
20 PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2002 TEHTY TOIMIELINTEN VÄLINEN SOPIMUS
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON VÄLILLÄ NEUVOSTON

ARKALUONTEISTEN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKAN ALAN TIETOJEN
SAAMISESTA EUROOPAN PARLAMENTIN TUTUSTUTTAVAKSI1

EUROOPAN PARLAMENTTI JA NEUVOSTO, jotka

katsovat seuraavaa:

1. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrätään, että neuvoston
puheenjohtajavaltio kuulee Euroopan parlamenttia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
keskeisistä näkökohdista ja perusvalinnoista ja huolehtii siitä, että Euroopan parlamentin
näkemykset otetaan aiheellisella tavalla huomioon. Samassa artiklassa määrätään myös, että
neuvoston puheenjohtajavaltio ja komissio antavat Euroopan parlamentille säännöllisesti
tietoja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehityksestä. Olisi otettava käyttöön järjestely,
jolla varmistetaan näiden periaatteiden toteuttaminen tällä alalla.

2. Tiettyjen korkeaan turvaluokkaan kuuluvien turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan
tietojen erityisluonteen ja erityisen arkaluontoisen sisällön vuoksi olisi otettava käyttöön
järjestelyt tällaisia tietoja sisältävien asiakirjojen käsittelemiseksi.

3. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1049/20012 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti neuvosto antaa Euroopan
parlamentille tietoja kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa määritellyistä arkaluonteisista
asiakirjoista toimielinten keskenään sopimien järjestelyjen mukaisesti.

4. Useimmissa jäsenvaltioissa on turvaluokiteltujen tietojen lähettämistä ja käsittelemistä
niiden oman hallituksen ja parlamentin välillä koskevia erityisjärjestelyjä. Tässä toimielinten
välisessä sopimuksessa on tarkoitus järjestää Euroopan parlamentille kohtelu, jonka
lähtökohtana on pidetty jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä,

OVAT TEHNEET TÄMÄN SOPIMUKSEN:

1. Soveltamisala

1.1 Tämä toimielinten välinen sopimus koskee Euroopan parlamentin oikeutta saada
neuvoston hallussa olevia arkaluonteisia eli turvaluokkiin "TRÈS SECRET" / "TOP SECRET",
"SECRET" tai "CONFIDENTIEL" kuuluvia turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietoja
riippumatta siitä, mikä niiden alkuperä on, missä muodossa ne on esitetty tai miten täydellisiä
ne ovat, sekä käsitellä näihin turvaluokkiin kuuluvia tietoja.

1.2 Kolmannesta valtiosta tai kansainvälisestä järjestöstä peräisin olevat tiedot toimitetaan
kyseisen valtion tai järjestön suostumuksella.

Jos jäsenvaltiosta peräisin olevia tietoja toimitetaan neuvostolle ilman, että niiden jakamiselle
muille toimielimille on asetettu muuta nimenomaista rajoitusta kuin tietojen turvaluokitus,
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sovelletaan tämän toimielinten välisen sopimuksen 2 ja 3 kohdan sääntöjä. Muussa tapauksessa
tällaiset tiedot toimitetaan kyseisen jäsenvaltion suostumuksella.

Jos neuvosto kieltäytyy toimittamasta joltain kolmannelta valtiolta, kansainväliseltä järjestöltä
tai jäsenvaltiolta saamiaan tietoja, se perustelee päätöksensä.

1.3 Tämän toimielinten välisen sopimuksen määräyksiä sovelletaan asiaan sovellettavan
lainsäädännön mukaisesti ja rajoittamatta Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan
parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY soveltamista3

sekä rajoittamatta olemassa olevien järjestelyjen, erityisesti talousarviota koskevasta
kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen4 soveltamista.

2. Yleiset säännöt

2.1 Molemmat toimielimet toimivat vilpittömään yhteistyöhön kuuluvia vastavuoroisia
velvoitteitaan noudattaen ja molemminpuolisen luottamuksen hengessä sekä asiaa koskevien
perussopimusten määräysten mukaisesti. Tämän toimielinten välisen sopimuksen
soveltamisalaan kuuluvien tietojen toimittamisessa ja käsittelyssä on otettava aiheellisella
tavalla huomioon ne edut, joita turvaluokituksella on tarkoitus suojata, ja erityisesti yleinen etu
siltä osin kuin kyse on Euroopan unionin taikka sen yhden tai useamman jäsenvaltion
turvallisuudesta ja puolustuksesta tai sotilaallisesta ja ei-sotilaallisesta kriisinhallinnasta.

2.2 Jäljempänä 3 kohdassa esitettyjen järjestelyjen mukaisesti neuvoston
puheenjohtajavaltio tai korkeana edustajana toimiva pääsihteeri ilmoittaa jommankumman 3.1
kohdassa tarkoitetun henkilön pyynnöstä näille mahdollisimman pian sellaisten arkaluonteisten
tietojen sisällön, joita Euroopan parlamentti tarvitsee voidakseen käyttää sille Euroopan
unionista tehdyssä sopimuksessa tämän toimielinten välisen sopimuksen alalla annettua
toimivaltaa. Tällöin otetaan huomioon Euroopan unionin taikka sen yhden tai useamman
jäsenvaltion turvallisuuteen ja puolustukseen tai sotilaalliseen ja ei-sotilaalliseen
kriisinhallintaan liittyvä yleinen etu.

3. Arkaluonteisten tietojen saamista ja käsittelyä koskevat järjestelyt

3.1 Tämän toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti Euroopan parlamentin puhemies
taikka Euroopan parlamentin ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja
puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtaja voi pyytää neuvoston puheenjohtajavaltiota tai
korkeana edustajana toimivaa pääsihteeriä toimittamaan tälle valiokunnalle Euroopan
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitystä koskevia tietoja, mukaan lukien arkaluonteiset
tiedot, joihin sovelletaan 3.3 kohtaa.

3.2 Tiedot on toimitettava mahdollisimman nopeasti, jos kyseessä on kriisitilanne tai jos
Euroopan parlamentin puhemies tai ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen
turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtaja sitä pyytää.

3.3 Tällaisessa tapauksessa neuvoston puheenjohtajavaltio tai korkeana edustajana toimiva
pääsihteeri ilmoittaa Euroopan parlamentin puhemiehelle ja ulkoasioiden, ihmisoikeuksien
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sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtajan johtamalle ja
neljästä puheenjohtajakokouksen nimeämästä jäsenestä muodostuvalle erityisvaliokunnalle
sellaisten arkaluonteisten tietojen sisällön, joita Euroopan parlamentti tarvitsee voidakseen
käyttää sille Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa tämän toimielinten välisen
sopimuksen alalla annettua toimivaltaa. Euroopan parlamentin puhemies ja erityisvaliokunta
voivat pyytää saada tutustua kyseisiin asiakirjoihin neuvoston tiloissa.

Jos se asiakirjoihin sisältyvien tietojen luonne ja sisältö huomioon ottaen on aiheellista ja
mahdollista, asiakirjat luovutetaan Euroopan parlamentin puhemiehelle, joka päättää, onko
kyse:

a) ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja
puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtajalle tarkoitetuista tiedoista;

b) yksinomaan ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja
puolustuspolitiikan valiokunnan jäsenille varatusta oikeudesta saada tietoja;

c) keskustelusta ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja
puolustuspolitiikan valiokunnan kokouksessa suljetuin ovin noudattaen
järjestelyjä, jotka saattavat vaihdella luottamuksellisuusasteen mukaan;

d) sellaisten asiakirjojen luovuttamisesta, joista on vaadittavan salassapitoasteen
vuoksi poistettu tietoja.

Näitä vaihtoehtoja ei sovelleta, jos arkaluonteinen tieto on luokiteltu turvaluokkaan "TRÈS
SECRET" / "TOP SECRET".

Turvaluokkiin "SECRET" tai "CONFIDENTIEL" luokiteltuja asiakirjoja koskevan tiedon
osalta Euroopan parlamentin puhemies sopii edellä mainittuja vaihtoehtoja koskevasta
valinnasta ennalta neuvoston kanssa.

Kyseisiä tietoja tai asiakirjoja ei julkaista eikä toimiteta eteenpäin kenellekään muulle.

4. Loppumääräykset

4.1 Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat kumpikin tämän toimielinten välisen
sopimuksen soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien asianomaisia henkilöitä
koskevien luotettavuusselvitysten edellyttämät toimenpiteet.

4.2 Molemmat toimielimet ovat valmiita keskustelemaan vastaavista, neuvoston muiden
toiminta-alojen turvaluokiteltuja tietoja koskevista toimielinten välisistä sopimuksista. Tämän
toimielinten välisen sopimuksen määräykset eivät kuitenkaan muodosta ennakkotapausta
unionin tai yhteisön muille toiminta-aloille eivätkä vaikuta toimielinten välisten muiden
sopimusten sisältöön.

4.3 Tätä toimielinten välistä sopimusta tarkistetaan kahden vuoden kuluttua
jommankumman toimielimen pyynnöstä sopimuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten
perusteella.

Liite

Tätä toimielinten välistä sopimusta sovelletaan asiaankuuluvien, voimassa olevien sääntöjen
mukaisesti ja erityisesti noudatetaan periaatetta, jonka mukaan 1.2 kohdassa tarkoitettujen
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turvaluokiteltujen tietojen toimittaminen edellyttää tietojen alkuperäisen toimittajan
suostumusta.

Arkaluonteisiin asiakirjoihin Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan jäsenet tutustuvat
neuvoston tiloissa sijaitsevassa suojatussa huoneessa.

Tämä toimielinten välinen sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on
vahvistanut sisäiset turvatoimenpiteensä, jotka ovat 2.1 kohdassa määriteltyjen periaatteiden
mukaiset ja vastaavat muiden toimielinten toimenpiteitä asianomaisten arkaluonteisten tietojen
vastaavan tasoisen suojaamisen varmistamiseksi.
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