
2002 M. LAPKRIČIO 20 D. TARPINSTITUCINIS SUSITARIMAS TARP EUROPOS
PARLAMENTO IR TARYBOS DĖL GALIMYBĖS EUROPOS PARLAMENTUI

SUSIPAŽINTI SU SLAPTO POBŪDŽIO TARYBOS INFORMACIJA SAUGUMO IR
GYNYBOS POLITIKOS SRITYJE1

EUROPOS PARLAMENTAS IR TARYBA,

Kadangi:

(1) Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnis teigia, kad Tarybai pirmininkaujanti valstybė
narė svarbiausiais bendros užsienio ir saugumo politikos aspektais bei esminiais pasirinkimo
klausimais konsultuojasi su Europos Parlamentu ir užtikrina, kad į Europos Parlamento požiūrį
būtų deramai atsižvelgiama. Šis straipsnis taip pat nustato, kad Tarybai pirmininkaujanti
valstybė narė ir Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą apie bendros užsienio ir
saugumo politikos raidą. Turi būti nustatytas mechanizmas, kuris garantuotų minėtų principų
įgyvendinimą šioje srityje;

(2) atsižvelgiant į tam tikros labai konfidencialios informacijos saugumo ir gynybos srityje
specifinį pobūdį bei ypač slaptą jos turinį, dokumentams su tokia informacija taikomas
specialios priemonės;

(3) remiantis 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos
dokumentais2 9 straipsnio 7 dalimi, Taryba turi informuoti Europos Parlamentą apie slapto
pobūdžio dokumentus, kaip jie apibrėžti minėto reglamento 9 straipsnio 1 dalyje, pagal tarp šių
institucijų sudarytus susitarimus;

(4) daugumoje valstybių narių tarp nacionalinių vyriausybių ir parlamentų yra nustatyti
specialūs įslaptintos informacijos perdavimo, tvarkymo ir priežiūros mechanizmai. Šis
tarpinstitucinis susitarimas turėtų užtikrinti, kad Europos Parlamente tokia informacija būtų
tvarkoma remiantis geriausia valstybių narių praktika šioje srityje,

SUDARĖ ŠĮ TARPINSTITUCINĮ SUSITARIMĄ:

1. Taikymo sritis

1.1. Šis tarpinstitucinis susitarimas reglamentuoja Europos Parlamento galimybę susipažinti
su Tarybos turima slapto pobūdžio informacija saugumo ir gynybos srityje, tai yra informacija,
pažymėta slaptumo žymomis „TRÉS SECRET/TOP SECRET“ (VISIŠKAI SLAPTAI),
„SECRET“ (SLAPTAI) arba „CONFIDENTIAL“ (KONFIDIENCIALIAI), neatsižvelgiant į
jos kilmę, laikmeną ar baigtumą, taip pat tokios informacijos tvarkymą.

1.2. Iš trečiosios šalies arba tarptautinės organizacijos kilusi informacija perduodama tik su
tos šalies ar organizacijos sutikimu.

1 OL C 298, 2002 11 30, p. 1.
2 OL L 145, 2001 5 31, p. 43.
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Jeigu Taryba gauna iš valstybės narės kilusią įslaptintą informaciją, tačiau jokiu kitu būdu,
išskyrus slaptumo žymą, aiškiai nenurodomas jos platinimo kitoms institucijoms apribojimas,
taikomos šio tarpinstitucinio susitarimo 2 ir 3 skirsnių nuostatos. Priešingu atveju tokia
informacija perduodama tik su tos valstybės narės sutikimu.

Jei Taryba atsisako perduoti informaciją, kilusią iš trečiosios šalies, tarptautinės organizacijos
ar valstybės narės, ji turi pagrįsti savo atsisakymą.

1.3. Šio tarpinstitucinio susitarimo nuostatos taikomos atsižvelgiant į galiojančias teisės
normas ir nepažeidžiant 1995 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos
sprendimo 95/167/EB, Euratomas, EAPB dėl išsamių Parlamento naudojimąsi tyrimo teise
reglamentuojančių nuostatų3 bei nepažeidžiant esamų susitarimų, ypač 1999 m. gegužės 6 d.
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės
ir biudžetinės procedūros tobulinimo4.

2. Bendrosios taisyklės

2.1. Abi institucijos veikia remdamosi abipusiais sąžiningo bendradarbiavimo
įsipareigojimais ir savitarpio pasitikėjimo dvasioje bei laikydamosi atitinkamų Sutarčių
nuostatų. Šiame tarpinstituciniame susitarime minima informacija perduodama ir tvarkoma
atsižvelgiant į interesus, kuriuos siekiama apsaugoti įslaptinant informaciją, ypač visuomenės
interesus, susijusius su Europos Sąjungos arba vienos ar daugiau valstybių narių saugumu ir
gynyba arba karinių ir nekarinių krizių valdymu.

2.2. Vieno iš 3.1 punkte išvardintų asmenų prašymu, Tarybai pirmininkaujanti valstybė arba
generalinis sekretorius (vyriausiasis įgaliotinis) su reikiama skuba perduoda slapto pobūdžio
informaciją, reikalingą Europos Sąjungos sutartimi nustatytų Parlamento įgaliojimų vykdymui
šio tarpinstitucinio susitarimo apibrėžtoje srityje, atsižvelgiant į visuomenės interesus,
susijusius su Europos Sąjungos arba vienos ar daugiau valstybių narių saugumu ir gynyba arba
karinių ir nekarinių krizių valdymu, pagal 3 skirsnyje išdėstytą tvarką.

3. Susipažinimas su slapto pobūdžio informacija bei jos naudojimas

3.1. Pagal šį tarpinstitucinį susitarimą Europos Parlamento pirmininkas arba Užsienio
reikalų, žmogaus teisių, bendros saugumo ir gynybos politikos komiteto pirmininkas gali
prašyti Tarybai pirmininkaujančios valstybės arba generalinio sekretoriaus (vyriausiojo
įgaliotinio) pateikti minėtam komitetui informaciją apie Europos saugumo ir gynybos politikos
raidą, įskaitant slapto pobūdžio informaciją, kuriai taikoma šio skirsnio 3 punktas.

3.2. Krizės atveju arba paprašius Parlamento pirmininkui arba Užsienio reikalų, žmogaus
teisių, bendros saugumo ir gynybos politikos komiteto pirmininkui, ši informacija turi būti
pateikta nedelsiant.

3.3. Laikantis šių nuostatų, Tarybai pirmininkaujanti valstybė arba generalinis sekretorius
(vyriausiasis įgaliotinis) praneša Europos Parlamento pirmininkui ir specialiojo komiteto,
kuriam pirmininkauja Užsienio reikalų, žmogaus teisių, bendros saugumo ir gynybos politikos
komiteto pirmininkas ir kurį sudaro keturi pirmininkų sueigos paskirti nariai, informuojami
apie turimą slapto pobūdžio informaciją, reikalingą Europos Sąjungos sutartimi nustatytų

3 OL L 113, 1995 5 19, p. 1.
4 OL C 172, 1999 6 18, p. 1.
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Parlamento įgaliojimų vykdymui šio tarpinstitucinio susitarimo taikymo srityje. Europos
Parlamento pirmininkas ir minėtas specialusis komitetas gali prašyti susipažinti su šia
informacija Tarybos patalpose.

Jei tinkama ir įmanoma, atsižvelgiant į atitinkamos informacijos ar dokumentų pobūdį bei
turinį, jie perduodami Europos Parlamento pirmininkui, kuris pasirenka vieną iš šių galimybių:

a) informacija skirta Užsienio reikalų, žmogaus teisių, bendros saugumo ir
gynybos politikos komiteto pirmininkui;

b) su informacija leidžiama susipažinti tik Užsienio reikalų, žmogaus teisių,
bendros saugumo ir gynybos politikos komiteto nariams;

c) informaciją leidžiama nagrinėti uždarame Užsienio reikalų, žmogaus teisių,
bendros saugumo ir gynybos politikos komiteto posėdyje pagal tvarką, kuri
priklauso nuo atitinkamo dokumento slaptumo lygmens;

d) dokumentai atskleidžiami, juose išbraukus informaciją atsižvelgiant į
reikalaujamą slaptumo lygmenį.

Šios galimybės netaikytinos, jei slapto pobūdžio informacija yra pažymėta slaptumo žyma
„TRÉS SECRET/TOP SECRET“ (VISIŠKAI SLAPTAI).

Prieš taikydamas vieną iš pirmiau minėtų galimybių informacijai, pažymėtai slaptumo
žymomis „SECRET“ (SLAPTAI) arba „CONFIDENTIAL“ (KONFIDIENCIALIAI), Europos
Parlamento pirmininkas gauna Tarybos sutikimą.

Ši informacija arba dokumentai negali būti paskelbti arba perduoti kitam adresatui.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Europos Parlamentas ir Taryba, kiekvienas iš savo pusės, imasi visų reikalingų
priemonių, kad būtų įgyvendintas šis tarpinstitucinis susitarimas, įskaitant ir veiksmus,
reikalingus suinteresuotų asmenų patikimumo patikrinimui.

4.2. Abi institucijos yra pasiruošę aptarti panašius tarpinstitucinius susitarimus dėl
įslaptintos informacijos kitose Tarybos veiklos srityse, sutardamos, kad šio tarpinstitucinio
susitarimo nuostatos nebus precedentu kitose Sąjungos arba Bendrijos veiklos srityse ir neturės
įtakos kitų tarpinstitucinių susitarimų turiniui.

4.3. Šis tarpinstitucinis susitarimas bus peržiūrėtas po dvejų metų, paprašius kuriai nors iš
dviejų institucijų, atsižvelgiant į susitarimo įgyvendinimo metu įgytą patirtį.

Priedas

Šis tarpinstitucinis susitarimas vykdomas remiantis atitinkamais galiojančiais reglamentais ir
ypač laikantis principo, kad įslaptintos informacijos negalima perduoti be kilmės institucijos
sutikimo, kaip tai numatyta 1.2 punkte.

Specialiojo Europos Parlamento komiteto nariai su slapto pobūdžio dokumentais susipažįsta
tinkamai apsaugotoje salėje Tarybos patalpose.

Šis tarpinstitucinis susitarimas įsigalioja po to, kai Europos Parlamentas patvirtina vidaus
saugumo priemones, kurios atitinka 2.1 punkto principus ir prilygsta kitų institucijų saugumo
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priemonėms, siekiant kad būtų užtikrintas atitinkamas slapto pobūdžio informacijos apsaugos
lygis.
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