
INTERINSTITUTIONEL AFTALE AF 20. NOVEMBER 2002
MELLEM EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM EUROPA-PARLAMENTETS
ADGANG TIL RÅDETS FØLSOMME OPLYSNINGER PÅ DET SIKKERHEDS- OG

FORSVARSPOLITISKE OMRÅDE1

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET HAR -

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union skal Rådets formandskab høre
Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og grundlæggende valg i forbindelse med den
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og påse, at der tages behørigt hensyn til Europa-
Parlamentets synspunkter. Det hedder endvidere i artiklen, at Rådets formandskab og
Kommissionen regelmæssigt skal underrette Europa-Parlamentet om udviklingen i den fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der bør indføres en mekanisme for at sikre, at disse principper
gennemføres inden for dette område.

(2) Visse højt klassificerede oplysninger på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område er
af speciel karakter og har et meget følsomt indhold, og der bør derfor indføres særlige regler
for behandling af dokumenter, der indeholder sådanne oplysninger.

(3) I henhold til artikel 9, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens
dokumenter2 informerer Rådet Europa-Parlamentet om følsomme dokumenter som defineret i
artikel 9, stk. 1, i denne forordning i overensstemmelse med aftale herom mellem
institutionerne.

(4) I de fleste medlemsstater er videregivelse og behandling af klassificerede oplysninger
mellem regeringer og nationale parlamenter omfattet af særlige mekanismer. Denne
interinstitutionelle aftale bør bevirke, at Europa-Parlamentet får en behandling, der er inspireret
af bedste praksis i medlemsstaterne –

INDGÅET FØLGENDE INTERINSTITUTIONELLE AFTALE:

1. Anvendelsesområde

1.1. Denne interinstitutionelle aftale omhandler Europa-Parlamentets adgang til følsomme
oplysninger, dvs. sikkerheds- og forsvarspolitiske oplysninger i Rådets besiddelse, der er
klassificeret som "TRÈS SECRET"/"TOP SECRET", "SECRET" eller "CONFIDENTIEL",
uanset deres oprindelse eller medium, eller om de er færdigfremstillede, samt behandling af
således klassificerede dokumenter.

1.2. Oplysninger, der stammer fra et tredjeland eller en international organisation,
videregives med det pågældende lands eller den pågældende organisations samtykke.

Hvis oplysninger, der stammer fra en medlemsstat, sendes til Rådet uden andre udtrykkelige
begrænsninger med hensyn til videregivelse til andre institutioner end deres klassificering,

1EFT C 298 af 30.11.2002, s. 1.
2EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
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finder bestemmelserne i punkt 2 og 3 i denne interinstitutionelle aftale anvendelse. I andre
tilfælde videregives sådanne oplysninger med den pågældende medlemsstats samtykke.

Hvis der gives afslag på videregivelse af oplysninger, der stammer fra et tredjeland, en
international organisation eller en medlemsstat, skal Rådet give en begrundelse.

1.3. Anvendelsen af bestemmelserne i denne interinstitutionelle aftale skal ske i
overensstemmelse med den lovgivning, der finder anvendelse, og berører ikke afgørelse
95/167/EF, Euratom, EKSF truffet af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen den 19.
april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse3

og berører ikke eksisterende ordninger, navnlig den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af
budgetproceduren4.

2. Almindelige bestemmelser

2.1. De to institutioner handler i overensstemmelse med deres gensidige forpligtelse til
loyalt samarbejde på et grundlag af gensidig tillid og i overensstemmelse med de relevante
traktatbestemmelser. Videregivelse og behandling af oplysninger, der er omfattet af
nærværende interinstitutionelle aftale, sker under hensyntagen til de interesser, som
klassificeringen har til formål at beskytte, navnlig offentlighedens interesser for så vidt angår
Den Europæiske Unions eller en eller flere medlemsstaters sikkerhed og forsvar eller militær
og ikke-militær krisestyring.

2.2. Rådets formandskab eller generalsekretæren/den højtstående repræsentant underretter
på anmodning af en af de i punkt 3.1 nævnte personer hurtigst muligt disse om indholdet af
alle følsomme oplysninger, som er nødvendige for, at Europa-Parlamentet kan udøve sine
beføjelser i medfør af traktaten om Den Europæiske Union på det område, der er omfattet af
denne interinstitutionelle aftale, og tager hensyn til offentlighedens interesser for så vidt angår
Den Europæiske Unions eller en eller flere medlemsstaters sikkerhed og forsvar eller militær
og ikke-militær krisestyring, jf. punkt 3.

3. Bestemmelser om adgang til og behandling af følsomme oplysninger

3.1. Europa-Parlamentets formand eller formanden for Europa-Parlamentets Udvalg om
Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik kan inden for
rammerne af denne interinstitutionelle aftale anmode om, at Rådets formandskab eller
generalsekretæren/den højtstående repræsentant videregiver oplysninger til dette udvalg om
udviklingen i den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik, herunder følsomme oplysninger,
jf. punkt 3.3.

3.2. I tilfælde af en krise eller på anmodning af Europa-Parlamentets formand eller
formanden for Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og
Forsvarspolitik skal sådanne oplysninger videregives så hurtigt som muligt.

3.3. Inden for disse rammer skal Rådets formandskab eller generalsekretæren/den
højtstående repræsentant underrette Europa-Parlamentets formand og et særligt udvalg under
forsæde af formanden for Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles
Sikkerhed og Forsvarspolitik, bestående af fire medlemmer, der er udpeget af
Formandskonferencen, om indholdet af de følsomme oplysninger, som er nødvendige for, at

3EFT L 113 af 19.5.1995, s. 1.
4EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
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Europa-Parlamentet kan udøve sine beføjelser i medfør af traktaten om Den Europæiske Union
på det område, der omfattes af denne interinstitutionelle aftale. Europa-Parlamentets formand
og det særlige udvalg kan anmode om at konsultere de pågældende dokumenter i Rådets
lokaler.

Hvis det er hensigtsmæssigt og muligt på baggrund af oplysningernes eller dokumenternes art
og indhold, stilles disse til rådighed for Europa-Parlamentets formand, som vælger én af
følgende muligheder:

a) oplysningerne er til brug for formanden for Udvalget om Udenrigsanliggender,
Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik

b) adgang til oplysningerne er begrænset til medlemmerne af Udvalget om
Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og
Forsvarspolitik

c) oplysningerne skal drøftes i Udvalget om Udenrigsanliggender,
Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik, der mødes for
lukkede døre, på betingelser, der kan variere alt efter graden af fortrolighed

d) videregivelse af dokumenter, hvori oplysninger er slettet i lyset af den krævede
grad af hemmeligholdelse.

Disse muligheder kan ikke anvendes, hvis de følsomme oplysninger er klassificeret som
"TRÈS SECRET"/"TOP SECRET".

Hvad angår oplysninger eller dokumenter, der er klassificeret som "SECRET" eller
"CONFIDENTIEL", aftaler formanden for Europa-Parlamentet, inden han vælger en af
mulighederne, den med Rådet.

De pågældende oplysninger eller dokumenter må ikke offentliggøres eller videregives til nogen
anden modtager.

4. Afsluttende bestemmelser

4.1. Europa-Parlamentet og Rådet skal hver især træffe de nødvendige foranstaltninger til
at sikre gennemførelsen af denne interinstitutionelle aftale, herunder de nødvendige skridt til
sikkerhedsgodkendelse af de involverede personer.

4.2. De to institutioner er rede til at drøfte lignende interinstitutionelle aftaler om
klassificerede oplysninger på andre af Rådets aktivitetsområder, forudsat at bestemmelserne i
denne interinstitutionelle aftale ikke danner præcedens for andre af Unionens eller
Fællesskabets aktivitetsområder og ikke berører substansen i andre interinstitutionelle aftaler.

4.3. Denne interinstitutionelle aftale revideres efter to år på anmodning af en af de to
institutioner på baggrund af de erfaringer, som høstes i forbindelse med dens gennemførelse.

Bilag

Den interinstitutionelle aftale gennemføres i overensstemmelse med de relevante forskrifter og
navnlig princippet om, at ophavsmandens samtykke er en nødvendig forudsætning for
videregivelse af klassificerede oplysninger, jf. punkt 1.2.
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Medlemmer af Europa-Parlamentets særlige udvalg konsulterer følsomme dokumenter i et
sikret lokale i Rådets bygninger.

Den interinstitutionelle aftale træder i kraft, når Europa-Parlamentet har vedtaget interne
sikkerhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med principperne i punkt 2.1 og er
sammenlignelige med de andre institutioners, således at de berørte følsomme oplysninger
sikres en tilsvarende grad af beskyttelse.
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