
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU Z 23. OKTÓBRA 2002 O
VYKONANÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ DOHODY O PRÍSTUPE EURÓPSKEHO
PARLAMENTU K CITLIVÝM INFORMÁCIÁM V OBLASTI BEZPEČNOSTNEJ A

OBRANNEJ POLITIKY1

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na článok 9, a najmä na odseky 6 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho
parlamentu, Rady a Komisie2,

so zreteľom na bod 1 prílohy VII, časť A tohto rokovacieho poriadku3,

so zreteľom na článok 20 rozhodnutia predsedníctva z 28. novembra 2001 o prístupe verejnosti
k dokumentom Európskeho parlamentu4,

so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o
prístupe Európskeho parlamentu k citlivým informáciám Rady v oblasti bezpečnostnej a
obrannej politiky,

so zreteľom na návrh predsedníctva,

so zreteľom na osobitnú povahu a zvlášť citlivý obsah niektorých prísne dôverných informácií
v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky,

keďže v súlade s ustanoveniami dohodnutými medzi týmito dvoma orgánmi má Rada
povinnosť informovať Parlament o citlivých dokumentoch,

keďže poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú členmi osobitného výboru vytvoreného na
základe medziinštitucionálnej dohody, musia prejsť previerkou kvôli prístupu k citlivým
informáciám v súlade s princípom „potreba vedieť".

so zreteľom na potrebu prijať osobitné opatrenia na prijímanie a na zaobchádzanie s nimi a
ochranu citlivých informácií pochádzajúcich z Rady, členských štátov, tretích štátov alebo z
medzinárodných organizácií,

ROZHODOL:

Článok 1

Týmto rozhodnutím sa prijímajú dodatočné opatrenia potrebné na vykonanie
medziinštitucionálnej dohody o prístupe Európskeho parlamentu k citlivým informáciám v
oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky.

Článok 2

Rada vybavuje žiadosti Parlamentu o prístup k citlivým informáciám Rady v súlade s vlastnými
pravidlami. Ak boli vyžiadané dokumenty vypracované inými orgánmi, členskými štátmi,

1 Ú. v. ES C 298, 30.11.2002, s. 4.
2 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
3 Príloha sa vypúšťa z rokovacieho poriadku.
4 Ú. v. ES C 374, 29.12.2001, s. 1.
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tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, postúpi ich  iba so súhlasom
dotknutých orgánov, štátov alebo organizácií.

Článok 3

Predseda parlamentu zodpovedá za vykonanie medziinštitucionálnej dohody v rámci
parlamentu.

V tejto súvislosti prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil dôverné zaobchádzanie s
informáciami získanými  priamo od predsedu Rady alebo od generálneho tajomníka/vysokého
predstaviteľa alebo s informáciami získanými počas nahliadania do citlivých dokumentov v
priestoroch Rady.

Článok 4

Ak predseda Európskeho parlamentu alebo predseda výboru pre zahraničné veci, ľudské práva,
spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku požiada predsedníctvo Rady alebo generálneho
tajomníka/vysokého predstaviteľa, aby poskytli citlivé informácie osobitnému výboru, ktorý
bol zriadený na základe medziinštitucionálnej dohody, urobia tak čo najskôr. V tejto súvislosti
poskytne Parlament miestnosť špeciálne vybavenú pre zaobchádzanie s citlivými
informáciami. Miestnosť sa vyberie tak, aby v nej bolo možné zabezpečiť rovnakú úroveň
ochrany, aká bola stanovená pre tento druh schôdze rozhodnutím Rady č. 2001/264/ES z 19.
marca 20015 o prijatí bezpečnostných predpisov Rady.

Článok 5

Informačná schôdza, ktorú riadi predseda Parlamentu alebo predseda uvedeného výboru, sa
koná za zatvorenými dverami.

S výnimkou štyroch členov menovaných konferenciou predsedov, majú prístup do rokovacej
miestnosti iba tí úradníci, ktorí boli na základe svojich funkčných povinností alebo potrieb
pracoviska preverení a oprávnení na vstup na základe zásady „potreby poznať”.

Článok 6

Ak predseda Parlamentu alebo predseda uvedeného výboru požiada o oprávnenie nahliadať do
dokumentov obsahujúcich citlivé informácie podľa bodu 3.3 uvedenej medziinštitucionálnej
dohody, toto nahliadnutie sa uskutoční v priestoroch Rady.

Do dokumentov sa nahliada na mieste bez ohľadu na to, ktorá verzia je dostupná.

Článok 7

Poslanci, ktorí sa majú zúčastniť na informačných schôdzach alebo majú mať prístup k citlivým
dokumentom, podliehajú previerke podobnej previerke členov Rady a Komisie. V tejto
súvislosti prijme predseda Parlamentu nevyhnutné opatrenia vo vzťahu k príslušným
vnútroštátnym orgánom.

Článok 8

Úradníci, ktorí majú mať prístup k citlivým informáciám, sa podrobia previerke v súlade s
ustanoveniami platnými pre ostatné orgány. Úradníci preverení týmto spôsobom sa podľa

5 Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.
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zásady „potreby poznať“ pozvú na uvedené informačné schôdze, alebo im bude umožnené
dôkladné preskúmanie predmetných dokumentov. V tejto súvislosti umožní generálny
tajomník prístup k dokumentom po porade s príslušnými orgánmi členských štátov na základe
bezpečnostnej previerky vykonanej týmito orgánmi.

Článok 9

Informácie získané na týchto schôdzach alebo počas nahliadaní do týchto dokumentov v
priestoroch Rady sa nesmú zverejňovať, šíriť  alebo reprodukovať v žiadnej forme, či už vcelku
alebo po častiach. Takisto nie je povolený žiadny záznam citlivých informácií, ktoré poskytla
Rada.

Článok 10

Poslanci, ktorých konferencia predsedov poverila prístupom k citlivým informáciám, sú
viazaní mlčanlivosťou. Poslanec, ktorý túto povinnosť poruší, bude v osobitnom výbore
nahradený iným poslancom, ktorého určí konferencia predsedov. Poslanec, ktorý porušil túto
povinnosť, môže byť pred svojím vylúčením z osobitného výboru vypočutý konferenciou
predsedov, ktorá sa zíde na osobitnej schôdzi za zatvorenými dverami. Okrem postihu, ktorý
spočíva vo vylúčení z osobitného výboru, môže byť poslanec v súlade s platnou legislatívou
stíhaný v rámci súdneho konania.

Článok 11

Úradníci, ktorí boli riadne preverení a majú prístup k citlivým informáciám v súlade so zásadou
„potreba vedieť”, majú povinnosť mlčanlivosti. Úradník, ktorý poruší túto povinnosť, podlieha
vyšetrovaniu uskutočnenému v rámci právomocí predsedu a prípadnému disciplinárnemu
konaniu v súlade so služobným poriadkom. V prípade súdneho konania prijme predseda všetky
opatrenia potrebné na to, aby príslušné vnútroštátne orgány mohli riadne konať.

Článok 12

Do pôsobnosti predsedníctva patria revízie, zmeny alebo výklad potrebné na vykonanie tohto
rozhodnutia.

Článok 13

Toto rozhodnutie tvorí prílohu k rokovaciemu poriadku Parlamentu a nadobúda účinnosť v deň
jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
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