
INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODA ZE DNE 20. LISTOPADU 2002
MEZI EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU TÝKAJÍCÍ SE

PŘÍSTUPU EVROPSKÉHO PARLAMENTU K CITLIVÝM
INFORMACÍM RADY V OBLASTI BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÉ

POLITIKY1

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 21 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že předsednictví v Radě konzultuje s
Evropským parlamentem hlavní hlediska a základní možnosti volby společné
zahraniční a bezpečnostní politiky a zajišťuje, aby názory Evropského parlamentu
byly náležitě brány v úvahu. Tento článek rovněž stanoví, že Evropský parlament je
předsednictvím v Radě a Komisí pravidelně informován  o vývoji společné zahraniční
a bezpečnostní politiky. Je třeba zavést mechanismus, který zajistí uplatňování těchto
zásad v této oblasti.

(2) S přihlédnutím ke zvláštní povaze a ke zvláště citlivému obsahu některých vysoce
tajných skutečností v oblasti bezpečnostní a obranné politiky by měl být zaveden
zvláštní režim pro zacházení s dokumenty, které takové skutečnosti obsahují.

(3) Podle čl. 9 odst. 7 nařízení (ES) č. 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne
30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a
Komise2 má Rada informovat Evropský parlament o citlivých  dokumentech ve
smyslu v čl. 9 odst. 1 výše uvedeného nařízení, podle pravidel dohodnutých mezi
orgány.

(4) Ve většině členských států existují zvláštní mechanismy pro předávání tajných
skutečností mezi vládami a národními parlamenty a pro zacházení s nimi. Tato
interinstitucionální dohoda by měla Evropskému parlamentu zajistit zacházení, které
vychází z nejlepší praxe v členských státech,

UZAVŘELY TUTO INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODU:

1. Oblast působnosti

1.1. Tato interinstitucionální dohoda upravuje přístup Evropského parlamentu k citlivým
skutečnostem, tj. ke skutečnostem označeným jako „TRÈS SECRET/TOP SECRET“,
„SECRET“ nebo „CONFIDENTIEL“ – ať jsou jakéhokoli původu, na jakémkoli nosiči nebo
v jakémkoli stadiu dokončenosti –, které má Rada k dispozici v oblasti bezpečnostní a obranné
politiky, a zacházení s takto označenými dokumenty.

1.2. Informace pocházející z třetího státu nebo z mezinárodní organizace jsou dále
předávány se souhlasem daného státu nebo organizace.

Pokud jsou informace pocházející z členského státu předány Radě bez jiného výslovného
omezení možnosti šířit je do jiných institucí kromě jejich označení, použijí se pravidla

1Úř. věst. C 298, 30.11.2002, s. 1.
2Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
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stanovená v oddílech 2 a 3 této interinstitucionální dohody. V opačném případě jsou tyto
skutečnosti předány se souhlasem daného členského státu.

V případě, že Rada odmítne předat informace pocházející z třetího státu, z mezinárodní
organizace nebo z členského státu, musí uvést důvody tohoto odmítnutí.

1.3 Ustanovení této interinstitucionální dohody jsou použitelná v souladu s použitelnými
právními předpisy a aniž je dotčeno rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise
95/167/ES, Euratom, ESUO ze dne 19. dubna 1995 o pravidlech pro výkon vyšetřovacího
práva Evropského parlamentu3 a aniž je dotčena stávající úprava, zejména interinstitucionální
dohoda ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové
kázni a zlepšení rozpočtového procesu4.

2. Obecná pravidla

2.1. Oba orgány jednají v souladu se vzájemnými povinnostmi ochotné spolupráce, v duchu
vzájemné důvěry a v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. Předávání informací, jichž
se daná interinstitucionální dohoda týká, a zacházení s nimi se děje s patřičným přihlédnutím
k zájmům, které má jejich označení za cíl chránit, zejména k veřejnému zájmu, kterým je
bezpečnost a obrana Evropské unie nebo jednoho či několika členských států nebo vojenského
a nevojenského krizového řízení.

2.2. Na žádost jedné z osob uvedených v bodě 3.1. je předsednictví v Radě nebo generální
tajemník/vysoký představitel urychleně informuje o obsahu všech citlivých informací
nezbytných k výkonu pravomocí svěřených Evropskému parlamentu Smlouvou o Evropské
unii v oblasti, na kterou se vztahuje tato interinstitucionální dohoda, s přihlédnutím k
veřejnému zájmu ve věcech bezpečnosti a obrany Evropské unie nebo jednoho či několika
členských států nebo vojenského a nevojenského krizového řízení, podle podmínek
stanovených v oddílu 3.

3. Podmínky pro přístup k citlivým informacím a pro zacházení s nimi

3.1. V rámci této interinstitucionální dohody předseda Evropského parlamentu nebo
předseda Výboru Evropského parlamentu pro zahraniční věci, lidská práva a společnou
bezpečnostní a obrannou politiku může požádat, aby předsednictví v Radě nebo generální
tajemník/vysoký představitel poskytli tomuto výboru informace o vývoji v oblasti evropské
bezpečnostní a obranné politiky, včetně citlivých skutečností, na něž se vztahuje bod 3.3.

3.2. V případě krize nebo na žádost předsedy Evropského parlamentu či předsedy Výboru
pro zahraniční věci, lidská práva a společnou bezpečnostní a obrannou politiku jsou tyto
informace poskytovány v co nejkratší době.

3.3. V tomto rámci jsou předseda Evropského parlamentu a také zvláštní výbor, jemuž
předsedá  předseda Výboru pro zahraniční věci, lidská práva a společnou bezpečnostní a
obrannou politiku a který je složen ze čtyř členů určených Konferencí předsedů, informováni
předsednictvím v Radě nebo generálním tajemníkem/vysokým představitelem o obsahu
citlivých skutečností, pokud je to nezbytné pro výkon pravomocí svěřených Evropskému
parlamentu Smlouvou o Evropské Unii v oblasti, na kterou se vztahuje tato interinstitucionální

3Úř. věst. L 113, 19.5.1995, s. 1.
4Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1.
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dohoda. Předseda Evropského parlamentu a zvláštní výbor mohou požádat o nahlédnutí do
těchto dokumentů v prostorách Rady.

Pokud je to vzhledem k povaze a obsahu daných informací nebo dokumentů vhodné a možné,
jsou tyto informace nebo dokumenty dány k dispozici předsedovi Evropského parlamentu,
který zvolí jednu z těchto možností:

a) informace určené předsedovi Výboru pro zahraniční věci, lidská práva a
společnou bezpečnostní a obrannou politiku;

b) omezený přístup k informacím pouze pro členy Výboru pro zahraniční věci,
lidská práva a společnou bezpečnostní a obrannou politiku;

c) projednání ve Výboru pro zahraniční věci, lidská práva a společnou
bezpečnostní a obrannou politiku na neveřejné schůzi za podmínek, které
mohou být různé podle stupně důvěrnosti;

d) poskytnutí dokumentů, z nichž byly určité informace vyňaty, podle nutného
stupně utajení.

Tyto možnosti nelze použít, pokud se jedná o skutečnosti označené jako „TRÈS SECRET/TOP
SECRET“.

V případě skutečností nebo dokumentů označených jako „SECRET“ nebo „CONFIDENTIEL“
se předseda Evropského parlamentu před volbou jedné z výše uvedených možností nejprve
dohodne s Radou.

Dané skutečnosti nebo dokumenty nesmějí být zveřejněny ani předávány jiným osobám.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Evropský parlament a Rada přijmou každý za sebe nezbytná opatření s cílem zajistit
uplatňování této interinstitucionální dohody, včetně kroků nutných k tomu, aby příslušné osoby
získaly bezpečnostní oprávnění.

4.2. Oba orgány jsou připraveny jednat o podobných interinstitucionálních dohodách, které
by se týkaly tajných informací z jiných oblastí činnosti Rady, přičemž ustanovení této
interinstitucionální dohody nevytváří precedens pro jiné oblasti činnosti Unie nebo
Společenství a nemají vliv na obsah jiných interinstitucionálních dohod.

4.3. Tato interinstitucionální dohoda bude revidována po dvou letech na žádost jednoho z
orgánů na základě zkušeností získaných při jejím uplatňování.

Příloha

Tato interinstitucionální dohoda je uplatňována v souladu s příslušnými použitelnými předpisy,
a zejména v souladu se zásadou, že souhlas původce informací je nezbytnou podmínkou pro
předávání utajovaných skutečností, jak je stanoveno v bodě 1.2.

Nahlédnout do citlivých dokumentů mohou členové zvláštního výboru Evropského parlamentu
v zabezpečené místnosti v prostorách Rady.

Tato interinstitucionální smlouva vstoupí v platnost poté, co Evropský parlament přijme
opatření pro vnitřní bezpečnost, která jsou v souladu se zásadami uvedenými v bodě 2.1. a která
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budou srovnatelná s opatřeními ostatních orgánů, aby byla zaručena rovnocenná ochrana
daných citlivých skutečností.
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