
SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA Z DNE 23. OKTOBRA 2002
O IZVAJANJU MEDINSTITUCIONALNEGA SPORAZUMA O DOSTOPU EVROPSKEGA

PARLAMENTA DO INFORMACIJ SVETA OBČUTLJIVE NARAVE NA PODROČJU
VARNOSTNE IN OBRAMBNE POLITIKE1

EVROPSKI PARLAMENT JE –

ob upoštevanju člena 9, zlasti odstavkov 6 in 7, Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega
parlamenta, Sveta in Komisije2,

ob upoštevanju Priloge VII, del A, točka 1 Poslovnika3,

ob upoštevanju člena 20 Sklepa predsedstva z dne 28. november 2001 o dostopu javnosti do
dokumentov Parlamenta4,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Svetom o
dostopu Evropskega parlamenta do informacij Sveta občutljive narave na področju varnostne
in obrambne politike,

ob upoštevanju predloga predsedstva,

ob upoštevanju posebne narave in posebej občutljive vsebine nekaterih strogo zaupnih
informacij s področja varnostne in obrambne politike,

ker mora Svet v skladu z ureditvami, o katerih so se institucije sporazumele, informacije o
dokumentih občutljive narave posredovati Parlamentu,

ker je treba poslance Evropskega parlamenta, ki pripadajo posebnemu odboru, ustanovljenemu
z Medinstitucionalnim sporazumom, varnostno preveriti, zato da se jim v skladu z načelom
"poznavanje potrebno" dovoli dostop do informacij občutljive narave,

ob upoštevanju potrebe po tem, da se določijo posebne ureditve glede prejemanja,
obravnavanja in varovanja informacij občutljive narave, ki jih pošljejo Svet, države članice,
tretje države ali mednarodne organizacije –

SKLENIL:

Člen 1

S tem sklepom se sprejmejo dodatni ukrepi, potrebni za izvajanje Medinstitucionalnega
sporazuma o dostopu Evropskega parlamenta do informacij Sveta občutljive narave na
področju varnostne in obrambne politike.

1UL C 298, 30.11.2002, str. 4.
2UL L 145, 31.5.2001, str. 43.
3 Priloga zdaj črtana iz Poslovnika.
4UL C 374, 29.12.2001, str. 1.
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Člen 2

Svet obravnava prošnje Parlamenta za dostop do informacij Sveta občutljive narave skladno s
svojimi predpisi. Če so zahtevane dokumente pripravile druge institucije, države članice, tretje
države ali mednarodne organizacije, se dokumenti pošljejo le s soglasjem zadevnih institucij,
držav ali organizacij.

Člen 3

Predsednik Parlamenta je pristojen za izvajanje Medinstitucionalnega sporazuma znotraj
institucije.

V tem okviru sprejme vse potrebne ukrepe, da se zagotovi zaupno obravnavanje informacij,
prejetih neposredno od predsednika Sveta ali generalnega sekretarja/visokega predstavnika, ali
informacij, pridobljenih pri vpogledu v dokumente občutljive narave v prostorih Sveta.

Člen 4

Če predsednik Parlamenta ali predsednik Odbora za zunanje zadeve, človekove pravice ter
skupno varnostno in obrambno politiko zaprosi predsedstvo Sveta ali generalnega
sekretarja/visokega predstavnika, naj informacije občutljive narave pošlje posebnemu odboru,
ustanovljenemu z  Medinstitucionalnim sporazumom, se te informacije posredujejo kakor hitro
mogoče. V tej zvezi Parlament opremi sobo, posebej namenjeno za sestanke, na katerih se
obravnavajo informacije občutljive narave. Pri izbiri sobe je treba poskrbeti, da se zagotovi
tako raven varstva, kakršna je za tovrstne sestanke določena s Sklepom Sveta 2001/264/ES z
dne 19. marca 20015 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti.

Člen 5

Informativni sestanek, ki mu predseduje predsednik Parlamenta ali predsednik zgoraj
navedenega odbora, poteka brez navzočnosti javnosti.

Z izjemo štirih članov, ki jih imenuje konferenca predsednikov, imajo dostop do sejne sobe le
tisti uradniki, ki so bili na podlagi svojih nalog ali v skladu z operativnimi zahtevami ter ob
upoštevanju načela "poznavanje potrebno" varnostno preverjeni in pooblaščeni.

Člen 6

Če predsednik Parlamenta ali predsednik zgoraj navedenega odbora odloči, da bo zaprosil za
dovoljenje za vpogled v dokumente, ki vsebujejo informacije občutljive narave, tak vpogled
skladno s točko 3.3 navedenega medinstitucionalnega sporazuma poteka v prostorih Sveta.

Vpogled v dokumente v razpoložljivi različici poteka na kraju samem.

Člen 7

Za poslance, ki naj bi se udeležili informativnega sestanka ali imajo dostop do informacij
občutljive narave, velja varnostno preverjanje, podobno tistemu, ki velja za člane Sveta in
Komisije. V tej zvezi predsednik Parlamenta podvzame potrebne ukrepe pri pristojnih
nacionalnih organih.

5UL L 101, 11.4.2001, str. 1.
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Člen 8

Za uradnike, ki naj bi imeli dostop do informacij občutljive narave, velja varnostno preverjanje
v skladu s predpisi, določenimi za druge institucije. Uradniki, preverjeni na ta način skladno z
načelom "poznavanje potrebno", se lahko udeležijo zgoraj navedenih informativnih sestankov
ali se seznanijo z vsebino zadevnih dokumentov. V tej zvezi generalni sekretar po posvetovanju
s pristojnimi organi države članice podeli dovoljenje na podlagi varnostnega preverjanja, ki so
ga opravili ti organi.

Člen 9

Informacije, pridobljene na takih sestankih ali pri vpogledu v take dokumente v prostorih Sveta,
se niti v celoti niti delno ne razkrivajo, razširjajo ali razmnožujejo v nobeni obliki. Prav tako
ni dovoljeno snemanje informacij občutljive narave, ki jih da na voljo Svet.

Člen 10

Poslanci, ki jih konferenca predsednikov imenuje za to, da bi imeli dostop do informacij
občutljive narave, so dolžni varovati zaupnost. Poslanec, ki krši to obveznost, se v posebnem
odboru nadomesti z drugim članom, ki ga imenuje konferenca predsednikov. V tej zvezi lahko
člana, ki je kršil obveznost, pred njegovo izključitvijo iz posebnega odbora zasliši konferenca
predsednikov na posebni seji brez navzočnosti javnosti. Poleg izključitve iz posebnega odbora
je mogoče člana, ki je odgovoren za razkritje informacij, ob uporabi veljavnih pravnih
predpisov tudi kazensko preganjati, če je to primerno.

Člen 11

Uradniki, ki jim je bil pravilno in skladno z načelom "poznavanje potrebno" dovoljen dostop
do informacij občutljive narave, so dolžni varovati zaupnost. Zoper uradnika, ki krši to
dolžnost, se v okviru pristojnosti predsednika Evropskega parlamenta izvede preiskava in
disciplinski postopek v skladu s Kadrovskimi predpisi, če je to primerno. V primeru
kazenskega pregona predsednik sprejme vse potrebne ukrepe za to, da omogoči pristojnim
nacionalnim organom izvesti ustrezne postopke.

Člen 12

Predsedstvo je pristojno za prilagoditve, spremembe ali razlage, ki bi morebiti bile potrebne v
zvezi z izvajanjem tega sklepa.

Člen 13

Ta sklep se priloži poslovniku Parlamenta in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Evropskih skupnosti.
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