
ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA OD 23. LISTOPADA 2002.
O PROVEDBI MEĐUINSTITUCIONALNOG SPORAZUMA O PRISTUPU EUROPSKOG

PARLAMENTA INFORMACIJAMA VIJEĆA IZ PODRUČJA SIGURNOSNE I
OBRAMBENE POLITIKE KOJE SU OSJETLJIVE PRIRODE1

EUROPSKI PARLAMENT,

uzimajući u obzir članak 9., a posebno njegove stavke 6. i 7. Uredbe (EZ) br. 1049/2001
Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima
Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije2,

uzimajući u obzir točku 1. priloga VII., dijela A Poslovnika,3

uzimajući u obzir članak 20. Odluke Predsjedništva od 28. studenog 2001. o javnom pristupu
dokumentima Parlamenta4,

uzimajući u obzir međuinstitucionalni sporazum između Europskog parlamenta i Vijeća o
pristupu Europskog parlamenta informacijama Vijeća iz područja sigurnosne i obrambene
politike koje su osjetljive prirode,

uzimajući u obzir prijedlog Predsjedništva,

uzimajući u obzir specifičnost i osobito osjetljiv sadržaj nekih informacija strogo povjerljive
prirode iz područja sigurnosne i obrambene politike,

budući da je Vijeće, u skladu s odredbama dogovorenim između institucija, dužno Parlamentu
proslijediti informacije o dokumentima osjetljive prirode,

budući da zastupnici u Europskom parlamentu koji su članovi posebnog odbora osnovanog na
temelju međuinstitucionalnog sporazuma moraju proći sigurnosnu provjeru za pristup
informacijama osjetljive prirode u skladu s načelom „nužnog poznavanja”,

uzimajući u obzir nužnost utvrđivanja posebnih načina za primanje, obradu i čuvanje
informacija osjetljive prirode koje se šalju Vijeću, državama članicama, trećim državama ili
međunarodnim organizacijama,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Ovom odlukom usvojene su dodatne mjere nužne za provedbu međuinstitucionalnog
sporazuma o pristupu Europskog parlamenta informacijama Vijeća iz područja sigurnosne i
obrambene politike koje su osjetljive prirode.

1OJ C 298, 30.11.2002, p. 4.
2SL L 145, 31. 5. 2001., str. 43.
3 Prilog brisan iz Poslovnika.
4SL C 374, 29. 12. 2001., str. 1.
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Članak 2.

Vijeće, u skladu sa svojim mjerodavnim propisima, obrađuje zahtjeve Parlamenta za pristup
informacijama Vijeća koje su osjetljive prirode. Ako su zatražene dokumente pripremile druge
institucije, države članice, treće zemlje ili međunarodne organizacije, ti se dokumenti šalju
samo uz suglasnost dotičnih institucija, država ili organizacija.

Članak 3.

Predsjednik Parlamenta odgovoran je za provedbu međuinstitucionalnog sporazuma unutar
institucije.

U tom smislu poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao povjerljivu obradu informacija
dobivenih izravno od predsjednika Vijeća ili glavnog tajnika/Visokog predstavnika, odnosno
informacija dobivenih tijekom uvida u dokumente osjetljive prirode u prostorijama Vijeća.

Članak 4.

Kada predsjednik Parlamenta ili predsjednik Odbora za vanjske poslove, ljudska prava,
zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku zatraži od Predsjedništva Vijeća ili glavnog
tajnika/Visokog predstavnika da dostavi informacije osjetljive prirode posebnom odboru
osnovanom na temelju međuinstitucionalnog sporazuma, te se informacije šalju u najkraćem
mogućem roku. S tim u vezi Parlament je dužan opremiti dvoranu posebno uređenu za
održavanje sastanaka na kojima se obrađuju informacije osjetljive prirode. Pri odabiru dvorane
vodi se računa o tome da se osigura razina zaštite kakva je za takvu vrstu sastanaka propisana
Odlukom Vijeća 2001/264/EZ od 19. ožujka 2001.5 kojom se prihvaćaju sigurnosne uredbe
Vijeća.

Članak 5.

Informativni sastanak kojim predsjeda predsjednik Parlamenta ili predsjednik gore navedenog
odbora zatvoren je za javnost.

Izuzev četiri člana koja imenuje Konferencija predsjednika, pristup dvorani za sastanke imaju
samo oni službenici koji su zbog prirode posla ili u skladu sa zahtjevima posla prošli sigurnosnu
provjeru i ovlašteni su za ulazak u dvoranu prema načelu „nužnog poznavanja”.

Članak 6.

Ako predsjednik Parlamenta ili predsjednik gore navedenog odbora zatraži odobrenje za uvid
u dokumente koji sadrže informacije osjetljive prirode sukladno stavku 3.3. gore navedenog
međuinstitucionalnog sporazuma, pregled tih dokumenata odvija se u prostorijama Vijeća.

Uvid u dokumente obavlja se na licu mjesta u bilo kojem obliku u kojem su dostupni.

Članak 7.

Zastupnici u Parlamentu koji sudjeluju na informativnim sastancima ili imaju pristup
dokumentima osjetljive prirode podvrgavaju se sigurnosnoj provjeri kakvoj su podvrgnuti
članovi Vijeća i Komisije. U tom slučaju predsjednik Parlamenta poduzima potrebne korake
pri nadležnim državnim tijelima.

5SL L 101, 11. 4. 2001., str. 1.
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Članak 8.

Dužnosnici koji bi trebali imati pristup informacijama osjetljive prirode podvrgavaju se
sigurnosnoj provjeri u skladu s odredbama propisanima za druge institucije. Dužnosnici koji
su prošli takvu sigurnosnu provjeru u skladu s načelom „nužnog poznavanja” mogu sudjelovati
na gore navedenim informativnim sastancima ili proučiti dokumente o kojima je riječ. U tom
slučaju, nakon savjetovanja s nadležnim tijelima država članica, glavni tajnik daje ovlaštenje
na temelju sigurnosne provjere koju provode ta tijela.

Članak 9.

Informacije dobivene na takvim sastancima ili tijekom savjetovanja o takvim dokumentima u
prostorijama Vijeća se niti u cijelosti niti djelomično ne otkrivaju, ne šire niti umnožavaju u
bilo kojem obliku. Isto tako, nije dozvoljeno snimanje informacija osjetljive prirode dobivenih
od Vijeća.

Članak 10.

Zastupnici u Parlamentu koje Konferencija predsjednika imenuje za pristup informacijama
osjetljive prirode obvezuju se na čuvanje povjerljivosti informacija. Bilo kojeg zastupnika koji
prekrši tu obvezu u posebnom odboru zamjenjuje drugi član kojeg imenuje Konferencija
predsjednika. U tom slučaju, zastupnika koji je prekršio tu obvezu prije njegovog isključenja
iz posebnog odbora može saslušati Konferencija predsjednika, koja održava posebnu sjednicu
zatvorenu za javnost. Osim isključenja iz posebnog odbora zastupnik odgovoran za odavanje
informacija može po potrebi biti podvrgnut kaznenom progonu sukladno mjerodavnim
važećim zakonskim propisima.

Članak 11.

Dužnosnici kojima je propisno dozvoljen pristup informacijama osjetljive prirode u skladu s
načelom „nužnog poznavanja”, obvezuju se na čuvanje povjerljivosti informacija. Bilo koji
dužnosnik koji prekrši to pravilo predmetom je istrage koja se provodi u okviru nadležnosti
predsjednika, a po potrebi se provodi stegovni postupak sukladno Pravilniku o osoblju. Ako se
pokrene kazneni postupak, Predsjednik poduzima sve potrebne mjere da nadležnim državnim
tijelima omogući provedbu primjerenih postupaka.

Članak 12.

Predsjedništvo je ovlašteno za reviziju, izmjenu ili tumačenje koje je potrebno za provedbu ove
Odluke.

Članak 13.

Odluka se prilaže Poslovniku Parlamenta i stupa na snagu na dan objave u Službenom listu
Europskih zajednica.
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