
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2002 R. W
SPRAWIE WDROŻENIA POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO

DOTYCZĄCEGO DOSTĘPU PARLAMENTU DO INFORMACJI SENSYTYWNYCH W
ZAKRESIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY1

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając art. 9, a w szczególności ust. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r., dotyczącego publicznego dostępu do
dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji2,

uwzględniając załącznik VII3, część A, pkt 1 Regulaminu,4

uwzględniając art. 20 decyzji Prezydium z dnia 28 listopada 2001 r., dotyczącej publicznego
dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego5,

uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim a
Radą dotyczące dostępu Parlamentu do posiadanych przez Radę informacji sensytywnych w
dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony,

uwzględniając propozycję Prezydium,

uwzględniając specyficzny charakter oraz szczególnie sensytywną treść niektórych wysoce
poufnych informacji w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rada jest obowiązana do dostarczania Parlamentowi Europejskiemu informacji dotyczących
dokumentów sensytywnych, zgodnie z postanowieniami przyjętymi przez obie instytucje;

członkowie Parlamentu Europejskiego wchodzący w skład komisji specjalnej, ustanowionej
na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego, muszą przejść postępowanie sprawdzające,
aby uzyskać dostęp do informacji sensytywnych, przy zastosowaniu zasady "wiedzy
niezbędnej";

powinny zostać ustanowione specjalne procedury otrzymywania informacji sensytywnych
pochodzących od Rady, państw członkowskich, państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych, postępowania z nimi oraz ich zabezpieczania;

POSTANAWIA, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1Dz.U. C 298 z 30.11.2002, str. 4.
2Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.
3Teraz załącznik VIII.
4 Załącznik skreślony z Regulaminu.
5Dz.U. C 374 z 29.12.2001, str. 1.
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Niniejsza decyzja ma na celu przyjęcie dodatkowych środków niezbędnych do wdrożenia
porozumienia międzyinstytucjonalnego dotyczącego dostępu Parlamentu do posiadanych
przez Radę informacji sensytywnych w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony.

Artykuł 2

Wniosek Parlamentu Europejskiego o umożliwienie dostępu do posiadanych przez Radę
informacji sensytywnych jest rozpatrywany przez Radę zgodnie z obowiązującymi ją
przepisami. Jeżeli dokumenty, o które wnioskuje Parlament, zostały sporządzone przez inne
instytucje, państwa członkowskie, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe, są one
przekazywane za ich zgodą.

Artykuł 3

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest odpowiedzialny za wdrożenie porozumienia
międzyinstytucjonalnego w Parlamencie.

W tym celu podejmuje on wszelkie niezbędne środki, by zagwarantować poufność
postępowania z informacjami otrzymanymi bezpośrednio od przewodniczącego Rady lub od
Sekretarza Generalnego/wysokiego przedstawiciela lub z informacjami uzyskanymi w trakcie
badania dokumentów sensytywnych w siedzibie Rady.

Artykuł 4

Jeżeli na wniosek Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego lub przewodniczącego komisji
spraw zagranicznych, praw człowieka, wspólnego bezpieczeństwa i polityki obronnej,
Prezydencja Rady lub Sekretarz Generalny/wysoki przedstawiciel zostaną poproszeni o
udostępnienie informacji sensytywnych specjalnej komisji ustanowionej na mocy
porozumienia międzyinstytucjonalnego, są one przekazywane bez zbędnej zwłoki. Parlament
Europejski wyposaża specjalną salę dla organizacji zebrań dotyczących dokumentów
sensytywnych. Przy wyborze sali bierze się pod uwagę konieczność zapewnienia poziomu
bezpieczeństwa, odpowiadającego poziomowi przewidzianemu dla tego rodzaju zebrań w
decyzji 2001/264/WE Rady z dnia 19 marca 2001 r., w sprawie przyjęcia przepisów
dotyczących bezpieczeństwa6.

Artykuł 5

Zebranie informacyjne, któremu przewodniczy Przewodniczący Parlamentu Europejskiego lub
przewodniczący wyżej wymienionej komisji, odbywa się z wyłączeniem jawności.

Z wyjątkiem czterech członków wyznaczonych przez Konferencję Przewodniczących, prawo
wstępu do sali zebrań mają jedynie urzędnicy, którzy przeszli postępowanie sprawdzające i
otrzymali odpowiednie upoważnienie z racji pełnienia swoich obowiązków lub z racji potrzeby
operacyjnej, przy zachowaniu zasady "wiedzy niezbędnej".

Artykuł 6

Jeżeli, zgodnie z ust. 3.3 porozumienia międzyinstytucjonalnego, Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego lub przewodniczący wyżej wymienionej komisji złożą wniosek o prawo wglądu
do dokumentów zawierających informacje sensytywne, zapoznanie się z dokumentami odbywa
się w siedzibie Rady.

6Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1.
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Na miejscu udostępniane są dokumenty w dostępnej wersji lub wersjach.

Artykuł 7

Członkowie Parlamentu Europejskiego, którzy mają uczestniczyć w zebraniach
informacyjnych lub zapoznawać się z dokumentami sensytywnymi są poddawani
postępowaniu sprawdzającemu, analogicznemu do postępowania stosowanego wobec
członków Rady i członków Komisji. W tym celu Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
podejmuje odpowiednie kroki w stosunku do właściwych organów krajowych.

Artykuł 8

Urzędnicy, którzy mają zapoznać się z informacjami sensytywnymi są poddawani
postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami ustanowionymi dla pozostałych
instytucji. Poddani sprawdzeniu urzędnicy są wzywani do uczestnictwa w wyżej
wymienionych zebraniach informacyjnych lub do zapoznania się z rozpatrywanymi informacji,
przy zachowaniu zasady "wiedzy niezbędnej". W związku z tym, po otrzymaniu od właściwych
organów państw członkowskich opinii sporządzonych na podstawie wyników postępowania
sprawdzającego przeprowadzonego przez te organy, Sekretarz Generalny udziela
upoważnienia.

Artykuł 9

Otrzymane w trakcie zebrań lub w wyniku wglądu do dokumentów w siedzibie Rady
informacje nie mogą być ujawniane, rozpowszechniane, ani powielane w całości lub
częściowo, niezależnie od ich nośnika. Niedozwolone jest także rejestrowanie informacji
sensytywnych dostarczonych przez Radę.

Artykuł 10

Członkowie Parlamentu Europejskiego wyznaczeni przez Konferencję Przewodniczących do
zapoznania się z informacjami sensytywnymi, są zobowiązani do zachowania tajemnicy. Poseł,
który nie dotrzyma tego zobowiązania, jest zastępowany w specjalnej komisji przez innego
posła wyznaczonego przez Konferencję Przewodniczących. Przed wykluczeniem z komisji
specjalnej poseł, który nie dotrzymał tajemnicy, może być wysłuchany przez Konferencję
Przewodniczących w trakcie specjalnego posiedzenia odbywającego się z wyłączeniem
jawności. Niezależnie od wykluczenia z komisji specjalnej, w sprawie posła odpowiedzialnego
za wydostanie się informacji może być wszczęte postępowanie sądowe, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Artykuł 11

Urzędnicy, którzy przeszli odpowiednie postępowanie sprawdzające w związku z dostępem do
informacji sensytywnych, przy zastosowaniu zasady "wiedzy niezbędnej", są zobowiązani do
zachowania tajemnicy. Przeciwko urzędnikowi, który nie dotrzymał tajemnicy, przeprowadza
się dochodzenie pod nadzorem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz, w razie
potrzeby, postępowanie dyscyplinarne zgodnie z regulaminem pracowniczym. Gdy zachodzą
okoliczności uzasadniające wszczęcie postępowania sądowego, Przewodniczący podejmuje
odpowiednie środki pozwalające właściwym organom krajowym na zastosowanie
odpowiednich procedur.

Artykuł 12
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Prezydium jest właściwe do wprowadzania ewentualnych dostosowań, nowelizacji lub
wykładni niezbędnych do stosowania niniejszej decyzji.

Artykuł 13

Niniejsza decyzja stanowi załącznik do Regulaminu Parlamentu Europejskiego i wchodzi w życie w dniu
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
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