
20. NOVEMBRIL 2002 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU VAHEL SÕLMITUD

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOKKULEPE EUROOPA PARLAMENDI
JUURDEPÄÄSU KOHTA NÕUKOGU TUNDLIKU SISUGA TEABELE JULGEOLEKU-

JA KAITSEPOLIITIKA VALDKONNAS1

EUROOPA PARLAMENT JA NÕUKOGU,

arvestades, et:

(1) Euroopa Liidu lepingu artikkel 21 sätestab, et nõukogu eesistuja konsulteerib Euroopa
Parlamendiga ühise välis- ja julgeolekupoliitika peamistes aspektides ja põhilistes
valikuvõimalustes ning tagab, et Euroopa Parlamendi seisukohti võetaks arvesse. Lisaks näeb
sama artikkel ette, nõukogu eesistuja ja Euroopa Komisjon hoiavad Euroopa Parlamenti
korrapäraselt kursis liidu välis- ja julgeolekupoliitika arengutega. Nende põhimõtete elluviimiseks
selles valdkonnas tuleb välja töötada vajalikud meetmed.

(2) julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas käsitletava ülisalajase (eristaatuse ning eriti
tundliku sisuga) teabe kaitseks on vajalik vastu võtta sellist teavet sisaldavate dokumentide
käsitlemise eriregulatsioon.

(3) kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr
1049/2001, mis käsitleb avalikkuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa
Komisjoni dokumentidele2, informeerib nõukogu Euroopa Parlamenti selle määruse artikli 9 lõikes
1 määratud tundliku sisuga dokumentidest institutsioonide vahel kokku lepitud korras.

(4) enamikes liikmesriikides on sisse seatud  salajase teabe käsitlemise ja edastamise erikord,
mis puudutab infovahetust riikide valitsuste ja parlamentide vahel; Euroopa Parlamendi salajaste
dokumentide käsitlemise kord seatakse käesoleva institutsioonidevahelise kokkuleppega sisse,
tuginedes liikmesriikides tunnustust leidnud praktikale,

ON SÕLMINUD JÄRGMISE INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOKKULEPPE:

1. Rakendusala

1.1. Käesolev institutsioonidevaheline kokkulepe reguleerib Euroopa Parlamendi juurdepääsu
tundliku sisuga teabele, so julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonna teabele, mis on nõukogu
valduses ning mille salastatuse kategooriaks on määratud "TRÈS SECRET/TOP SECRET",
"SECRET" või "CONFIDENTIEL/CONFIDENTIAL", olenemata sellise teabe päritolust,
andmekandjast või lõpetatuse astmest; seejuures reguleerib kokkulepe sellisesse salastatuse
kategooriasse kuuluvate dokumentide käsitlemist.

1.2. Kolmandalt riigilt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt saadud teavet võib edastada
üksnes selle riigi või organisatsiooni nõusolekul.

Kui nõukogule edastatakse liikmesriigilt saadud teave, millele on omistatud teatud salastatuse aste,
kuid mille suhtes ei ole väljendatud selgesõnalist piirangut selle teabe edastamise kohta teistele
institutsioonidele, kohaldatakse käesoleva institutsioonidevahelise kokkuleppe 2. ja 3. punkti
sätteid. Muul juhul võib sellist teavet edastada üksnes kõnealuse liikmesriigi nõusolekul.

1 EÜT C 298, 30.11.2002, lk 1.
2 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

E3_Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi juurdepääsu kohta nõukogu tundliku sisuga teabele julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika valdkonnas



Kolmandalt riigilt, rahvusvaheliselt organisatsioonilt või liikmesriigilt pärit teabe edastamisest
keeldumise korral peab nõukogu keeldumist põhjendama.

1.3. Käesoleva institutsioonidevahelise kokkuleppe sätteid kohaldatakse kooskõlas muu
kohaldatava õigusega, piiramata Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. aprilli
1995. aasta otsuse 95/167/EÜ, Euratom, ESTÜ kohaldamist, mis Euroopa Parlamendi
uurimisõiguse kasutamist reguleerivaid erisätteid,3 ning piiramata olemasolevate kokkulepete, eriti
6. mail 1999 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud
institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaldamist, mis käsitleb eelarvedistsipliini ja
eelarvemenetluse täiustamist.4

2. Üldeeskirjad

2.1. Mõlema institutsiooni tegevus on kooskõlas usaldusliku koostööga seotud vastastikuste
kohustustega, vastastikuse usaldusega ning asjaomaste sätetega asutamislepingutes. Käesoleva
institutsioonidevahelise kokkuleppega reguleeritud teabe edastamisel ja käsitlemisel tuleb
arvestada huvidega, mille kaitsmiseks on teave salastatud, ning eriti avalike huvidega, mis on
seotud Euroopa Liidu või tema liikmesriigi julgeolekut ja kaitset või kriiside sõjalist ja
mittesõjalist ohjeldamist puudutavate küsimustega.

2.2. Ühe punktis 3.1 nimetatud isiku taotlusel edastab nõukogu eesistuja või peasekretär/kõrge
esindaja talle õigeaegselt mistahes tundliku sisuga teabe, mis on Euroopa Parlamendile vajalik
selleks, et rakendada talle käesoleva institutsioonidevahelise kokkuleppega hõlmatud valdkonnas
Euroopa Liidu lepinguga antud volitusi; teabe edastamisel võetakse kooskõlas 3. osas sätestatud
eeskirjadega arvesse Euroopa Liidu või tema liikmesriigi julgeoleku ja kaitse või kriiside sõjalise
ja mittesõjalise ohjeldamisega seotud avalikku huvi.

3. Eeskirjad tundliku sisuga teabele juurdepääsu ja sellise teabe käsitlemise kohta

3.1. Käesoleva institutsioonidevahelise kokkuleppe raames võib Euroopa Parlamendi president
või Euroopa Parlamendi välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjoni
esimees taotleda, et nõukogu eesistuja või peasekretär/kõrge esindaja edastaks nimetatud
komisjonile teavet Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames toimunud arengute kohta, kaasa
arvatud tundliku sisuga teavet, mille suhtes kohaldatakse punkti 3.3 sätteid.

3.2. Kriisiolukorras või Euroopa Parlamendi presidendi või välisasjade, inimõiguste, ühise
julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjoni esimehe taotlusel edastatakse vastav teave viivitamatult.

3.3. Nõukogu eesistuja või peasekretär/kõrge esindaja edastavad käesolevate eeskirjade alusel
Euroopa Parlamendi presidendile ning erikomisjonidele, millesse kuuluvad neli esimeeste
konverentsi määratud parlamendiliiget ja mida juhib välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja
kaitsepoliitika komisjoni esimees, tundliku sisuga teabe, mis on Euroopa Parlamendile vajalik
selleks, et rakendada talle käesoleva institutsioonidevahelise kokkuleppega hõlmatud valdkonnas
Euroopa Liidu lepinguga antud volitusi. Euroopa Parlamendi president ja erikomisjon võivad
paluda luba tutvuda asjaomaste dokumentidega nõukogu valdustes.

Kui see on kohane ning kõnealuse teabe või dokumentide laadi ja sisu arvestades võimalik,
tehakse need Euroopa Parlamendi presidendile kättesaadavaks ühel allnimetatud viisil:

a) teabe edastamine välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika
komisjoni esimehele;

3 EÜT L 113, 19.5.1995, lk 1.
4 EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1.

E3_Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi juurdepääsu kohta nõukogu tundliku sisuga teabele julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika valdkonnas



b) juurdepääsu andmine teabele, mis on mõeldud ainult välisasjade, inimõiguste, ühise
julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjoni liikmetele;

c) arutelu välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjoni
kinnisel koosolekul, kooskõlas asjaomase teabe salastuse astmele vastavate
eeskirjadega;

d) selliste dokumentide edastamine, millest osa teavet on vastavalt nõutavale
salastatuse astmele eemaldatud.

Kui tundliku sisuga teabe salastatuse astmeks on määratud "TRÈS SECRET/TOP SECRET", siis
eelnimetatud valikuvõimalused puuduvad.

Teabe või dokumentide puhul, mille salastatuse astmeks on määratud "SECRET" või
"CONFIDENTIEL", peab Euroopa Parlamendi president oma valiku ülalpool toodud võimaluste
hulgast eelnevalt nõukoguga kooskõlastama.

Kõnealust teavet ega dokumente ei avalikustata ega edastata ühelegi teisele adressaadile.

4. Lõppsätted

4.1. Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad kumbki käesoleva institutsioonidevahelise
kokkuleppe rakendamiseks tarvitusele vajalikud meetmed, kaasa arvatud asjaomaste isikute
julgeolekukontrolliks vajalikud meetmed.

4.2. Mõlemad institutsioonid on valmis omavahel läbi rääkima sarnaste
institutsioonidevaheliste kokkulepete üle, mis reguleeriksid salastatud teabe käsitlemist teistes
nõukogu pädevusvaldkondades,  tingimusel, et käesoleva institutsioonidevahelise kokkuleppe
sätted ei loo pretsedenti liidu või ühenduse teiste pädevusvaldkondade jaoks ega mõjuta ühegi teise
institutsioonidevaheliste kokkuleppe sisu.

4.3. Käesolev institutsioonidevaheline kokkulepe vaadatakse selle rakendamisel saadud
kogemuste seisukohast läbi kahe aasta pärast ühe asjaomase institutsiooni taotlusel.

Lisa

Käesolevat institutsioonidevahelist kokkulepet rakendatakse kooskõlas asjaomase kohaldatava
regulatsiooniga ja eriti kooskõlas põhimõttega, mille järgi salastatud teabe edastamise vajalikuks
tingimuseks on punkti 1.2 alusel teabe koostaja nõusolek.

Euroopa Parlamendi erikomisjoni liikmed võivad tundliku sisuga dokumentidega tutvuda nõukogu
valdustes asuvas julgestatud ruumis.

Käesolev institutsioonidevaheline kokkulepe jõustub, kui Euroopa Parlament on võtnud vastu
sisemised julgeolekumeetmed, mis on kooskõlas punktis 2.1 nimetatud põhimõtetega ja sarnased
teiste institutsioonide poolt rakendatud meetmetega, kandes endas eesmärki  tagada asjaomase
tundliku sisuga teabe võrdväärne kaitse.
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