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(Ανακοινώσεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
της 20ής Νοεµβρίου 2002
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συµβουλίου στον τοµέα της πολιτικής ασφάλειας και
άµυνας
(2002/C 298/01)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1) Το άρθρο 21 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει
ότι η προεδρία του Συµβουλίου ζητεί τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφάλειας και µεριµνά ώστε να λαµβάνονται δεόντως υπόψη
οι απόψεις του. Το εν λόγω άρθρο ορίζει επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται τακτικά από την προεδρία του
Συµβουλίου και την Επιτροπή για τις εξελίξεις της κοινής
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Θα πρέπει να
εισαχθεί µηχανισµός προκειµένου να διασφαλίζεται ότι οι εν
λόγω αρχές εφαρµόζονται στον τοµέα αυτό.
(2) Λαµβανοµένης υπόψη της ειδικής φύσεως και του ιδιαιτέρως
ευαίσθητου περιεχοµένου ορισµένων πληροφοριών υψηλής διαβάθµισης στον τοµέα της πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, θα
πρέπει να εισαχθούν ειδικές ρυθµίσεις για το χειρισµό εγγράφων που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες.
(3) Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού
στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου
και της Επιτροπής (1), το Συµβούλιο ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τα ευαίσθητα έγγραφα όπως ορίζονται στο
άρθρο 9 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού σύµφωνα
µε τους διακανονισµούς που συµφωνούνται µεταξύ των θεσµικών οργάνων.
(4) Στα περισσότερα κράτη µέλη υφίστανται ειδικοί µηχανισµοί για
τη διαβίβαση και το χειρισµό διαβαθµισµένων πληροφοριών
µεταξύ κυβερνήσεων και εθνικών κοινοβουλίων. Η παρούσα
διοργανική συµφωνία θα πρέπει να παράσχει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο µεταχείριση εµπνεόµενη από τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών µελών,
(1)

ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

ΣΥΝΗΨΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ:

1. Πεδίο εφαρµογής
1.1. Η παρούσα διοργανική συµφωνία αφορά την πρόσβαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες,
δηλαδή πληροφορίες διαβαθµισµένες ως «TRÈS SECRET/TOP
SECRET», «SECRET» ή «CONFIDENTIEL» (ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ, ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ή ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ), ανεξαρτήτως προελεύσεως, υλικού φορέα ή βαθµού πληρότητας, τις οποίες κατέχει
το Συµβούλιο στον τοµέα της πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, καθώς και το χειρισµό εγγράφων τέτοιας διαβάθµισης.
1.2. Οι πληροφορίες που προέρχονται από τρίτο κράτος ή από
διεθνή οργανισµό διαβιβάζονται κατόπιν συναινέσεως του εν
λόγω κράτους ή οργανισµού.
Οσάκις πληροφορίες που προέρχονται από ένα κράτος µέλος
διαβιβάζονται στο Συµβούλιο χωρίς ρητό περιορισµό για τη
διανοµή τους σε άλλα θεσµικά όργανα πέραν της διαβάθµισής
τους, εφαρµόζονται οι κανόνες που περιέχονται στα µέρη 2
και 3 της παρούσας διοργανικής συµφωνίας. Άλλως, αυτές οι
πληροφορίες διαβιβάζονται κατόπιν συναινέσεως του εν λόγω
κράτους µέλους.
Σε περίπτωση άρνησής του να διαβιβάσει πληροφορίες που
προέρχονται από τρίτο κράτος, διεθνή οργανισµό ή κράτος
µέλος, το Συµβούλιο αιτιολογεί την άρνηση αυτή.
1.3. Οι διατάξεις της παρούσας διοργανικής συµφωνίας εφαρµόζονται σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία και µε την
επιφύλαξη της απόφασης 95/167/ΕΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 1995 περί των λεπτοµερών διατάξεων άσκησης του δικαιώµατος εξέτασης των πραγµάτων από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2) και µε την επιφύλαξη των
ισχυουσών ρυθµίσεων, ιδιαίτερα της διοργανικής συµφωνίας
της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική
πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού (3).
(2) ΕΕ L 113 της 19.5.1995, σ. 2.
(3) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
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2. Γενικοί κανόνες
2.1. Τα δύο θεσµικά όργανα ενεργούν σύµφωνα µε τις αµοιβαίες
υποχρεώσεις τους για ειλικρινή συνεργασία και σε πνεύµα
αµοιβαίας εµπιστοσύνης καθώς και σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις της συνθήκης. Κατά τη διαβίβαση και το χειρισµό των πληροφοριών που καλύπτει η παρούσα διοργανική
συµφωνία πρέπει να λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα συµφέροντα τα οποία αποσκοπεί να διαφυλάξει η διαβάθµιση, και
ιδίως το δηµόσιο συµφέρον όσον αφορά την ασφάλεια και
άµυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών
µελών της ή τη στρατιωτική ή µη στρατιωτική διαχείριση
κρίσεων.

2.2. Κατόπιν αιτήµατος ενός από τα πρόσωπα που αναφέρονται
κατωτέρω στο σηµείο 3.1, η προεδρία του Συµβουλίου ή ο
Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος τα ενηµερώνει αµελλητί για το περιεχόµενο πάσης ευαίσθητης πληροφορίας που
απαιτείται για την άσκηση των εξουσιών που απονέµει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση στον τοµέα που καλύπτεται από την παρούσα διοργανική συµφωνία, λαµβάνοντας υπόψη το δηµόσιο συµφέρον σε
θέµατα ασφάλειας και άµυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός
ή περισσοτέρων κρατών µελών της, ή τη στρατιωτική ή µη
στρατιωτική διαχείριση κρίσεων, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις
που ορίζονται κατωτέρω στο µέρος 3.

3. Ρυθµίσεις ως πρός την πρόσβαση και το χειρισµό ευαίσθητων πληροφοριών
3.1. Στα πλαίσια της παρούσας διοργανικής συµφωνίας, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου,
Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου µπορεί να ζητήσει τη διαβίβαση, από την προεδρία του Συµβουλίου ή τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, πληροφοριών στην εν λόγω επιτροπή για εξελίξεις ως
προς την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άµυνας, συµπεριλαµβανοµένων ευαίσθητων πληροφοριών για τις οποίες
εφαρµόζεται το σηµείο 3.3.
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Τα σχετικά έγγραφα ή πληροφορίες τίθενται στη διάθεση του
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όποτε αυτό απαιτείται και είναι δυνατό λόγω της φύσεως και του περιεχοµένου τους. Ο Πρόεδρος επιλέγει µία από τις ακόλουθες δυνατότητες:
α) πληροφορίες προοριζόµενες για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου,
Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής·
β) πρόσβαση στις πληροφορίες µόνον για τα µέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής·
γ) συζήτηση κεκλεισµένων των θυρών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής
Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, σύµφωνα µε ρυθµίσεις που µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τον εκάστοτε
βαθµό εµπιστευτικότητας·
δ) διαβίβαση εγγράφων από τα οποία έχουν περικοπεί πληροφορίες λόγω του απαιτούµενου βαθµού απορρήτου.
Οι ανωτέρω δυνατότητες δεν ισχύουν στην περίπτωση που οι
ευαίσθητες πληροφορίες έχουν διαβαθµισθεί ως «TRÈS
SECRET/TOP SECRET».
Όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που έχουν διαβαθµισθεί ως «SECRET» ή «CONFIDENTIEL», η επιλογή από
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µίας από τις
ανωτέρω δυνατότητες συµφωνείται προηγουµένως µε το Συµβούλιο.
Οι εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα δεν δηµοσιεύονται ούτε
διαβιβάζονται σε άλλον παραλήπτη.
4. Τελικές διατάξεις

3.2. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται αµελλητί σε περίπτωση
κρίσεως ή κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας
και Αµυντικής Πολιτικής.

3.3. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδική επιτροπή, υπό την προεδρία του Προέδρου
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής, απαρτιζόµενη από τέσσερα µέλη που διορίζει η διάσκεψη των
προέδρων, ενηµερώνονται από την προεδρία του Συµβουλίου
ή από τον Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο για το περιεχόµενο των ευαίσθητων πληροφοριών, όπου αυτό απαιτείται
για την άσκηση των εξουσιών που απονέµει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα
που καλύπτει η παρούσα διοργανική συµφωνία. Ο Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ειδική επιτροπή δύνανται
να ζητούν να ανατρέχουν στα εν λόγω έγγραφα στο κτήριο
του Συµβουλίου.

4.1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, το καθένα κατ'
ιδίαν, λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσουν
την εφαρµογή της παρούσας διοργανικής συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που απαιτούνται για την εξουσιοδότηση των οικείων προσώπων για τη διαχείριση διαβαθµισµένου υλικού.
4.2. Τα δύο θεσµικά όργανα είναι διατεθειµένα να συζητήσουν
παρόµοιες διοργανικές συµφωνίες που θα καλύπτουν διαβαθµισµένες πληροφορίες σε άλλους τοµείς δραστηριοτήτων του
Συµβουλίου, υπό τον όρο ότι οι διατάξεις της παρούσας
διοργανικής συµφωνίας δεν αποτελούν προηγούµενο για
άλλους τοµείς δραστηριοτήτων της Ένωσης ή της Κοινότητας
και δεν θίγουν το περιεχόµενο οιασδήποτε άλλης διοργανικής
συµφωνίας.
4.3. Η παρούσα διοργανική συµφωνία αναθεωρείται ύστερα από
δύο έτη αιτήσει ενός εκ των δύο θεσµικών οργάνων βάσει
της εµπειρίας που θα αποκτηθεί κατά την εφαρµογή της.
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Στρασβούργο, 20 Νοεµβρίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η παρούσα διοργανική συµφωνία εφαρµόζεται σύµφωνα µε τους σχετικούς εφαρµοστέους κανονισµούς και ιδίως βάσει της
αρχής ότι η συγκατάθεση του συντάκτη αποτελεί απαραίτητο όρο για τη διαβίβαση διαβαθµισµένων πληροφοριών όπως ορίζεται
στο σηµείο 1.2.
Τα µέλη της ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µπορούν να συµβουλεύονται ευαίσθητα έγγραφα σε ασφαλή
αίθουσα εντός των χώρων του Συµβουλίου.
Η παρούσα διοργανική συµφωνία αρχίζει να ισχύει µετά τη θέσπιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εσωτερικών µέτρων
ασφάλειας που είναι σύµφωνα µε τις αρχές του σηµείου 2.1 και ανάλογα προς εκείνα των λοιπών οργάνων, προκειµένου να
διασφαλίζεται ισοδύναµο επίπεδο προστασίας των εκάστοτε ευαίσθητων πληροφοριών.
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