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TEXTUL INTEGRAL AL PROTOCOLULUI 

 

Având în vedere faptul că progresul înregistrat în securitatea informatiilor atomice 

necesită revizuirea frecventei inspectiilor generale de securitate ale tuturor organismelor militare 

si civile ale NATO si ale statelor membre care au primit informatii în baza Acordului dintre 

părtile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informatiile în domeniul 

atomic, 

părtile semnatare au convenit următoarele: 

ARTICOLUL 1 

             Anexa de securitate la Acordul dintre părtile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru 

cooperarea privind informatiile în domeniul atomic, încheiat la Paris la data de 18 iunie 1964, se 

modifică conform dispozitiilor art. 2. 

ARTICOLUL 2 

 Prima teză din litera A a sectiunii X „Inspectiile de securitate" din anexa de securitate la 

Acordul dintre părtile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informatiile în 

domeniul atomic se înlocuieste cu următorul text: 

„A. Inspectiile generale de securitate ale tuturor organismelor militare si civile ale NATO 

si ale statelor membre care au primit informatii în domeniul atomic în baza Acordului se vor 

efectua în mod regulat, pe o perioadă care se va stabili de către Consiliul Atlanticului de Nord la 

recomandarea Comitetului de Securitate NATO, în conformitate cu dispozitiile prevăzute în 

sectiunea I lit. A din prezenta anexă." 



ARTICOLUL 3 

             Prezentul protocol va intra în vigoare la primirea de către Guvernul Statelor Unite ale 

Americii a notificării din partea tuturor statelor părti la Acordul dintre părtile la Tratatul 

Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informatiile în domeniul atomic, prin care se 

angajează să consimtă la obligativitatea prevederilor prezentului protocol. 

ARTICOLUL 4 

             Guvernul Statelor Unite ale Americii va informa toate părtile, precum si Organizatia 

Tratatului Atlanticului de Nord despre fiecare notificare si despre intrarea în vigoare a 

prezentului protocol. 

ARTICOLUL 5 

Prezentul protocol va avea data la care a fost deschis spre semnare si va rămâne deschis spre 

semnare până când va fi semnat de toate părtile la Acordul dintre părtile la Tratatul 

Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informatiile în domeniul atomic. 

Drept dovadă, reprezentantii de mai jos au semnat prezentul protocol. 

întocmit la Bruxelles la data de 2 iunie 1998, în limbile franceză si engleză, ambele texte 

fiind egal autentice, într-un singur exemplar original, care va fi depus la arhivele Guvernului 

Statelor Unite ale Americii, care va transmite copii autentificate către toate statele semnatare si 

care urmează să adere. 
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