
CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AN 23 DEIREADH FÓMHAIR 2002
MAIDIR LE CUR CHUN FEIDHME AN CHOMHAONTAITHE IDIRINSTITIÚIDIGH
LENA RIALAÍTEAR ROCHTAIN AG PARLAIMINT NA HEORPA AR FHAISNÉIS

ÍOGAIR DE CHUID NA COMHAIRLE I RÉIMSE AN BHEARTAIS SLÁNDÁLA AGUS
COSANTA1

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA,

ag féachaint d’Airteagal 9, agus go háirithe mír 6 agus mír 7 den Airteagal sin, de
Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na
Comhairle agus an Choimisiúin2,

ag féachaint do phointe 1 d’Iarscríbhinn VIII, cuid A dá Rialacha Nós Imeachta3,

ag féachaint d’Airteagal 20 den Chinneadh ón mBiúró an 28 Samhain 2001 maidir le rochtain
phoiblí ar dhoiciméid na Parlaiminte4,

ag féachaint don Chomhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle
maidir le rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle i réimse
an bheartais slándála agus cosanta,

ag féachaint don togra ón mBiúró,

ag féachaint do chineál sonrach agus do shubstaint thar a bheith íogair roinnt míreanna an-
rúnda faisnéise i réimse an bheartais slándála agus cosanta,

de bhrí, i gcomhréir leis na forálacha atá comhaontaithe idir na hinstitiúidí, go bhfuil ar an
gComhairle faisnéis faoi dhoiciméid íogaire a chur ar fáil don Pharlaimint,

de bhrí nach mór, maidir le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa atá ar an gcoiste speisialta arna
chur ar bun leis an gComhaontú Idirinstitiúideach, imréiteach a dhéanamh ina leith i gcomhair
rochtana ar fhaisnéis íogair i gcomhréir leis an bprionsabal "eolas ar bhonn riachtanais",

ag féachaint don ghá atá le socruithe sonracha a leagan síos maidir le faisnéis íogair arna cur
ar aghaidh ag an gComhairle, ag Ballstáit, ag tríú Stáit nó ag eagraíochtaí idirnáisiúnta a
ghlacadh, maidir le déileáil leis an bhfaisnéis sin agus maidir leis an bhfaisnéis sin a choimirciú,

TAR ÉIS A CHINNEADH MAR A LEANAS:

Airteagal 1

Leis an gCinneadh seo, glactar bearta breise atá ag teastáil chun an Comhaontú
Idirinstitiúideach lena rialaítear rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar fhaisnéis íogair de chuid
na Comhairle i réimse an bheartais slándála agus cosanta a chur chun feidhme.

1IO C 298, 30.11.2002, lch. 4.
2IO L 145, 31.5.2001, lch. 43.
3Iarscríbhinn scriosta anois ó na Rialacha Nós Imeachta.
4IO C 374, 29.12.2001, lch. 1.
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Airteagal 2

Maidir le hiarrataí ón bParlaimint ar rochtain ar fhaisnéis íogair de chuid na Comhairle,
déileálfaidh an Chomhairle leo ar shlí atá ag teacht lena rialacha iomchuí. Más rud é gur
institiúidí eile, Ballstáit, tríú tíortha nó eagraíochtaí idirnáisiúnta a tharraing suas na doiciméid
a iarrtar, ní chuirfear ar aghaidh iad ach amháin le comhaontú na n-institiúidí, na Stát nó na n-
eagraíochtaí lena mbaineann.

Airteagal 3

Beidh Uachtarán na Parlaiminte freagrach as cur chun feidhme an Chomhaontaithe
Idirinstitiúidigh laistigh den Institiúid.

Chuige sin, glacfaidh sé nó sí gach beart is gá chun a ráthú go ndéileálfar go rúnda le faisnéis
a fhaightear go díreach ó Uachtarán na Comhairle nó ón Ardrúnaí/Ardionadaí, nó le faisnéis a
fhaightear le linn a bheith ag féachaint ar dhoiciméid íogaire in áitreabh na Comhairle.

Airteagal 4

I gcás ina n-iarrann Uachtarán na Parlaiminte nó cathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí
Eachtracha, um Chearta an Duine agus um an gComhbheartas Slándála agus Cosanta ar
Uachtaránacht na Comhairle nó ar an Ardrúnaí/Ardionadaí faisnéis íogair a sholáthar don
choiste speisialta arna chur ar bun leis an gComhaontú Idirinstitiúideach, soláthrófar an
fhaisnéis sin chomh luath agus is féidir. Chuige sin, feisteoidh an Pharlaimint seomra a bheidh
deartha go speisialta chun cruinnithe a thionól chun déileáil le faisnéis íogair. Roghnófar an
seomra d’fhonn a ráthú go mbeidh leibhéal cosanta ann atá comhionann leis an leibhéal cosanta
atá leagtha síos don chineál seo cruinnithe le Cinneadh 2001/264/CE ón gComhairle an 19
Márta 20015 lena nglactar rialacháin slándála na Comhairle.

Airteagal 5

Déanfar an cruinniú faisnéise a sheoladh i seomra iata faoi cheannas Uachtarán na Parlaiminte
nó chathaoirleach an choiste thuasluaite.

Cé is moite den cheathrar Feisirí arna gceapadh ag Comhdháil na nUachtarán, ní bheidh
rochtain ar an seomra cruinnithe ag aon duine eile seachas na hoifigigh sin ar ina leith, de bhua
a ndualgas nó i gcomhréir lena riachtanais oibríochta, a bheidh imréiteach déanta agus údarú
tugtha i ndáil le dul isteach sa seomra cruinnithe, ach sin faoi réir an phrionsabail "eolas ar
bhonn riachtanais".

Airteagal 6

De bhun mhír 3.3 den Chomhaontú Idirinstitiúideach thuasluaite, más rud é go gcinnfidh
Uachtarán na Parlaiminte nó cathaoirleach an choiste thuasluaite údarú a iarraidh chun
féachaint ar dhoiciméid ina bhfuil faisnéis íogair, féachfar ar na doiciméid sin in áitreabh na
Comhairle.

Féachfar ar na doiciméid ar an láthair i cibé leagan ina bhfuil siad ar fáil.

5IO L 101, 11.4.2001, lch. 1.
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Airteagal 7

Beidh na Feisirí den Pharlaimint a bheidh le freastal a dhéanamh ar chruinnithe faisnéise nó a
mbeidh rochtain acu ar dhoiciméid íogaire faoi réir nós imeachta imréitigh a bheidh cosúil leis
an nós imeachta sin a bhaineann le Comhaltaí na Comhairle agus le Comhaltaí an Choimisiúin.
Chuige sin, déanfaidh Uachtarán na Parlaiminte na bearta is gá i leith na n-údarás inniúil
náisiúnta.

Airteagal 8

Déanfar oifigigh a mbeidh rochtain acu ar fhaisnéis íogair a imréiteach i gcomhréir leis na
forálacha atá leagtha síos do na hinstitiúidí eile. Iarrfar ar oifigigh a bheidh imréitithe ar an tslí
seo faoi réir an phrionsabail "eolas ar bhonn riachtanais" freastal ar na cruinnithe faisnéise
thuasluaite nó na doiciméid i dtrácht a iniúchadh. Chuige sin, déanfaidh an tArdrúnaí, tar éis
dul i gcomhairle le húdaráis inniúla na mBallstát, imréiteach a dheonú ar bhonn an fhiosrúcháin
slándála a sheolann na húdaráis sin.

Airteagal 9

Ní dhéanfar an fhaisnéis a fhaightear ag cruinnithe den sórt sin nó le linn féachaint ar
dhoiciméid den sórt sin ar áitreabh na Comhairle a nochtadh, a scaipeadh nó a atáirgeadh, go
hiomlán nó go páirteach, in aon fhoirm. Ar an gcaoi chéanna, ní údarófar aon taifeadadh a
dhéanamh ar shonraí a bhaineann leis an bhfaisnéis íogair arna soláthar ag an gComhairle.

Airteagal 10

Beidh Feisirí na Parlaiminte a bheidh ainmnithe ag Comhdháil na nUachtarán le rochtain a
bheith acu ar an bhfaisnéis íogair faoi cheangal ag an gceanglas maidir le rúndacht a chaomhnú.
Bainfear aon Fheisire a sháraíonn an ceanglas sin den choiste speisialta agus cuirfear Feisire
eile arna ainmniú ag Comhdháil na nUachtarán ina ionad. Chuige sin, féadfaidh an Feisire atá
ciontach i sárú an cheanglais éisteacht a fháil ó Chomhdháil na nUachtarán sula mbaintear den
choiste speisialta é nó í, agus tionólfaidh Comhdháil na nUachtarán cruinniú speisialta i seomra
iata. Chomh maith lena bhaint nó lena baint den choiste speisialta, d’fhéadfadh sé, más cuí, go
ndéanfar an Feisire atá freagrach as sceitheadh faisnéise a chur faoi réir imeachtaí breithiúnacha
de bhun na reachtaíochta iomchuí atá i bhfeidhm.

Airteagal 11

Maidir le hoifigigh arna n-imréiteach go cuí chun rochtain a bheith acu ar fhaisnéis íogair i
gcomhréir leis an bprionsabal "eolas ar bhonn riachtanais", beidh siad faoi cheangal ag an
gceanglas maidir le rúndacht a chaomhnú. Déanfar aon oifigeach a sháraíonn an riail sin a chur
faoi réir fiosrúcháin a sheolfar faoi údarás an Uachtaráin agus, más cuí, a chur faoi réir
imeachtaí araíonachta i gcomhréir leis na Rialacháin Foirne (statut des fonctionnaires). Más
rud é go dtionscnaítear imeachtaí breithiúnacha, glacfaidh an tUachtarán gach beart is gá lena
chur ar chumas na n-údarás inniúil náisiúnta na nósanna imeachta cuí a chur chun feidhme.

Airteagal 12

Beidh an Biúró inniúil ar thabhairt faoi aon athbhreithniú, leasú nó léirmhíniú atá riachtanach
de bharr chur chun feidhme an Chinnidh seo.
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Airteagal 13

Beidh an Cinneadh seo mar iarscríbhinn a ghabhann le Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte
agus tiocfaidh sé i bhfeidhm an lá a fhoilsítear in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach é.
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