
2002 M. SPALIO 23 D. EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS DĖL
TARPINSTITUCINIO SUSITARIMO DĖL GALIMYBĖS EUROPOS PARLAMENTUI

SUSIPAŽINTI SU SLAPTO POBŪDŽIO TARYBOS INFORMACIJA SAUGUMO IR
GYNYBOS POLITIKOS SRITYJE ĮGYVENDINIMO1

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės
visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais2 9 straipsnį,
ypač į jo 6 ir 7 dalis,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių VII priedo A dalies 1 punktą3,

atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Biuro sprendimo dėl galimybės visuomenei
susipažinti su Parlamento dokumentais 20 straipsnį4,

atsižvelgdamas į tarpinstitucinį Parlamento ir Tarybos susitarimą dėl galimybės Europos
Parlamentui susipažinti su slapto pobūdžio Tarybos informacija saugumo ir gynybos politikos
srityje,

atsižvelgdamas į Biuro pasiūlymą,

atsižvelgdamas į tam tikros labai konfidencialios informacijos saugumo ir gynybos politikos
srityje specifinį pobūdį ir ypač slaptą jos turinį,

kadangi, remiantis institucijų sutartomis sąlygomis, Taryba privalo pateikti Europos
Parlamentui informaciją apie slapto pobūdžio dokumentus,

kadangi Europos Parlamento nariai, kurie taip pat yra ir tarpinstituciniu susitarimu įsteigto
specialiojo komiteto nariai, turi praeiti patikrinimo procedūras, kad galėtų susipažinti ir dirbti
su slapto pobūdžio informacija pagal ,,būtina žinoti“ principą,

atsižvelgdamas į būtinybę nustatyti specialų mechanizmą dėl iš Tarybos, valstybių narių,
trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų gaunamos slapto pobūdžio informacijos priėmimo,
tvarkymo ir priežiūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu priimamos papildomos priemonės, būtinos įgyvendinti tarpinstitucinį
susitarimą dėl galimybės Europos Parlamentui susipažinti su slapto pobūdžio Tarybos
informacija saugumo ir gynybos politikos srityje.

1 OL C 298, 2002 11 30, p. 4.
2 OL L 145, 2001 5 31, p. 43.
3Dabar priedas iš Darbo tvarkos taisyklių yra išbrauktas.
4 OL C 374, 2001 12 29, p. 1.
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2 straipsnis

Taryba nagrinėja Parlamento prašymus susipažinti su slapto pobūdžio Tarybos informacija,
laikydamasi savo vidaus taisyklių. Jei prašomi dokumentai buvo parengti kitų institucijų,
valstybių narių, trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų, jie gali būti perduoti tik su jų
sutikimu.

3 straipsnis

Parlamento pirmininkas yra atsakingas už tarpinstitucinio susitarimo įgyvendinimą
Parlamente.

Tuo tikslu jis imasi visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad tiesiogiai iš Tarybos pirmininko
ar generalinio sekretoriaus (vyriausiojo įgaliotinio) gauta informacija arba informacija, gauta
susipažįstant su slapto pobūdžio dokumentais Tarybos patalpose, būtų tvarkoma
konfidencialiai.

4 straipsnis

Jei Parlamento pirmininkas arba Užsienio reikalų, žmogaus teisių, bendros saugumo ir gynybos
politikos komiteto pirmininkas paprašo Tarybai pirmininkaujančios valstybės arba generalinio
sekretoriaus (vyriausiojo įgaliotinio) pateikti slapto pobūdžio informaciją specialiajam
komitetui, sudarytam remiantis tarpinstituciniu susitarimu, ši informacija turi būti pateikta
nedelsiant. Tuo tikslu, Parlamentas savo patalpose įrengia specialią salę, tinkamą posėdžiams,
kuriuose yra svarstoma slapto pobūdžio informacija. Patalpos įrengiamos taip, kad būtų
garantuotas apsaugos lygis, prilygstantis 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu
2001/264/EB5, patvirtintų Tarybos saugumo nuostatų numatomai apsaugai tokios paskirties
posėdžiams.

5 straipsnis

Informaciniuose posėdžiuose pirmininkauja Parlamento pirmininkas arba pirmiau minėto
komiteto pirmininkas. Tokie posėdžiai yra uždari.

Išskyrus keturis pirmininkų sueigos paskirtus narius, į posėdžių salę įleidžiami tik tie
pareigūnai, kuriems, dėl jų pareigybių ar dėl organizacinių poreikių, po patikrinimo procedūros
suteikiama teisė ir leidimas įeiti į šias patalpas pagal ,,būtina žinoti“ principą.

6 straipsnis

Remiantis pirmiau minėto tarpinstitucinio susitarimo 3.3 punktu, kai Parlamento pirmininkas
arba pirmiau minėto komiteto pirmininkas nusprendžia kreiptis dėl leidimo susipažinti su
dokumentais, kuriuose yra slapto pobūdžio informacijos, su jais susipažįstama Tarybos
patalpose.

Su dokumentais susipažįstama vietoje ir tokia versija, kuria jie yra prieinami.

7 straipsnis

Parlamento nariai, turintys dalyvauti informaciniuose posėdžiuose arba susipažinti su slapto
pobūdžio dokumentais, yra patikrinami dėl patikimumo panašiu būdu kaip ir Tarybos bei

5 OL L 101, 2001 4 11, p. 1.
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Komisijos nariai. Parlamento pirmininkas imasi su tuo susijusių būtinų veiksmų, susisiekdamas
su kompetentingomis nacionalinės valdžios institucijomis.

8 straipsnis

Pareigūnai, kurie turi susipažinti su slapto pobūdžio informacija, patikrinami dėl jų
patikimumo pagal kitoms institucijoms numatytas nuostatas. Tokiu būdu patikrinti pareigūnai
pagal ,,būtina žinoti“ principą kviečiami dalyvauti pirmiau minėtuose informaciniuose
posėdžiuose arba jiems leidžiama susipažinti su atitinkamais dokumentais. Šiuo atveju,
generalinis sekretorius, pasitaręs su kompetentingomis nacionalinės valdžios institucijomis ir
remdamasis jų atlikto saugumo tyrimo rezultatais, suteikia leidimą.

9 straipsnis

Informacija, gauta tokių posėdžių metu arba susipažinus su tokiais dokumentais Tarybos
patalpose, negali būti atskleista, perduota ar atkurta bet kokia laikmena, visa ar dalimis. Taip
pat neleidžiama daryti jokių Tarybos pateiktos slapto pobūdžio informacijos įrašų.

10 straipsnis

Parlamento nariai, kurie yra Pirmininkų sueigos paskirti susipažinti su slapto pobūdžio
informacija, yra saistomi įsipareigojimo saugoti paslaptį. Specialiojo komiteto narys, sulaužęs
šį įsipareigojimą, pakeičiamas kitu nariu, kurį paskiria Pirmininkų sueiga. Šiuo atveju,
pažeidimą įvykdęs narys, prieš jį pašalinant iš specialiojo komiteto, gali būti išklausytas
Pirmininkų sueigos, kuri sušaukia specialų uždarą posėdį. Jei reikalinga, narys, atsakingas už
informacijos nutekėjimą, gali būti ne tik pašalintas iš specialiojo komiteto, bet prieš jį gali būti
pradėtas teisminis procesas pagal galiojančius teisės aktus.

11 straipsnis

Pareigūnai, tinkamai patikrinti dėl jų patikimumo dirbti su slapto pobūdžio informacija pagal
,,būtina žinoti“ principą, yra saistomi įsipareigojimo saugoti paslaptį. Kiekvienam pažeidimo
atvejui gali būti surengtas Pirmininko vadovaujamas tyrimas ir, jei reikalinga, pažeidėjui
pritaikyta drausminė procedūra pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus. Jei reikia pradėti teisminį
tyrimą, Pirmininkas imasi visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad kompetentingos
nacionalinės valdžios institucijos galėtų pradėti visas reikalingas procedūras.

12 straipsnis

Biuras turi teisę peržiūrėti, keisti ar išaiškinti šį sprendimą, jei to prireiktų jo įgyvendinimui.

13 straipsnis

Šis sprendimas pridedamas prie Parlamento darbo tvarkos taisyklių. Jis įsigalioja jo paskelbimo
Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.
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