
POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE Z DNIA 20 LISTOPADA 2002 R.
MIĘDZY PARLAMENTEM EUROPEJSKIM A RADĄ, DOTYCZĄCE DOSTĘPU

PARLAMENTU DO POSIADANYCH PRZEZ RADĘ INFORMACJI SENSYTYWNYCH W
DZIEDZINIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY1

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA,

mając na uwadze, co następuje:

(1) art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej przewiduje, że Prezydencja Rady zasięga
opinii Parlamentu odnośnie głównych aspektów i podstawowych kierunków w
zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz czuwa nad tym,
aby poglądy Parlamentu Europejskiego były należycie uwzględniane. Ten sam
artykuł przewiduje obowiązek regularnego informowania Parlamentu przez
Prezydencję Rady oraz Komisję o kierunkach rozwoju w zakresie wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; wskazane jest stworzenie mechanizmu
zapewniającego wdrożenie powyższych zasad;

(2) z uwagi na specyfikę oraz szczególnie sensytywną treść niektórych ściśle
poufnych informacji w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony, istnieje
konieczność stworzenia specjalnego systemu postępowania z dokumentami
zawierającymi takie informacje;

(3) zgodnie z art. 9 ust. 7 rozporządzenia nr 1049/2001 (WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. dotyczącego publicznego dostępu
do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji2, Rada jest
zobowiązana do udzielania Parlamentowi Europejskiemu informacji na temat
sensytywnych dokumentów określonych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia,
stosownie do uzgodnień dokonanych przez instytucje;

(4) w większości państw członkowskich istnieją pomiędzy rządami i parlamentami
narodowymi specyficzne mechanizmy przekazywania i postępowania z
informacjami opatrzonymi klauzulami poufności. Niniejsze porozumienie
międzyinstytucjonalne powinno zapewnić Parlamentowi Europejskiemu model
postępowania z informacjami zgodny z najlepszymi praktykami
obowiązującymi w państwach członkowskich;

zawarły niniejsze porozumienie międzyinstytucjonalne:

1. Zakres stosowania

1.1. Niniejsze porozumienie międzyinstytucjonalne reguluje dostęp Parlamentu
Europejskiego do będących w posiadaniu Rady informacji sensytywnych z zakresu polityki
bezpieczeństwa i obrony, opatrzonych klauzulą: « TRÈS SECRET/TOP SECRET» (ŚCIŚLE
TAJNE), «SECRET» (TAJNE) lub «CONFIDENTIEL» (POUFNE), niezależnie od ich
pochodzenia, nośnika lub stopnia zaawansowania, jak również postępowanie z takimi
dokumentami.

1Dz.U. C 298 z 30.11.2002, str. 1
2Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.
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1.2. Informacje pochodzące z państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
przekazywane są za ich zgodą.

Jeżeli informacje pochodzące z państwa członkowskiego zostały przekazane Radzie bez
jednoznacznej wzmianki o ograniczeniu ich rozpowszechniania w innych instytucjach, innej
niż wzmianka mówiąca o ich utajnieniu, zastosowanie mają zasady zamieszczone w sekcji 2 i
3 niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego. W przeciwnym wypadku informacje te
przekazywane są za zgodą danego państwa członkowskiego.

W przypadkach, gdy Rada odmawia przekazania informacji pochodzących z kraju trzeciego,
organizacji międzynarodowej lub państwa członkowskiego, podaje ona powody swojej
odmowy.

1.3. Postanowienia niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego stosuje się zgodnie
z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem decyzji 95/167/WE, Euratom, EWWiS
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 19 kwietnia 1995 r. dotyczącej uprawnień
śledczych Parlamentu Europejskiego3 oraz z zastrzeżeniem istniejących porozumień,
szczególnie porozumienia instytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i
Komisją z dnia 6 maja 1999 r., dotyczącego dyscypliny budżetowej oraz usprawnienia
procedury budżetowej4.

2. Zasady ogólne

2.1. Obydwie instytucje działają zgodnie z obustronnym zobowiązaniem lojalnej
współpracy i w duchu wzajemnego zaufania, przestrzegając odpowiednich postanowień
Traktatów. Przekazywanie informacji oraz postępowanie z informacjami, których dotyczy
niniejsze porozumienie międzyinstytucjonalne, odbywa się z poszanowaniem interesów,
których ochronę zapewnia ich utajnienie, w tym szczególnie interesu publicznego w zakresie
bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej, jednego lub kilku państw członkowskich, lub
w zakresie zbrojnego i pokojowego postępowania w sytuacjach kryzysowych.

2.2. Na wniosek jednego z podmiotów określonych w pkt 3.1, Prezydencja Rady lub
Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel przekazują, z zachowaniem wszelkiej ostrożności,
informacje sensytywne niezbędne dla umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu właściwego
wykonywania nadanych mu przez Traktat o Unii Europejskiej uprawnień w zakresie objętym
niniejszym porozumieniem międzyinstytucjonalnym, uwzględniając interes publiczny w
zakresie bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej, jednego lub kilku państw
członkowskich bądź w zakresie zbrojnego i pokojowego postępowania w sytuacjach
kryzysowych, zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 3.

3. Zasady dostępu do informacji sensytywnych i postępowania z nimi

3.1. W ramach niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego lub przewodniczący komisji spraw zagranicznych, praw człowieka,
wspólnego bezpieczeństwa i polityki obronnej Parlamentu Europejskiego może wnioskować,
by Prezydencja Rady lub Sekretarz Generalny/wysoki przedstawiciel dostarczyli wymienionej
komisji informacji dotyczących kierunków rozwoju w zakresie europejskiej polityki
bezpieczeństwa i obrony, w tym informacji sensytywnych, do których odnosi się punkt 3.3.

3Dz.U. L 113 z 19.5.1995, str. 2.
4Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.
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3.2. W sytuacjach kryzysowych lub na wniosek Przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego albo przewodniczącego komisji spraw zagranicznych, praw człowieka,
wspólnego bezpieczeństwa i polityki obronnej, powyższe informacje są dostarczane bez
zbędnej zwłoki.

3.3. W tym kontekście, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, oraz złożona z czterech
członków wyznaczonych przez Konferencję Przewodniczących komisja specjalna pod
przewodnictwem przewodniczącego komisji spraw zagranicznych, praw człowieka,
wspólnego bezpieczeństwa i polityki obronnej, są powiadamiani przez Prezydencję Rady lub
Sekretarza Generalnego/wysokiego przedstawiciela o treści informacji sensytywnych, jeżeli są
one niezbędne dla wykonywania przez Parlament Europejski nadanych mu przez Traktat o Unii
Europejskiej uprawnień w zakresie objętym niniejszym porozumieniem
międzyinstytucjonalnym. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i komisja specjalna
mogą wnioskować o wgląd do wyżej wymienionych dokumentów w siedzibie Rady.

Jeżeli charakter i treść informacji lub dokumentów na to pozwalają, są one przekazywane do
dyspozycji Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który wybiera jedną z następujących
możliwości:

(a) przeznaczenie informacji dla przewodniczącego komisji spraw zagranicznych,
praw człowieka, wspólnego bezpieczeństwa i polityki obronnej;

(b) ograniczenie dostępu do informacji jedynie do członków komisji spraw
zagranicznych, praw człowieka, wspólnego bezpieczeństwa i polityki i
obronnej;

(c) rozpatrywanie przy drzwiach zamkniętych w komisji spraw zagranicznych,
praw człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej, na zasadach,
które mogą się zmieniać zależnie od stopnia poufności danego dokumentu;

(d) udostępnienie dokumentów, z których zostały usunięte poszczególne części w
zależności od wymaganego stopnia poufności.

Rozwiązań tych nie stosuje się do informacji sensytywnych opatrzonych klauzulą: « TRÈS
SECRET/TOP SECRET» (ŚCIŚLE TAJNE).

W przypadku informacji lub dokumentów «SECRET» (TAJNYCH) lub «CONFIDENTIAL»
(POUFNYCH) Przewodniczący Parlamentu Europejskiego porozumiewa się z Radą co do
wyboru jednego z powyższych rozwiązań.

Informacje lub dokumenty, o których mowa, nie są publikowane ani przekazywane innym
odbiorcom.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Parlament Europejski i Rada, każda z instytucji w dotyczącym jej zakresie, podejmują
wszelkie niezbędne środki mające na celu wdrożenie niniejszego porozumienia
międzyinstytucjonalnego, w tym środki niezbędne do ustanowienia procedury sprawdzania
wobec zainteresowanych osób.

4.2. Obydwie instytucje wyrażają gotowość do podjęcia dyskusji na temat podobnych
porozumień międzyinstytucjonalnych, które mogłyby dotyczyć informacji niejawnych w
innych dziedzinach działalności Rady z tym, że postanowienia niniejszego porozumienia

E3_Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dostępu Parlamentu do informacji sensytywnych w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i
 obrony



międzyinstytucjonalnego nie tworzą precedensu dla innych dziedzin działalności Unii lub
Wspólnoty oraz nie będą miały wpływu na treść innych porozumień międzyinstytucjonalnych.

4.3. Na wniosek jednej z tych instytucji, po dwóch latach dokonuje się przeglądu
niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego w świetle doświadczenia nabytego
podczas jego wdrażania.

Załącznik

Niniejsze porozumienie międzyinstytucjonalne jest wdrażane zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami, a szczególnie z zasadą, według której zgoda podmiotu będącego
źródłem informacji jest niezbędnym warunkiem dla przekazania informacji niejawnych,
zgodnie z pkt 1.2.

Członkowie komisji specjalnej Parlamentu Europejskiego zapoznają się z dokumentami
sensytywnymi w zabezpieczonej sali, w siedzibie Rady.

Niniejsze porozumienie międzyinstytucjonalne wchodzi w życie po przyjęciu przez Parlament
Europejski wewnętrznych środków bezpieczeństwa zgodnych z zasadami, o których mowa w
pkt 2.1 i porównywalnych ze środkami przyjętymi w innych instytucjach, w celu zapewnienia
jednakowego poziomu zabezpieczenia informacji sensytywnych.
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