.2. Informacije, ki izvirajo iz tretje države ali mednarodne organizacije, se posredujejo s
soglasjem take države ali organizacije.

Če se informacije, ki izvirajo iz države članice, posredujejo Svetu brez izrecne omejitve glede
njihovega razširjanja drugim institucijam razen oznake zaupnosti, se uporabljajo pravila iz oddelkov
2 in 3 tega medinstitucionalnega sporazuma. Sicer se take informacije posredujejo s soglasjem
zadevne države članice.

Če je posredovanje informacij, ki izvirajo iz tretje države, mednarodne organizacije ali države
članice, zavrnjeno, Svet navede razloge.

1UL C 298, 30.11.2002, str. 1.
2UL L 145, 31.5.2001, str. 43.
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1.3. Določbe tega medinstitucionalnega sporazuma se uporabljajo v skladu z veljavnim pravom
brez poseganja v Sklep 95/167/ES, Euratom, ESPJ Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne
19. aprila 1995 o podrobnih določbah, ki urejajo uresničevanje preiskovalne pravice Evropskega
parlamenta3, in brez poseganja v obstoječe dogovore, zlasti Medinstitucionalni sporazum z dne 6.
maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju
proračunskega postopka4.

2. Splošne določbe

2.1. Obe instituciji delujeta v skladu s svojimi obojestranskimi dolžnostmi lojalnega sodelovanja,
v duhu medsebojnega zaupanja in ob upoštevanju ustreznih določb Pogodbe. Pri sporočanju in
obravnavi informacij, ki jih ureja ta medinstitucionalni sporazum, je treba ustrezno upoštevati
interese, katerih zaščiti je namenjeno označevanje zaupnosti, zlasti javne interese tako glede varnosti
in obrambe Evropske unije ali ene ali več njenih držav članic kot glede vojaškega ali nevojaškega
kriznega upravljanja.

2.2. Na zahtevo ene izmed oseb iz točke 3.1 predsedstvo Sveta ali generalni sekretar/visoki
predstavnik le-te skladno z ureditvami, določenimi v oddelku 3, s primerno naglico obvesti o vsebini
vseh informacij občutljive narave, ki so potrebne za izvajanje pooblastil, prenesenih na Evropski
parlament s Pogodbo o Evropski uniji, na področju, ki ga ureja ta medinstitucionalni sporazum, pri
čemer se upoštevajo javni interesi pri vprašanjih, ki zadevajo varnost in obrambo Evropske unije ali
ene ali več njenih držav članic ali vojaško ali nevojaško krizno upravljanje.

3. Ureditve glede dostopa do informacij občutljive narave in njihove obravnave

3.1. V okviru tega medinstitucionalnega sporazuma lahko predsednik Evropskega parlamenta ali
predsednik Odbora za zunanje zadeve, človekove pravice ter skupno varnostno in obrambno politiko
Evropskega parlamenta zahteva, da predsedstvo Sveta ali generalni sekretar/visoki predstavnik temu
odboru pošlje informacije o dogajanju na področju evropske varnostne in obrambne politike,
vključno z informacijami občutljive narave, za katere se uporablja točka 3.3.

3.2. V primeru krize ali na zahtevo predsednika Evropskega parlamenta ali predsednika Odbora
za zunanje zadeve, človekove pravice ter skupno varnostno in obrambno politiko se take informacije
pošljejo v najkrajšem možnem času.

3.3. V tem okviru predsedstvo Sveta ali generalni sekretar/visoki predstavnik obvesti predsednika
Evropskega parlamenta in posebni odbor, ki mu predseduje predsednik Odbora za zunanje zadeve,
človekove pravice ter skupno varnostno in obrambno politiko in ki ga sestavljajo štirje člani,
imenovani s strani konference predsednikov, o vsebini informacij občutljive narave, kadar je njihovo
poznavanje potrebno za izvajanje pooblastil, prenesenih na Evropski parlament s Pogodbo o
Evropski uniji na področju, ki ga ureja ta medinstitucionalni sporazum. Predsednik Evropskega
parlamenta in posebni odbor lahko zaprosita za vpogled v zadevne dokumente v prostorih Sveta.

Kadar je to primerno in mogoče glede na naravo in vsebino zadevnih informacij ali dokumentov, so
slednji dostopni predsedniku Evropskega parlamenta, ki se odloči za eno izmed naslednjih možnosti:

(a) informacije, namenjene predsedniku Odbora za zunanje zadeve, človekove pravice
ter skupno varnostno in obrambno politiko;

3UL L 113, 19.5.1995, str. 1.
4UL C 172, 18.6.1999, str. 1.
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(b) omejitev dostopa do informacij le na člane Odbora za zunanje zadeve, človekove
pravice ter skupno varnostno in obrambno politiko;

(c) razprava v Odboru za zunanje zadeve, človekove pravice ter skupno varnostno in
obrambno politiko na seji, zaprti za javnost, v skladu s pravili, ki se lahko glede na
stopnjo zaupnosti med seboj razlikujejo;

(d) posredovanje dokumentov, iz katerih so bile informacije odstranjene v skladu s
stopnjo zaupnosti.

Te možnosti se ne uporabljajo, kadar so informacije občutljive narave označene kot "TRÈS
SECRET/TOP SECRET".

Kar zadeva informacije ali dokumente, označene kot "SECRET" ali "CONFIDENTIEL", se mora
predsednik Evropskega parlamenta pred izbiro ene od teh možnosti dogovoriti s Svetom.

Zadevne informacije ali dokumenti se niti ne objavijo niti ne pošljejo drugim prejemnikom.

4. Končne določbe

4.1. Evropski parlament in Svet vsak zase sprejmeta vse potrebne ukrepe za zagotovitev izvajanja
tega medinstitucionalnega sporazuma, vključno z ukrepi, ki so potrebni za varnostno preverjanje
udeleženih oseb.

4.2. Obe instituciji sta pripravljeni razpravljati o primerljivih medinstitucionalnih sporazumih, ki
urejajo zaupne informacije z drugih področij dejavnosti Sveta, pri čemer se razume, da določbe tega
medinstitucionalnega sporazuma ne posegajo na druga področja delovanja Unije ali Skupnosti in ne
vplivajo na vsebino katerih koli drugih medinstitucionalnih sporazumov.

4.3. Ta medinstitucionalni sporazum se po dveh letih na zahtevo katere koli od obeh institucij
podvrže ponovni presoji, upoštevajoč izkušnje, pridobljene pri njegovem izvajanju.

Priloga

Ta medinstitucionalni sporazum se izvaja v skladu z ustreznimi veljavnimi ureditvami in zlasti v
skladu z načelom, da je soglasje avtorja nujni pogoj za posredovanje zaupnih informacij v skladu s
točko 1.2.

Vpogled članov posebnega odbora Evropskega parlamenta v dokumente občutljive narave poteka v
zavarovani sobi v prostorih Sveta.

Ta medinstitucionalni sporazum začne veljati po tem, ko Evropski parlament sprejme notranje
varnostne ukrepe, ki so v skladu z načeli, opredeljenimi v točki 2.1, in primerljivi z ukrepi drugih
institucij, zato da bi zagotovili enako raven varovanja zadevnih informacij občutljive narave.

E3_Medinstitucionalni sporazum o dostopu Evropskega parlamenta do informacij Sveta občutljive narave na področju varnostne in 
obrambne politike


