
DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN DIN 23 OCTOMBRIE 2002
PRIVIND APLICAREA ACORDULUI INTERINSTITUŢIONAL PRIVIND ACCESUL

PARLAMENTULUI EUROPEAN LA INFORMAŢII SENSIBILE ALE CONSILIULUI DIN DOMENIUL
POLITICII DE SECURITATE ŞI DE APĂRARE1

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere articolul 9, în special alineatele (6) şi (7) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001
al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la
documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei2,

având în vedere anexa VII partea A punctul 1 din Regulamentul de procedură3,

având în vedere articolul 20 din Decizia Biroului din 28 noiembrie 2001 privind accesul
publicului la documentele Parlamentului European4,

având în vedere Acordul interinstituţional dintre Parlamentul European şi Consiliu privind
accesul Parlamentului la informaţii sensibile ale Consiliului din domeniul politicii de securitate
şi de apărare,

având în vedere propunerea Biroului,

având în vedere natura specifică şi conţinutul extrem de sensibil al anumitor informaţii cu un
grad ridicat de confidenţialitate în domeniul politicii de securitate şi de apărare,

întrucât Consiliul este obligat să furnizeze Parlamentului European informaţii cu privire la
documentele sensibile, în conformitate cu dispoziţiile convenite între instituţii,

întrucât membrii Parlamentului European care fac parte din comitetul special, constituit în
temeiul Acordului interinstituţional, trebuie să fie abilitaţi pentru a avea acces la informaţiile
sensibile în aplicarea principiului „necesităţii de a cunoaşte”,

având în vedere necesitatea de a stabili mecanisme specifice pentru primirea, tratarea şi
controlul informaţiilor sensibile furnizate de Consiliu, de state membre, de ţări terţe sau de
organizaţii internaţionale,

DECIDE:

Articolul 1

Prezenta decizie vizează adoptarea de măsuri suplimentare necesare aplicării Acordului
interinstituţional privind accesul Parlamentului European la informaţiile sensibile ale
Consiliului din domeniul politicii de securitate şi de apărare.

1JO C 298, 30.11.2002, p. 4.
2JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
3 Anexă eliminată în prezent din Regulamentul de procedură..
4JO C 374, 29.12.2001, p. 1.
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Articolul 2

Consiliul tratează cererile Parlamentului European de acces la informaţiile sale sensibile în
conformitate cu propriile reglementări. În cazul în care documentele solicitate au fost întocmite
de alte instituţii, state membre, ţări terţe sau organizaţii internaţionale, ele se transmit cu
acordul acestora.

Articolul 3

Preşedintele Parlamentului European răspunde de aplicarea, în cadrul acestei instituţii, a
Acordului interinstituţional.

În acest sens, Preşedintele ia toate măsurile care se impun pentru a garanta tratarea
confidenţială a informaţiilor primite direct de la Preşedintele Consiliului sau de la Secretarul
General/Înaltul Reprezentant, sau a informaţiilor obţinute cu ocazia consultării documentelor
sensibile în localurile Consiliului.

Articolul 4

În cazul în care, la cererea Preşedintelui Parlamentului European sau a preşedintelui comisiei
pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună şi politica de apărare, Preşedinţia
Consiliului sau Secretarul General/Înaltul Reprezentant sunt invitaţi să furnizeze informaţii
sensibile comitetului special creat prin Acordul interinstituţional, acestea se vor furniza în cel
mai scurt termen. În acest scop, Parlamentul European echipează o sală special concepută
pentru aceasta. Alegerea sălii se face în vederea asigurării unui nivel de protecţie echivalent cu
cel prevăzut de Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a
regulamentului de securitate al Consiliului5 pentru organizarea reuniunilor de acest tip.

Articolul 5

Reuniunea de informare prezidată de Preşedintele Parlamentului European sau de preşedintele
comisiei menţionate anterior are loc cu uşile închise.

Cu excepţia celor 4 membri desemnaţi de Conferinţa preşedinţilor, numai funcţionarii care,
date fiind funcţiile lor sau necesităţile serviciului, au fost abilitaţi şi autorizaţi să intre în sală
sub rezerva „necesităţii de a cunoaşte”, au acces în sala de reuniune.

Articolul 6

În aplicarea alineatului 3.3 din Acordul interinstituţional deja menţionat, în cazul în care
Preşedintele Parlamentului European sau preşedintele comisiei menţionate anterior decide să
solicite consultarea documentelor care conţin informaţii sensibile, consultarea se efectuează în
localurile Consiliului.

Consultarea documentelor la faţa locului se efectuează în versiunea sau versiunile disponibile.

Articolul 7

Membrii Parlamentului European care urmează să asiste la reuniunile de informare sau să ia
cunoştinţă de documentele sensibile, fac obiectul unei proceduri de abilitare, asemeni

5JO L 101, 11.4.2001, p. 1.
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membrilor Consiliului şi membrilor Comisiei. În acest sens, Preşedintele Parlamentului
European iniţiază demersurile necesare pe lângă autorităţile naţionale competente.

Articolul 8

Funcţionarii care trebuie să aibă acces la informaţiile sensibile sunt abilitaţi în conformitate cu
dispoziţiile stabilite pentru celelalte instituţii. Funcţionarii astfel abilitaţi, sub rezerva
„necesităţii de a cunoaşte”, sunt chemaţi să asiste la reuniunile de informare menţionate
anterior sau să ia cunoştinţă de conţinutul acestora. În acest sens, Secretarul General acordă
autorizaţia, după ce a primit avizul autorităţilor naţionale competente ale statelor membre, pe
baza anchetei de securitate întreprinse de aceste autorităţi.

Articolul 9

Informaţiile obţinute cu ocazia acestor reuniuni sau cu ocazia consultării documentelor în
localurile Consiliului nu fac obiectul divulgării, difuzării şi reproducerii, totale sau parţiale,
indiferent de suportul pe care se prezintă. De asemenea, nu se autorizează nici înregistrarea
informaţiilor sensibile furnizate de către Consiliu.

Articolul 10

Membrii Parlamentului European desemnaţi de Conferinţa preşedinţilor pentru a avea acces la
informaţii sensibile sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea. Cei care nu respectă această
obligaţie sunt înlocuiţi în cadrul comitetului special de un alt membru desemnat de Conferinţa
preşedinţilor. În acest scop, membrul care nu respectă această obligaţie poate fi audiat, înainte
de excluderea sa din comitetul special, de Conferinţa preşedinţilor, întrunită în reuniune
extraordinară cu uşile închise. În afară de excluderea sa din comitetul special, membrul
responsabil de scurgerea de informaţii poate face obiectul, dacă este cazul, unei proceduri
judiciare în aplicarea legislaţiei în vigoare.

Articolul 11

Funcţionarii abilitaţi în mod corespunzător pentru a avea acces la informaţiile sensibile, în
aplicarea principiului „necesităţii de a cunoaşte”, sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea.
Orice funcţionar care nu respectă această obligaţie face obiectul unei anchete întreprinse sub
autoritatea Preşedintelui Parlamentului European şi, dacă este cazul, al unei proceduri
disciplinare, în conformitate cu Statutul funcţionarilor. În cazul unei proceduri judiciare,
Preşedintele ia toate măsurile care se impun pentru a permite autorităţilor naţionale competente
să declanşeze procedurile adecvate.

Articolul 12

Biroul este competent pentru a proceda la eventuale adaptări, modificări sau interpretări
necesare pentru aplicarea acestei decizii.

Articolul 13

Prezenta decizie se va anexa la Regulamentul de procedură al Parlamentului European şi va
intra în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
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