
AZ EURÓPAI PARLAMENT 2002. OKTÓBER 23-I HATÁROZATA A PARLAMENT
BIZTONSÁGI ÉS VÉDELMI POLITIKA TERÜLETÉRE VONATKOZÓ MINŐSÍTETT

TANÁCSI INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉT SZABÁLYOZÓ
INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL1

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel 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.
cikkére, és különösen annak (6) és (7) bekezdésére,

tekintettel eljárási szabályzata VII. melléklete A. részének 1. pontjára3,

tekintettel a Parlament dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. november
28-i parlamenti Elnökségi határozat4 20. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament és a Tanács között létrejött, az Európai Parlamentnek a Tanács
biztonsági és védelmi politika területére vonatkozó minősített információjához való
hozzáférésről szóló intézményközi megállapodásra,

tekintettel a Parlament Elnökségének javaslatára,

tekintettel bizonyos szigorúan bizalmas információk különleges jellegére és különösen
minősített tartalmára a biztonsági és védelmi politika területén,

mivel az intézmények közötti megállapodásokkal összhangban a Tanács köteles a minősített
dokumentumokra vonatkozó információt a Parlament rendelkezésére bocsátani,

mivel az Európai Parlamentnek az intézményközi megállapodás alapján felállított
különbizottságában helyet foglaló képviselőit a ‘need-to-know’ elvnek megfelelően biztonsági
átvilágításnak kell alávetni, hogy a minősített információkhoz hozzáférhessenek,

tekintettel arra, hogy meg kell állapítani a Tanács, tagállamok, harmadik államok vagy
nemzetközi szervezetek által továbbított minősített információk fogadására, kezelésére és
védelmére vonatkozó intézkedéseket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1HL C 298., 2002.11.30., 4. o.

2HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

3 A melléklet jelenleg törölve az Eljárási Szabályzatból.

4HL C 374., 2001.12.29., 1. o.
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1. cikk

E határozat meghatározza az Európai Parlamentnek a Tanács biztonsági és védelmi politika
területére vonatkozó, minősített információihoz való hozzáférését szabályozó intézményközi
megállapodás végrehajtásához szükséges kiegészítő intézkedéseket.

2. cikk

A Parlamentnek a Tanács minősített információihoz való hozzáférésre irányuló kérelmével a
Tanács vonatkozó szabályainak megfelelően jár el. Ha a kért dokumentumot más intézmény,
tagállam, harmadik ország vagy nemzetközi szervezet készítette, az kizárólag az érintett
intézmény, állam vagy szervezet hozzájárulásával továbbítható.

3. cikk

A Parlament elnöke felelős az intézményközi megállapodás intézményen belüli
végrehajtásáért.

Ennek kapcsán minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a
közvetlenül a Tanács elnökétől vagy a főtitkártól/főképviselőtől szerzett információ, illetve a
Tanács helyiségeiben a minősített dokumentumba történő betekintés során szerzett információ
bizalmas kezelését.

4. cikk

Ha a Parlament elnöke vagy a Külügyi, Emberjogi, Közös Biztonsági és Védelmi Politikai
Bizottság elnöke kéri a Tanács Elnökségét vagy a főtitkárt/főképviselőt, hogy az
intézményközi megállapodás által felállított különbizottságnak minősített információt
biztosítson, az információt a lehető legrövidebb időn belül továbbítani kell. E célból a
Parlament a minősített információkkal kapcsolatos ülés tartására alkalmas külön helyiséget
rendez be. A helyiség kiválasztásánál a legfőbb szempont, hogy az a Tanács biztonsági
szabályzatának elfogadásáról szóló 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban5 az
ilyen jellegű ülésre megállapított védelemmel azonos szintű védelmet biztosítson.

5. cikk

A Parlament elnöke vagy a fent említett bizottság elnöke által vezetett tájékoztató ülést a
nyilvánosság kizárásával tartják.

Az Elnökök Értekezlete által kinevezett négy tag kivételével kizárólag azon tisztviselők
léphetnek az ülésterembe, akik feladatuk folytán, vagy akik a követelményeknek megfelelően
és a ’need-to-know’ elvet is figyelembe véve átestek a biztonsági átvilágításon, és számukra a
belépést engedélyezték.

6. cikk

A fenti intézményközi megállapodás 3.3 bekezdésének megfelelően, ha a Parlament elnöke,
illetve a fent említett külügyi, emberjogi, közös biztonsági és védelmi politikai bizottság elnöke
minősített információt tartalmazó dokumentumba történő betekintésre kér engedélyt, a
dokumentumokba a Tanács helyiségeiben tekinthetnek be.

5HL L 101., 2001.4.11., 1. o.
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A dokumentumokba a rendelkezésre álló változattól függetlenül a helyszínen tekinthetnek be.

7. cikk

A Parlament azon képviselőinek, akik tájékoztatókon vesznek részt vagy minősített
dokumentumokhoz férnek hozzá, olyan biztonsági átvilágításhoz hasonló eljáráson kell
átesniük, mint amelyet a Tanács és a Bizottság tagjaira alkalmaznak. Ennek kapcsán a
Parlament elnöke az illetékes nemzeti hatóságoknál megteszi a szükséges intézkedéseket.

8. cikk

Azon tisztviselők, akik minősített dokumentumokhoz férnek hozzá, a többi intézmény számára
megállapított rendelkezéseknek megfelelően biztonsági átvilágításon esnek át. Az ilyen módon
átvilágított tisztviselőket felkérik, hogy vegyenek részt a fent említett tájékoztató üléseken, a
’need-to-know’ elvre is figyelemmel, illetve, hogy ismerkedjenek meg az érintett dokumentum
tartalmával. Ennek kapcsán az átvilágítás eredményét a főtitkár a tagállamok illetékes
hatóságaival történő konzultációt követően ugyanezen hatóságok által végrehajtott biztonsági
átvilágítás alapján hagyja jóvá.

9. cikk

Az ilyen ülések, illetve az ilyen dokumentumokba a Tanács helyiségeiben történő betekintés
során szerzett információkat semmilyen formában - sem teljes egészében, sem részben - nem
lehet közzétenni, kiosztani vagy sokszorosítani. Ugyanilyen alapon a Tanács által átadott
minősített információt tilos bármilyen formában rögzíteni.

10. cikk

Az Elnökök Értekezlete által a minősített információhoz való hozzáférésre kijelölt parlamenti
képviselőket titoktartási kötelezettség terheli. Bármely képviselőt, aki e kötelezettség ellen vét,
az Elnökök Értekezlete által kijelölt másik képviselő helyettesíti a különbizottságban. Ennek
kapcsán, a kötelezettségét megsértő képviselőt a különbizottságból történő kizárását
megelőzően az Elnökök Értekezlete külön, zárt ülésen meghallgathatja. A különbizottságból
történő kizárásán felül az információt kiszivárogtató képviselő ellen adott esetben a hatályos
jogszabályoknak megfelelő büntetőeljárás folytatható.

11. cikk

A bizalmas információhoz való hozzáférés céljából a ‘need-to-know’ elvnek megfelelően
biztonsági átvilágításon átesett tisztviselőket titoktartási kötelezettség terheli. E cikk
megsértése az Elnök által lefolytatott vizsgálatot, és adott esetben a személyzeti szabályzatnak
megfelelő fegyelmi eljárást vonhat maga után. Bírósági eljárás indítása esetén az Elnök
megteszi az összes szükséges intézkedést, hogy az illetékes nemzeti hatóságok számára
lehetővé tegye a megfelelő eljárások végrehajtását.

12. cikk

E határozat végrehajtásából eredő átdolgozás, módosítás vagy értelmezés az Elnökség
hatáskörébe tartozik.

13. cikk

E határozatot a Parlament eljárási szabályzatához mellékletként csatolják és az Európai Unió
Hivatalos Lapjában történő kihirdetés napján lép hatályba.
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