
MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA Z 20. NOVEMBRA 2002 UZAVRETÁ
MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU O PRÍSTUPE EURÓPSKEHO

PARLAMENTU K CITLIVÝM INFORMÁCIÁM RADY V OBLASTI
BEZPEČNOSTNEJ A OBRANNEJ POLITIKY1

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA,

keďže

(1) Článok 21 Zmluvy o Európskej únii ustanovuje, že predsedníctvo Rady konzultuje
Európsky parlament hlavné aspekty a základné možnosti spoločnej zahraničnej a
bezpečnostnej politiky a zabezpečí, aby sa v plnej miere zohľadnilo stanovisko Európskeho
parlamentu. Tento článok tiež ustanovuje povinnosť predsedníctva Rady a Komisie pravidelne
informovať Európsky parlament o vývoji zahraničnej a bezpečnostnej politiky únie. Je vhodné
zaviesť mechanizmus, ktorý zabezpečí použitie týchto zásad v uvedenej oblasti.

(2) S prihliadnutím na osobitnú povahu a zvlášť citlivý obsah niektorých vysoko
klasifikovaných informácií v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky je na mieste zaviesť
špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s dokumentmi, ktoré obsahujú takéto informácie.

(3) V súlade s článkom 9 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a
Rady z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a
Komisie2, má Rada informovať Európsky parlament o citlivých dokumentoch tak, ako je
uvedené v článku 9 ods. 1 nariadenia v súlade s dojednaniami dohodnutými medzi orgánmi.

(4) Vo väčšine členských štátov existujú osobitné mechanizmy na prenos a zaobchádzanie
s klasifikovanými informáciami medzi národnými vládami a parlamentmi. Táto
medziinštitucionálna dohoda by mala zabezpečiť Európskemu parlamentu zaobchádzanie
podľa vzoru najlepšej praxe v členských štátoch.

UZAVRELI TÚTO MEDZIINŠTITUCIONÁLNU DOHODU:

1. Pôsobnosť

1.1. Táto medziinštitucionálna dohoda sa týka prístupu Európskeho parlamentu k citlivým
informáciám, t.j. informáciám klasifikovaným ako „TRÈS SECRET/TOP SECRET“,
„SECRET“ alebo „CONFIDENTIAL“ bez ohľadu na ich pôvod, nosič alebo štádium
dokončenia, ktoré má Rada k dispozícii v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky a
zaobchádzania s takto klasifikovanými dokumentmi.

1.2. Informácie pochádzajúce z tretieho štátu alebo z medzinárodnej organizácie sa
postupujú so súhlasom tohto štátu alebo organizácie.

Ak sú informácie pochádzajúce z členského štátu postúpené Rade bez výslovného obmedzenia
týkajúceho sa ich šírenia medzi ďalšími orgánmi okrem obmedzenia vyplývajúceho z ich

1 Ú. v. ES C 298, 30.11.2002, s. 1.
2 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
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klasifikácie, použijú sa ustanovenia 2 a 3 tejto medziištitucionálnej dohody. V opačnom
prípade sa takéto informácie postupujú so súhlasom príslušného členského štátu.

Ak Rada odmietne postúpiť informácie pochádzajúce z tretieho štátu, medzinárodnej
organizácie alebo členského štátu, musí toto odmietnutie odôvodniť.

1.3. Ustanovenia tejto medziinštitucionálnej dohody sa použijú v súlade s platným právom
a bez toho, aby tým bolo dotknuté Rozhodnutie 95/167/ES, Euratom, ESUO Európskeho
parlamentu, Rady a Komisie z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach týkajúcich sa
výkonu práva na vyšetrovanie Európskeho parlamentu3 a bez toho, aby tým boli dotknuté
existujúce dojednania, najmä medziinštitucionálna dohoda zo 6. mája 1999 uzavretá medzi
Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového
postupu4.

2. Všeobecné ustanovenia

2.1. Oba orgány konajú v súlade s vzájomnou povinnosťou lojálnej spolupráce a v duchu
vzájomnej dôvery, ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy. Prenos a
zaobchádzanie s informáciami, na ktoré sa vzťahuje táto medziinštitucionálna dohoda sa
uskutočňuje s náležitým ohľadom na záujmy, ktoré má klasifikácia ochraňovať, a to najmä na
verejný záujem vo vzťahu k bezpečnosti a obrane Európskej únie alebo jedného či viacerých
členských štátov alebo vo vzťahu k vojenskému a nevojenskému krízovému manažmentu.

2.2. Na žiadosť niektorej z osôb uvedených v bode 3.1 ich predsedníctvo Rady alebo
generálny tajomník/vysoký predstaviteľ urýchlene informuje o obsahu každej citlivej
informácie, ktorá je potrebná pre výkon právomocí zverených Európskemu parlamentu na
základe Zmluvy o Európskej únii v oblasti patriacej do pôsobnosti tejto medziinštitucionálnej
dohody, s ohľadom na verejný záujem vo vzťahu k bezpečnosti a obrane Európskej únie alebo
jedného či viacerých členských štátov alebo vo vzťahu k vojenskému a nevojenskému
krízovému manažmentu a v súlade s opatreniami uvedenými v odseku 3.

3. Opatrenia týkajúce sa prístupu k citlivým informáciám a zaobchádzania s nimi

3.1. V kontexte tejto medziinštitucionálnej dohody môže predseda Európskeho parlamentu
alebo predseda výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci, ľudské práva, spoločnú
bezpečnosť a obrannú politiku požiadať predsedníctvo Rady alebo generálneho
tajomníka/vysokého predstaviteľa, aby poskytli tomuto výboru informácie o vývoji v oblasti
európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, vrátane citlivých informácií, na ktoré sa vzťahuje
bod 3.3.

3.2. V prípade krízy alebo na žiadosť predsedu Európskeho parlamentu alebo predsedu
výboru pre zahraničné veci, ľudské práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku sa takéto
informácie poskytnú v čo najkratšom čase.

3.3. Predsedníctvo Rady alebo generálny tajomník/vysoký predstaviteľ informujú predsedu
parlamentu a osobitný výbor, ktorému predsedá predseda výboru pre zahraničné veci, ľudské
práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku, a ktorý sa skladá zo štyroch členov
menovaných konferenciou predsedov, o obsahu citlivých informácií, ak je to potrebné pre

3 Ú. v. ES L 113, 19.5.1995, s. 1.
4 Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s 1.
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výkon právomocí zverených Európskemu parlamentu Zmluvou o Európskej únii v oblasti
patriacej do pôsobnosti tejto medziinštitucionálnej dohody. Predseda Európskeho parlamentu
a osobitný výbor môžu požiadať o nahliadnutie do týchto dokumentov v priestoroch Rady.

Ak je to vzhľadom na povahu a obsah príslušných informácií alebo dokumentov vhodné a
možné, sú dané k dispozícii predsedovi Európskeho parlamentu, ktorý rozhodne o jednej z
týchto možností:

(a) informácie určené pre predsedu výboru pre zahraničné veci, ľudské práva,
spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku

(b) obmedzenie prístupu k informáciám len na členov výboru pre zahraničné veci,
ľudské práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku

(c) prerokovanie za zatvorenými dverami vo výbore pre zahraničné veci, ľudské
práva, spoločnú bezpečnosť a zahraničnú politiku v súlade s opatreniami, ktoré
sa môžu odlišovať v závislosti od stupňa dôvernosti;

(d) poskytnutie dokumentov, z ktorých boli informácie odstránené vzhľadom na to,
že sú tajné.

Tieto možnosti sa nepoužijú, ak sú citlivé informácie klasifikované ako "TRÈS SECRET/TOP
SECRET".

Ak ide o informácie alebo dokumenty klasifikované ako „SECRET“ alebo
„CONFIDENTIAL“ predseda Európskeho parlamentu rozhodne o výbere jednej z možností po
predchádzajúcej dohode s Radou.

Príslušné informácie a dokumenty sa neuverejnia ani nepostúpia iným osobám.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Európsky parlament a Rada prijímajú samostatne opatrenia potrebné na zabezpečenie
vykonávania tejto medziinštitucionálnej dohody, vrátane krokov potrebných na bezpečnostnú
previerku zainteresovaných osôb.

4.2. Obidva orgány majú záujem prerokovať podobné medziinštitucionálne dohody
týkajúce sa klasifikovaných informácií v iných oblastiach činnosti Rady, pričom sa rozumie,
že ustanovenia tejto medziinštitucionálnej dohody nepredstavujú precedens pre iné oblasti
činnosti únie alebo Spoločenstva a nemajú vplyv na obsah iných medziinštitucionálnych
dohôd.

4.3. Táto medziinštitucionálna dohoda sa na žiadosť niektorého z orgánov opätovne posúdi
po dvoch rokoch na základe skúseností získaných pri jej vykonávaní.

Príloha

Táto medziinštitucionálna dohoda sa vykonáva v súlade s príslušnými platnými nariadeniami,
a najmä v súlade so zásadou, že súhlas pôvodcu informácie je nevyhnutnou podmienkou pre
prenos klasifikovaných informácií podľa bodu 1.2.

Členovia osobitného výboru Európskeho parlamentu nahliadajú do citlivých dokumentov v
zabezpečenej miestnosti v priestoroch Rady.
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Táto medziinštitucionálna dohoda nadobúda účinnosť po tom, ako Európsky parlament
prijme vnútorné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v súlade so zásadami uvedenými v bode
2.1, a ktoré sú porovnateľné s opatreniami iných inštitúcií, tak aby sa zabezpečil rovnaký
stupeň ochrany citlivých informácií.
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