
ACORD INTERINSTITUŢIONAL DIN 20 NOIEMBRIE 2002
DINTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU PRIVIND ACCESUL PARLAMENTULUI
EUROPEAN LA INFORMAŢII SENSIBILE ALE CONSILIULUI DIN DOMENIUL POLITICII DE

SECURITATE ŞI DE APĂRARE1

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL,

întrucât:

(1) Articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Preşedinţia Consiliului
consultă Parlamentul European cu privire la principalele aspecte şi opţiuni fundamentale de
politică externă şi de securitate comună şi ia măsuri pentru a se ţine seama în mod
corespunzător de punctele de vedere ale Parlamentului European. Acelaşi articol prevede că
Parlamentul European este informat periodic de către Preşedinţia Consiliului şi Comisie cu
privire la evoluţia politicii externe şi de securitate comună. Este necesară instituirea unui
dispozitiv de garantare a aplicării acestor principii în domeniu.

(2) Ţinând seama de natura specifică şi de conţinutul extrem de sensibil al anumitor
informaţii cu un grad ridicat de confidenţialitate în domeniul politicii de securitate şi de apărare,
se recomandă stabilirea unui regim special pentru tratarea documentelor care conţin informaţii
de acest tip.

(3) În conformitate cu articolul 9 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la
documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei2, Consiliul are obligaţia
de a informa Parlamentul European cu privire la documentele sensibile, astfel cum acestea sunt
definite la articolul 9 alineatul (1) din regulament, în conformitate cu dispoziţiile convenite
între aceste instituţii.

(4) În majoritatea statelor membre există mecanisme specifice pentru transmiterea şi
tratarea informaţiilor clasificate între guvernele şi parlamentele naţionale. Prezentul acord
interinstituţional ar trebui să asigure Parlamentului European un tratament inspirat din cele mai
bune practici în vigoare în statele membre.

ADOPTĂ PREZENTUL ACORD INTERINSTITUŢIONAL:

1. Domeniul de aplicare

1.1 Prezentul acord interinstituţional reglementează accesul Parlamentului European la
informaţii sensibile, adică la informaţii clasificate „TRÈS SECRET/TOP SECRET”,
„SECRET” sau „CONFIDENTIEL” oricare ar fi originea, suportul sau gradul de finalizare,
deţinute de Consiliu în domeniul politicii de securitate şi de apărare, precum şi al tratării
documentelor astfel clasificate.

1.2 Informaţiile provenite de la un stat terţ sau de la o organizaţie internaţională se transmit
cu acordul acestora.
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În cazul în care informaţiile provenite de la un stat membru sunt transmise Consiliului fără
menţiunea explicită de difuzare restrânsă către alte instituţii, cu excepţia celei privind
clasificarea, se aplică regulile prevăzute la secţiunile 2 şi 3 din prezentul acord
interinstituţional. În caz contrar, aceste informaţii se transmit cu acordul statului membru în
cauză.

În cazul în care refuză transmiterea informaţiile provenite de la un stat terţ, de la o organizaţie
internaţională sau de la un stat membru, Consiliul îşi motivează refuzul.

1.3 Dispoziţiile prezentului acord interinstituţional se aplică în conformitate cu legislaţia
aplicabilă, fără a aduce atingere Deciziei 95/167/CE, Euratom, CECO a Parlamentului
European, a Consiliului şi a Comisiei din 19 aprilie 1995 privind modalităţile de exercitare a
dreptului de anchetă al Parlamentului European3 şi fără a aduce atingere aranjamentelor
existente, în special Acordului interinstituţional din 6 mai 1999 dintre Parlamentul European,
Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi îmbunătăţirea procedurii bugetare4.

2. Reguli generale

2.1 Cele două instituţii acţionează în conformitate cu sarcinile reciproce de cooperare loială
şi în spirit de încredere reciprocă, precum şi cu respectarea dispoziţiilor pertinente din tratate.
Transmiterea şi tratarea informaţiilor prevăzute de prezentul acord interinstituţional se
efectuează cu respectarea intereselor protejate de clasificare, în special interesul public privind
securitatea şi apărarea Uniunii Europene sau a unuia sau mai multor state membre sau
gestionarea militară şi nemilitară a crizelor.

2.2 La cererea uneia dintre personalităţile prevăzute la punctul 3.1, Preşedinţia Consiliului
sau Secretarul General/Înaltul Reprezentant le informează, cu promptitudinea necesară, cu
privire la conţinutul oricărei informaţii sensibile necesare pentru a permite Parlamentului
European să-şi exercite atribuţiile care îi sunt conferite de Tratatul privind Uniunea Europeană
în domeniul reglementat de prezentul acord interinstituţional, ţinând seama de interesul public
în ceea ce priveşte securitatea şi apărarea Uniunii Europene sau a unuia sau mai multor state
membre sau gestionarea militară şi nemilitară a crizelor, în conformitate cu modalităţile
definite în secţiunea 3.

3. Modalităţi privind accesul la informaţiile sensibile şi tratarea acestora

3.1 În cadrul prezentului acord interinstituţional, Preşedintele Parlamentului European sau
preşedintele comisiei pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună şi politica de
apărare a Parlamentului European poate cere ca Preşedinţia Consiliului sau Secretarul
General/Înaltul Reprezentant să furnizeze acestei comisii informaţii privind evoluţia în materie
de politică europeană de securitate şi de apărare, inclusiv informaţiile sensibile în cazul cărora
se aplică punctul 3.3.

3.2 În caz de criză sau la cererea Preşedintelui Parlamentului European sau a preşedintelui
comisiei pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună şi politica de apărare a
Parlamentului European, informaţiile de acest tip se furnizează în cel mai scurt timp.

3.3 În acest cadru, Preşedintele Parlamentului European, precum şi un comitet special
prezidat de preşedintele comisiei pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună
şi politica de apărare şi compus din patru membri desemnaţi de Conferinţa preşedinţilor sunt
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informaţi de către Preşedinţia Consiliului sau de către Secretarul General/Înaltul Reprezentant
cu privire la conţinutul informaţiilor sensibile în cazul în care acestea sunt necesare pentru a
permite Parlamentului European să-şi exercite atribuţiile care îi sunt conferite de Tratatul
privind Uniunea Europeană în domeniul reglementat de prezentul acord interinstituţional.
Preşedintele Parlamentului European şi comitetul special pot cere consultarea documentelor în
cauză la sediul Consiliului.

În cazul în care este posibil şi adecvat, date fiind natura şi conţinutul informaţiilor sau ale
documentelor în cauză, acestea se pun la dispoziţia Preşedintelui Parlamentului European, care
va alege una dintre posibilităţile următoare:

(a) informaţii destinate preşedintelui comisiei pentru afaceri externe, drepturile
omului, securitate comună şi politica de apărare;

(b) limitarea accesului la informaţii numai la membrii comisiei pentru afaceri
externe, drepturile omului, securitate comună şi politica de apărare;

(c) examinarea în cadrul comisiei pentru afaceri externe, drepturile omului,
securitate comună şi politica de apărare, întrunită cu uşile închise, în
conformitate cu modalităţi care pot varia în funcţie de gradul de confidenţialitate
avut în vedere;

(d) comunicarea documentelor filtrate în funcţie de gradul de confidenţialitate
necesar.

Aceste posibilităţi sunt excluse în cazul informaţiilor sensibile clasificate „TRÈS
SECRET/TOP SECRET”.

În ceea ce priveşte informaţiile sau documentele clasificate „SECRET” sau
„CONFIDENTIEL”, Preşedintele Parlamentului European, înainte de a opta pentru una dintre
aceste posibilităţi, se pune de acord cu Consiliul.

Informaţiile sau documentele în cauză nu se publică şi nu se transmit altor destinatari.

4. Dispoziţii finale

4.1 Parlamentul European şi Consiliul iau, fiecare în domeniul său de competenţă, măsurile
necesare pentru a asigura aplicarea prezentului acord interinstituţional, inclusiv cele necesare
pentru anchetele de securitate privind persoanele în cauză.

4.2 Cele două instituţii sunt dispuse să discute acorduri interinstituţionale comparabile care
ar putea reglementa informaţiile clasificate în alte sectoare de activitate ale Consiliului, cu
condiţia ca dispoziţiile prezentului acord interinstituţional să nu constituie un precedent pentru
alte domenii de activitate ale Uniunii sau ale Comunităţii şi nu aduce atingere conţinutului altor
eventuale acorduri interinstituţionale.

4.3 Prezentul acord interinstituţional se reexaminează după doi ani, la cererea uneia dintre
cele două instituţii, în conformitate cu experienţa dobândită în aplicarea acestuia.

Anexă

Prezentul acord interinstituţional se aplică în conformitate cu regulamentele pertinente în
vigoare şi, în special, cu principiul în conformitate cu care acordul autorităţii de origine este o
condiţie necesară pentru transmiterea de informaţii clasificate, prevăzută la punctul 1.2.
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Consultarea documentelor sensibile de către membrii comitetului special al Parlamentului
European se face într-o sală securizată, situată în localurile Consiliului.

Prezentul acord interinstituţional intră în vigoare după adoptarea de către Parlamentul
European a măsurilor de securitate interne în conformitate cu principiile prevăzute la punctul
2.1 şi comparabile cu cele ale altor instituţii, în vederea garantării unui nivel de protecţie
echivalent pentru informaţiile sensibile în cauză.
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