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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

mivel:

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke megállapítja, hogy a Tanács elnöksége
konzultál az Európai Parlamenttel a közös kül- és biztonságpolitika fő szempontjairól és
alapvető választási lehetőségeiről, és biztosítja, hogy az Európai Parlament nézeteit kellően
figyelembe vegyék. Ugyanazon cikk szintén kiköti, hogy a Tanács Elnöksége és a Bizottság
kötelesek rendszeresen tájékoztatni az Európai Parlamentet a közös kül- és biztonságpolitika
alakulásáról. Ezen alapelveknek e területen történő alkalmazására rendelkezést kell bevezetni.

(2) Tekintettel a kül- és biztonságpolitika területére vonatkozó egyes szigorúan titkos
információk különleges jellegére és különösen minősített tartalmára, különleges szabályozást
kell bevezetni az ilyen információkat tartalmazó dokumentumok kezelésére.

(3) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános
hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 9.
cikke (7) bekezdésének megfelelően a Tanács tájékoztatja az Európai Parlamentet e rendelet 9.
cikkének (1) bekezdésében meghatározott minősített dokumentumokról, az intézmények
közötti megállapodásoknak megfelelően.

(4) A legtöbb tagországban külön eljárások léteznek a minősített dokumentumok
szállítására és kezelésére a nemzeti kormányok és a nemzeti parlamentek között. Ez az
intézményközi megállapodás biztosítja az Európai Parlament számára a tagállamok legjobb
gyakorlataiból kialakult kezelést.

MEGKÖTÖTTE EZT AZ INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁST:

1. Alkalmazási terület

1.1. Ez az intézményközi megállapodás az Európai Parlament minősített
dokumentumokhoz eredetüktől, adathordozótól, és a befejezettség állapotától függetlenül, azaz
a Tanács birtokában levő „SZIGORÚAN TITKOS”, „TITKOS” vagy „BIZALMAS”
besorolással rendelkező, a közös kül- és védelempolitika területére vonatkozó információkhoz
való hozzáférésével, és az így minősített dokumentumok kezelését szabályozza.

1.2. A harmadik államtól vagy nemzetközi szervezettől származó információkat az állam
vagy a szervezet jóváhagyásával továbbítják.

Ha tagállamtól származó információt a besorolásán kívül a más intézmények elé történő
terjesztésére vonatkozó határozott korlátozások nélkül továbbítanak a Tanácshoz, ezen

1HL C 298., 2002.11.30., 1. o.

2HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
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intézményközi megállapodás 2. és 3. részében levő szabályok alkalmazandók. Ellenkező
esetben az információt a szóban forgó tagállam jóváhagyásával továbbítják.

Harmadik államtól, nemzetközi szervezettől vagy tagállamtól származó információ
továbbításának elutasítását a Tanács köteles megindokolni.

1.3. Ezen intézményközi megállapodás rendelkezései az alkalmazandó jog szerint, és az
Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlását szabályozó részletes rendelkezésekről szóló,
1995. április 19-i 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági
határozat3 és a fennálló megállapodások sérelme nélkül, különösen az Európai Parlament, a
Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás
fejlesztéséről szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodás4 sérelme nélkül
alkalmazandók.

2. Általános szabályok

2.1. A két intézmény a jóhiszemű együttműködésre vonatkozó kölcsönös kötelezettségeinek
megfelelően és a kölcsönös bizalom szellemében, illetve a Szerződés vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban jár el. Ezen intézményközi megállapodás hatálya alá tartozó
információ továbbítása és kezelése a besorolás által védelemben részesíteni kívánt érdekek
megfelelő figyelembe vétele mellett történik, különös figyelemmel az Európai Unió, illetve
annak egy vagy több tagállamának biztonságához és védelméhez, illetve a katonai és nem
katonai válságkezeléshez fűződő közérdekre.

2.2. A 3.1 pontban említett személyek egyikének kérelmére a Tanács Elnöksége vagy a
főtitkár/főképviselő a 3. részben megállapított intézkedésekkel összhangban a lehető
leggyorsabban tájékoztatja őket bármely minősített információ tartalmáról, amely az Európai
Parlament részére az ezen intézményközi megállapodás alá tartozó területen az EU-Szerződés
által ráruházott hatáskör gyakorlásához szükséges, figyelemmel az Európai Unió, illetve annak
egy vagy több tagállamának biztonságához és védelméhez, illetve a katonai és nem katonai
válságkezeléshez fűződő közérdekre.

3. A minősített információkhoz való hozzáférés és azok kezelésére vonatkozó
intézkedések

3.1. Ezen intézményközi megállapodással összefüggésben az Európai Parlament elnöke
vagy az Európai Parlament Külügyi, Emberjogi, Közös Biztonság- és Védelempolitikai
Bizottságának elnöke kérheti, hogy a Tanács Elnöksége vagy a főtitkár/főképviselő
továbbítson e bizottságnak az európai biztonsági és védelmi politika alakulására vonatkozó
információt, beleértve a minősített információt is, amelyre a 3.3 pont alkalmazandó.

3.2. Válsághelyzet esetén vagy az Európai Parlament elnöke, vagy az Európai Parlament
külügyi, emberjogi, közös biztonság- és védelempolitikai bizottságának elnöke kérelmére az
ilyen információt a lehető leghamarabb továbbítják.

3.3. Ennek keretében a Tanács Elnöksége vagy a főtitkár/főképviselő tájékoztatja az
Európai Parlament elnökét és az Európai Parlament Külügyi, Emberjogi, Közös Biztonság- és
Védelempolitikai Bizottságának elnöke által vezetett és az Elnökök Értekezlete által kijelölt

3HL L 113., 1995.5.19., 1. o.

4HL C 172., 1999.6.18., 1. o.
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négy tagból álló különbizottságot a minősített információ tartalmáról, amennyiben az az
Európai Parlamentnek ezen intézményközi megállapodás hatálya alá tartozó területen az EU-
Szerződés által ráruházott hatáskör gyakorlásához szükséges. Az Európai Parlament elnöke és
a különbizottság kérheti, hogy a Tanács helyiségeiben a kérdéses dokumentumba betekintést
nyerjen.

Adott esetben és az érintett információ vagy dokumentumok jellegének és tartalmának
fényében lehetséges, hogy ezeket az Európai Parlament elnöke rendelkezésére bocsátják, aki a
következő lehetőségek egyikét választja:

(a) a Külügyi, Emberjogi, Közös Biztonság- és Védelempolitikai Bizottság
elnökének szánt információ;

(b) az információhoz kizárólag a Külügyi, Emberjogi, Közös Biztonság- és
Védelempolitikai Bizottság tagjai férhetnek hozzá;

(c) a Külügyi, Emberjogi, Közös Biztonság- és Védelempolitikai Bizottságban zárt
ülésen történő megvitatás, a bizalmasság fokának függvényében változó
intézkedéseknek megfelelően;

(d) a dokumentumok továbbítása, amelyekből a szükséges titkossági fok
függvényében információt töröltek ki.

E lehetőségek nem alkalmazhatóak, ha a minősített információ a „SZIGORÚAN TITKOS”
besorolásba került.

A „TITKOS” vagy „BIZALMAS” információk vagy dokumentumok tekintetében az Európai
Parlament elnökének a fenti lehetőségek közül történő választásról előzőleg a Tanáccsal kell
megállapodásra jutnia.

Az információ vagy a dokumentumok nem kerülnek közzétételre, és más címre sem
továbbíthatók.

4. Záró rendelkezések

4.1. Az Európai Parlament és a Tanács saját részéről megteszi az összes szükséges
intézkedést, hogy ezen intézményközi megállapodás végrehajtását biztosítsa, beleértve a
résztvevő személyek biztonsági átvilágításához szükséges intézkedéseket.

4.2. A két intézmény hajlandó megvitatni hasonló intézményközi megállapodásokat,
amelyek a Tanács tevékenységének más területein vonatkoznak a bizalmas információkra,
azzal a feltétellel, hogy ezen intézményközi megállapodás rendelkezései nem teremtenek
precedenst az Unió vagy a Közösség más tevékenységi köreire vonatkozóan és más
intézményközi megállapodást nem érintenek érdemben.

4.3. Ezen intézményközi megállapodást a két intézmény bármelyikének kérelmére a
végrehajtása során nyert tapasztalatok fényében, két év elteltével felülvizsgálják.

Melléklet

Az intézményközi megállapodást a vonatkozó alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően
hajtják végre, különösen azon alapelvnek megfelelően, amely szerint az értelmi szerző
hozzájárulása szükséges feltétele a bizalmas információ továbbításának, mint ahogy azt az 1.2
pont megállapítja.
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Az Európai Parlament különbizottságának tagjai a bizalmas dokumentumokba a Tanács
területén levő biztonságos szobában tekinthetnek be.

Ezen intézményközi megállapodás azt követően lép hatályba, hogy az Európai Parlament a 2.1
pont elveivel összhangban álló, és más intézmények intézkedéseinek megfelelő belső
biztonsági intézkedéseket fogadott el abból a célból, hogy az érintett minősített információnak
azonos szintű védelmet biztosítsanak.
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