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РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ 23 ОКТОМВРИ 2002 Г.
ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО

СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ДОСТЪПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО
ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА СЪВЕТА В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКАТА НА

СИГУРНОСТ И ОТБРАНА1

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид член 9, и по-специално параграфи 6 и 7, от Регламент (ЕО) № 1049/2001
на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно обществения достъп
до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията2,

като взе предвид точка 1 от приложение VII, част А от Правилника за дейността си3 ,
като взе предвид член 20 от Решение на Бюрото от 28 ноември 2001 г. относно
обществения достъп до документи на Парламента,

като взе предвид междуинституционалното споразумение между Европейския
парламент и Съвета относно достъпа на Европейския парламент до чувствителна
информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана,

като взе предвид предложението на Бюрото,

като взе предвид специфичното естество и особено чувствителното съдържание на
някои сведения с високо ниво на поверителност в областта на политиката на сигурност
и отбрана,

като има предвид, че в съответствие с договорените между институциите разпоредби
Съветът е длъжен да предоставя на Парламента информация за чувствителни документи,

като има предвид, че членовете на Европейския парламент, които са членове на
специалната комисия, създадена с междуинституционалното споразумение, трябва да
бъдат проучени за надеждност преди да получат разрешение за достъп до чувствителна
информация в съответствие с принципа „необходимост да се знае“,

като взе предвид необходимостта от установяване на специфични механизми за
получаването, обработката и съхраняването на чувствителна информация, изпратена от
Съвета, държавите-членки, трети държави или международни организации,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото решение се приемат допълнителните мерки, необходими за прилагане на
междуинституционалното споразумение относно достъпа на Европейския парламент до
чувствителна информация на Съвета в областта на политиката на сигурност и отбрана.

1ОВ C 298, 30.11.2002 г., стр. 4.
2ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.
3 Това приложение е заличено от Правилника за дейността.

Д4_Решение на EП относно прилагането на Междуинституционалното споразумение относно достъпа на ЕП до чувствителна 
информация на Съвета в областта на политиката на сигурност



- 2 -

Член 2

Исканията на Парламента за достъп до чувствителна информация на Съвета се
обработват от Съвета съгласно неговите правила. Когато поисканите документи са
съставени от други институции, държави-членки, трети държави или международни
организации, те се изпращат само със съгласието на съответните институции, държави
или организации.

Член 3

Председателят на Парламента отговаря за прилагането на междуинституционалното
споразумение в рамките на институцията.

В тази връзка, той/тя предприема всички необходими мерки, за да се гарантира
поверителната обработка на информацията, получена директно от председателя на
Съвета или от Генералния секретар/Върховен представител, или на информацията,
придобита в хода на извършването на справка с чувствителни документи в помещенията
на Съвета.

Член 4

Когато председателят на Парламента или председателят на комисията по външни
работи, права на човека и обща политика на сигурност и отбрана поиска от
Председателството на Съвета или от Генералния секретар/Върховния представител да
предоставят чувствителна информация на специалната комисия, създадена с
междуинституционалното споразумение, тази информация се предоставя възможно най-
бързо. В тази връзка Парламентът оборудва стая, специално предназначена за
провеждането на заседания, на които се разглежда чувствителна информация. Стаята се
избира така, че да се гарантира ниво на защита, равностойно на нивото на защита при
такъв вид заседания, което е предвидено в Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март
2001 г.4за приемане на правилата за сигурност на Съвета.

Член 5

Информационното заседание, което се ръководи от председателя на Парламента или от
председателя на гореспоменатата комисия, се провежда при закрити врати.

С изключение на четиримата членове на ЕП, определени от Председателския съвет,
достъп до заседателната зала имат само длъжностните лица, които по силата на
служебните си задължения или поради оперативни изисквания, са били проучени за
надеждност и са упълномощени да присъстват при спазване на принципа "необходимост
да се знае".

Член 6

Съгласно параграф 3.3 от гореспоменатото междуинституционално споразумение,
когато председателят на Парламента или председателят на гореспоменатата комисия
реши да поиска разрешение за справка с документи, съдържащи чувствителна
информация, тази справка се извършва в помещенията на Съвета.

4ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1.
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Справката с документи се извършва на място във версията на документите, която е на
разположение.

Член 7

Членовете на Европейския парламент, които трябва да присъстват на информационни
заседания или да имат достъп до чувствителни документи, подлежат на процедура по
проучване за надеждност, подобна на процедурата, през която преминават членовете на
Съвета и членовете на Комисията. В тази връзка председателят на Парламента
предприема необходимите действия пред компетентните национални органи.

Член 8

На длъжностните лица, които трябва да имат достъп до чувствителна информация, се
прави проучване за надеждност в съответствие с разпоредбите, предвидени за другите
институции. Проучените по този начин длъжностни лица, и при спазване на принципа
„необходимост да се знае“, се канят да присъстват на гореспоменатите информационни
заседания или да се запознаят с въпросните документи. В тази връзка Генералният
секретар, след като получи мнението на компетентните органи на държавите-членки,
дава разрешение за достъп въз основа на извършеното от същите органи проучване за
надеждност.

Член 9

Информацията, получена по време на такива заседания или по време на справка с такива
документи в помещенията на Съвета, не може да се разкрива, разпространява или
възпроизвежда, изцяло или отчасти, под каквато и да е форма. Не се разрешава също
така никакъв запис на данни, свързани с предоставената от Съвета чувствителна
информация.

Член 10

Определените от Председателския съвет членове на Парламента, които трябва да имат
достъп до чувствителна информация, са обвързани от задължението за поверителност.
Всеки член на Парламента, който наруши това изискване, се заменя в специалната
комисия с друг член на Парламента, определен от Председателския съвет. В тази връзка
членът на Парламента виновен за нарушението може, преди изключването му/ѝ от
специалната комисия, да бъде изслушан от Председателския съвет, който провежда
специално заседание при закрити врати. Освен изключване от специалната комисия,
срещу члена на Парламента, който е отговорен за изтичането на информация може, по
целесъобразност, да бъде образувано съдебно производство съгласно съответното
действащо законодателство.

Член 11

Длъжностните лица, получили надлежно разрешение за достъп до чувствителна
информация в съответствие с принципа „необходимост да се знае“, са обвързани от
задължението за поверителност. Всяко длъжностно лице, което наруши това правило,
подлежи на разследване водено под ръководството на председателя на Парламента и, по
целесъобразност, срещу него може да се образува дисциплинарно производство в
съответствие с Правилника за длъжностните лица. В случай на образуване на съдебно
производство председателят на Парламента предприема всички необходими мерки за
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предоставяне на възможност на компетентните национални органи да приложат
подходящите процедури.

Член 12

Бюрото е компетентно да извършва евентуално  преразглеждане, изменение или
тълкуване, необходими за прилагането на настоящото решение.

Член 13

Настоящото решение се прилага към Правилника за дейността на Европейския
парламент и влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
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