
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2002. GADA 20. NOVEMBRA
IESTĀŽU NOLĪGUMS PAR EIROPAS PARLAMENTA PIEKĻUVI

PADOMES SLEPENAJAI INFORMĀCIJAI DROŠĪBAS UN
AIZSARDZĪBAS POLITIKAS JOMĀ1

EIROPAS PARLAMENTS UN PADOME,

tā kā:

1. Eiropas Savienības līguma 21. pantā ir noteikts, ka Padomes prezidentvalsts apspriežas
ar Eiropas Parlamentu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas galvenajiem aspektiem un
prioritātēm un seko, lai Eiropas Parlamenta uzskatus pienācīgi ņemtu vērā. Tas pats pants
nosaka, ka Padomes prezidentvalsts un Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu par
kopējās ārpolitikas un drošības politikas attīstību. Jāievieš mehānisms, lai nodrošinātu šo
principu īstenošanu šajā jomā;

2. ņemot vērā atsevišķas sevišķi slepenas informācijas īpašo raksturu un sevišķo slepenību
drošības un aizsardzības politikas jomā, ir jāizstrādā speciāli noteikumi darbam ar
dokumentiem, kas satur šādu informāciju;

3. saskaņā ar 9. panta 7. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija
Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas
dokumentiem2, Padomei jāinformē Eiropas Parlaments par slepenajiem dokumentiem šīs
regulas 9. panta 1. punkta nozīmē saskaņā ar noteikumiem, par kuriem iestādes ir vienojušās;

4. vairumā dalībvalstu ir izstrādāti īpaši mehānismi klasificētas informācijas nosūtīšanai
starp valstu valdībām un parlamentiem un tās izskatīšanai. Šim iestāžu nolīgumam jānodrošina,
lai Eiropas Parlamentam piemērotu tādu režīmu, kurā ņemta vērā dalībvalstu labākā prakse,

ir noslēguši šo IESTĀŽU NOLĪGUMU.

1. Piemērošanas joma

1.1. Šis iestāžu nolīgums attiecas uz Eiropas Parlamenta piekļuvi slepenai informācijai, t.i.,
informācijai, kas klasificēta kā “TRÈS SECRET/TOP SECRET”, “SECRET” vai
“CONFIDENTIEL” (“sevišķi slepena”, “slepena” vai “konfidenciāla”) neatkarīgi no tās
izcelsmes, pasniegšanas veida vai gatavības pakāpes un kas ir Padomes rīcībā par drošības un
aizsardzības politiku, kā arī uz šādi klasificētu dokumentu izskatīšanu.

1.2. Informāciju, kas nākusi no trešās valsts vai starptautiskas organizācijas, nosūta ar šīs
valsts vai organizācijas piekrišanu.

Ja informāciju, kuras izcelsme ir kādā dalībvalstī, nosūta Padomei, norādot tikai slepenības
pakāpi, bet nenorādot, ka tās nosūtīšana citām iestādēm ir ierobežota, jāpiemēro šī iestāžu
nolīguma 2. un 3. iedaļā izklāstītie noteikumi. Pretējā gadījumā šādu informāciju nosūta ar
attiecīgās dalībvalsts piekrišanu.

1 OV C 298, 30.11.2002, 1. lpp.
2 OV C 145, 31.5.2001, 43. lpp.
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Ja Padome atsakās nosūtīt informāciju, kas nākusi no trešās valsts, starptautiskas organizācijas
vai dalībvalsts, tā savu atteikumu pamato.

1.3. Šī iestāžu nolīguma noteikumus piemēro saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem,
neskarot Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1995. gada 19. aprīļa
Lēmumu 95/167/EK, Euratom, EOTK par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas
Parlamenta izmeklēšanas tiesību izmantošanu3 un neskarot spēka esošās vienošanās, it īpaši
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta
disciplīnu un budžeta procedūras pilnveidošanu4.

2. Vispārēji noteikumi

2.1. Abas iestādes darbojas atbilstīgi to savstarpējas lojālas sadarbības pienākumiem un
savstarpējas uzticēšanās garā, kā arī saskaņā ar attiecīgajiem līgumu noteikumiem. Šajā iestāžu
nolīgumā minēto informāciju nosūta un izskata, ievērojot tās intereses, kuru aizsargāšanai
informācija ir klasificēta kā slepena, it īpaši sabiedrības intereses attiecībā uz Eiropas
Savienības, vienas vai vairāku dalībvalstu drošību un aizsardzību vai krīžu militāru vai
nemilitāru pārvarēšanu.

2.2. Ja to prasa kāda no 3.1. punktā minētajām personām, ievērojot vajadzīgo piesardzību,
Padomes prezidentvalsts vai ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis to informē par tās slepenās
informācijas saturu, kas vajadzīga, lai Eiropas Parlaments varētu īstenot ar ES līgumu tam
piešķirtās pilnvaras tajā jomā, uz kuru attiecas šis iestāžu nolīgums, ņemot vērā sabiedrības
intereses saistībā ar Eiropas Savienības, vienas vai vairāku dalībvalstu drošību un aizsardzību
vai krīžu militāru vai nemilitāru pārvarēšanu saskaņā ar 3. iedaļā izklāstītajiem noteikumiem.

3. Noteikumi par piekļuvi slepenai informācijai un tās izskatīšanu

3.1. Saskaņā ar šo iestāžu nolīgumu Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs vai Ārlietu,
cilvēktiesību, kopējās drošības un aizsardzības politikas komitejas priekšsēdētājs var lūgt, lai
Padomes prezidentvalsts vai ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis sniedz šai komitejai
informāciju par Eiropas drošības un aizsardzības politikas attīstību, ieskaitot slepenu
informāciju, uz kuru attiecas 3.3. punkts.

3.2. Krīzes gadījumā vai pēc Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja, Ārlietu, cilvēktiesību,
kopējās drošības un aizsardzības politikas komitejas priekšsēdētāja pieprasījuma šādu
informāciju sniedz cik vien ātri iespējams.

3.3. Šajā sakarā Padomes prezidentvalsts vai ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis informē
Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju, kā arī īpašu komiteju, kuras priekšsēdētājs ir Ārlietu,
cilvēktiesību, kopējās drošības un aizsardzības politikas komitejas priekšsēdētājs un kurā
ietilpst četri Priekšsēdētāju konferences iecelti locekļi, par slepenās informācijas saturu, ja tā
ir vajadzīga, lai Eiropas Parlaments varētu veikt ar ES līgumu tam piešķirtās pilnvaras jomā,
uz kuru attiecas šis iestāžu nolīgums. Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un īpašā komiteja var
lūgt atļauju iepazīties ar attiecīgajiem dokumentiem Padomes telpās.

Ja tas ir vajadzīgs un iespējams ņemot vērā attiecīgās informācijas vai dokumentu veidu un
saturu, tos izsniedz Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam, kas izvēlas vienu no šādām iespējām:

3 OV L 113, 19.5.1995, 1. lpp.
4 OV C 172, 18.6.1999, 1. lpp.
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a) informācija ir domāta Ārlietu, cilvēktiesību, kopējās drošības un aizsardzības
politikas komitejas priekšsēdētājam;

b) informācijai var piekļūt vienīgi Ārlietu, cilvēktiesību, kopējās drošības un
aizsardzības politikas komiteju locekļi;

c) apspriešana Ārlietu, cilvēktiesību, kopējās drošības un aizsardzības politikas
komitejā sanāksmē aiz slēgtām durvīm saskaņā ar noteikumiem, kuri var
mainīties atkarībā no izskatāmās informācijas slepenības pakāpes;

d) to dokumentu paziņošana, no kuriem slepenā informācija ir izņemta, ievērojot
vajadzīgo konfidencialitātes pakāpi.

Šīs iespējas nevar izmantot, ja informācija ir klasificēta kā “TRÈS SECRET/TOP SECRET”
(sevišķi slepena).

Attiecībā uz informāciju vai dokumentiem, kas klasificēti kā “SECRET” (slepeni) vai
“CONFIDENTIEL” (konfidenciāli), Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs, pirms izvēlas vienu no
iepriekšminētajām iespējām, iepriekš vienojas ar Padomi.

Attiecīgo informāciju vai dokumentus nepublicē un nenosūta citiem adresātiem.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Eiropas Parlaments un Padome katrs veic visus no tiem atkarīgos un vajadzīgos
pasākumus, lai nodrošinātu šī iestāžu nolīguma piemērošanu, ieskaitot pasākumus, kas
vajadzīgi iesaistīto personu uzticamības pārbaudei.

4.2. Abas iestādes ir gatavas apspriest līdzīgus iestāžu nolīgumus par klasificētu informāciju
citās Padomes darbības jomās, vienojoties par to, ka šī iestāžu nolīguma noteikumi nerada
precedentu citām Eiropas Savienības vai Kopienas darbības jomām un neiespaido citu
iespējamo iestāžu nolīgumu saturu.

4.3. Šo iestāžu nolīgumu pārskata pēc diviem gadiem, ja to prasa viena no iestādēm, ņemot
vērā pieredzi, kas radusies, piemērojot šo nolīgumu.

Papildinājums

Šo iestāžu nolīgumu piemēro saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem noteikumiem, it īpaši
saskaņā ar principu, kas nosaka, ka 1.2. punktā minēto klasificēto informāciju var nosūtīt tikai
tad, ja tam piekrīt informācijas avots.

Eiropas Parlamenta īpašās komitejas locekļi var iepazīties ar slepenajiem dokumentiem
Padomes telpās istabā, kas ir speciāli aprīkota atbilstoši drošības prasībām.

Šis iestāžu nolīgums stājas spēkā pēc tam, kad Eiropas Parlaments ir pieņēmis iekšējos
drošības noteikumus saskaņā ar 2.1. punktā izklāstītajiem principiem un kas salīdzināmi ar
citu iestāžu drošības noteikumiem, lai garantētu vienādu aizsardzības līmeni attiecīgajai
slepenajai informācijai.
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