
 

NT\809730HU.doc  PE439.692/BUR/ANN.1 

HU HU 

 

 
 
 

 
 

A DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ 
NYILVÁNOS HOZZÁFÉRÉSRĐL SZÓLÓ 

2009. ÉVI JELENTÉS  
 

(1049/2001/EK rendelet – 17. cikk) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Összhangban a Parlament eljárási szabályzata 104. cikke (7) 
bekezdésének rendelkezéseivel) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PE439.692/BUR/ANN.1 2/21 NT\809730HU.doc 

HU 

 
 

TARTALOM 

I. BEVEZETÉS...............................................................................................................4 

II. IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK ÉS A NYILVÁNTARTÁSI WEBOLDAL ..............4 

1.  A közvetlenül hozzáférhetı dokumentumok új listájára vonatkozó javaslat és a dokumentumokhoz 
való nyilvános hozzáférésre vonatkozó belsı szabályzat felülvizsgálata............................................... 4 

2.  Elektronikus nyilvántartás: megelégedettségi felmérés.......................................................................... 4 

3. Minısített dokumentumok........................................................................................................................ 5 

III. A HOZZÁFÉRÉSI KÉRELMEK ELEMZÉSE..............................................................6 

1. Összmennyiség ........................................................................................................................................... 6 

2. A kérelmezık profilja és földrajzi megoszlása ........................................................................................ 6 

3. Érdeklıdési területek................................................................................................................................. 7 

IV. A HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ KIVÉTELEK ALKALMAZÁSA..........................8 

1.  A pozitív válaszok aránya ......................................................................................................................... 8 

2. Az elutasítások száma és indokai.............................................................................................................. 8 

V. AZ EURÓPAI OMBUDSMANHOZ BENYÚJTOTT PANASZOK, BÍRÓSÁGI 
KERESETEK ÉS BÍRÓSÁGI GYAKORLAT ..............................................................8 

1.  Az Európai Ombudsmanhoz benyújtott panaszok ................................................................................. 8 

2. Bírósági keresetek...................................................................................................................................... 9 

3. Meghozott ítéletek...................................................................................................................................... 9 

VI.  AZ ÁTLÁTHATÓSÁGI POLITIKA TOVÁBBI ASPEKTUSAI .....................................9 

1.  Az 1049/2001/EK rendelet felülvizsgálata................................................................................................ 9 

2. Tájékoztatási/kommunikációs politika – „webstreaming” .................................................................. 10 

3.  Intézményközi együttmőködés ............................................................................................................... 10 

VII. KÖVETKEZTETÉSEK..............................................................................................11 
 
 

MELLÉKLETEK 
 
A HOZZÁFÉRÉSI KÉRELMEK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS STATISZTIKAI 
ADATOK… 



 

NT\809730HU.doc 3/21 PE439.692/BUR/ANN.1 

 HU 

AZ INTERNETES NYILVÁNTARTÁS LÁTOGATOTTSÁGÁRA VONATKOZÓ STATISZTIKAI 
ADATOK 



 

PE439.692/BUR/ANN.1 4/21 NT\809730HU.doc 

HU 

 

I. BEVEZETÉS 
 

A 2009-es évre vonatkozó ezen jelentés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésrıl szóló, 2001. május 30-i, 
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet3 Parlament általi végrehajtásával 
foglalkozik. A jelentés az említett rendelet 17. cikkének (1) bekezdése és az Európai 
Parlament eljárási szabályzatának 104. cikke (7) bekezdése alapján készült  
 
A dokumentum végén szereplı statisztikák alapján követhetı, hogy az elmúlt három 
évben hogyan valósult meg a rendelet végrehajtása.  
 

II. IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK ÉS A NYILVÁNTARTÁSI WEBOLDAL 

1.  A közvetlenül hozzáférhetı dokumentumok új listájára vonatkozó javaslat 
és a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó belsı 
szabályzat felülvizsgálata 

Az Európai Parlament új eljárási szabályzatának4 2009. júliusi hatálybalépését 
követıen az Európai Parlament közvetlenül hozzáférhetı dokumentumainak listája a 
szabályzatban nem szerepel (a régi szabályzat XV. – a plenáris ülés által elfogadott –
melléklete).   
 
A szabályzat új szövege nem tartalmazza a listát: az említett rendelet 104. cikke (3) 
bekezdésének új rendelkezései értelmében a közvetlenül hozzáférhetı dokumentumok 
listáját az Elnökség fogadja el, és azt a Parlament internetes honlapján teszik közzé. A 
listát az Elnökség, és nem a plenáris ülés fogadja el, ami a lista tartalmának 
módosítása esetén nagyobb rugalmasságot tesz lehetıvé. 
 
Az errıl szóló javaslat 2010 elején került benyújtásra az Elnökséghez, és az elfogadott 
szöveget a következı éves jelentésben vizsgáljuk meg. 
 
A Parlament dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésrıl szóló szabályokról szóló 
2001. november 28-i elnökségi határozattal5 összhangban a fıtitkár belsı 
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy minden, az Európai Parlament által 
készített dokumentumot nyilvántartásba vegyenek az elektronikus nyilvántartásban. 
Az ezzel kapcsolatos hatályos szövegek felülvizsgálatára valószínőleg 2010–2011-ben 
kerül sor. 

2.  Elektronikus nyilvántartás: megelégedettségi felmérés 

A 2009-es költségvetési év végén a nyilvántartási adatbázis 310 760 hivatkozást 
tartalmazott (1 998 330 fájl) az elızı évi 262 000 hivatkozáshoz képest, ami jelentıs, 
több mint 18%-os növekedés. A dokumentumok 90%-a közvetlenül elérhetı és 
letölthetı az internetrıl. A 10%-ot kitevı, közvetlenül hozzá nem férhetı 

                                                 
3 HL L 145., 2001.5.31., 43. o 
4 2009. május 5-i P6_TA(2009)0359. sz. határozat  
5 HL C 289., 2005.11.22., 6. o 
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dokumentumok nagy többsége az úgynevezett „parlamenti levelezés” kategóriájába 
tartozik. 

 
A „Nyilvántartás – A dokumentumokhoz való hozzáférés” honlap látogatottságára 
vonatkozó, az EUROPARL szerveren elérhetı adatok a következık (havi átlagok): 
látogatások száma 18 808, meglátogatott oldalak száma 31 868, különbözı 
kritériumok alapján végrehajtott keresések száma 6590. 

 
2009 júniusa és szeptembere között a nyilvántartási honlapon megjelenı elektronikus 
kérdıív segítségével a felhasználók körében megelégedettségi felmérést végeztek. A 
felmérés elsısorban a nyilvántartás mőködésével, a keresések eredményeivel és azok 
megjelenítésével, valamint a szolgáltatás minıségével kapcsolatos felhasználói 
elégedettség szintjét kívánta megállapítani. A kérdıív vélemény kifejezésére is 
lehetıséget adott.  
 
A felmérésbıl kiderül, hogy a felhasználók által tapasztalt legnagyobb nehézségek a 
következık: 
 

– jelenleg csak a címben elıforduló szavakra lehet keresni, a szövegben 
elıforduló szavakra nem; 

– a keresés a böngészés nyelvén történik, viszont bizonyos dokumentumok 
nem állnak rendelkezésre az adott nyelven, míg más nyelven rendelkezésre 
állhatnak; 

- nem lehet tematikus vagy jogalkotási dosszié szerinti keresést végrehajtani. 
 
Az elsı két probléma (keresés a szövegben, nyelvi változatok) megoldására rövid távú 
megoldás rendelkezésre áll. A tematikus keresést illetıen meg kell várni az Európai 
Parlament dokumentumainak tematikus jelölésére irányuló folyamatban lévı projekt 
lezárultát. 
 
A megkérdezettek jelentıs része támogatja, hogy a nyilvántartásban közzétett 
dokumentumok esetében a nyitott formátumot vezessék be, ami többségében Word-
formátumot jelent, amennyiben PDF-dokumentum nem áll rendelkezésre. A PDF-
dokumentumok átalakításához szükséges eszköz hatékonyabbá tétele folyamatban van. 

 

Néhány felhasználó úgy vélte, hogy a jogalkotási eljárásokat, és ebbıl fakadóan a 
parlamenti dokumentumok egy jó részét, bonyolultságuk miatt nehéz megérteni, ami a 
keresést is gyakran megnehezíti. 
 
A keresési útmutatót tartalmazó nyitólap átdolgozása folyamatban van. Ugyanehhez 
kapcsolódóan a keresési segítséget is felül fogják vizsgálni abból a célból, hogy 
felhasználóbarátabbá tegyék. 

3. Minısített dokumentumok 

A 1049/2001/EK rendelet 9. cikke az ún. „minısített” dokumentumok6 esetében 
különleges kezelést irányoz elı. E cikk (3) bekezdése alapján a minısített 

                                                 
6 „az intézményektıl vagy az általuk létesített ügynökségektıl, tagállamoktól, harmadik országoktól vagy 
nemzetközi szervezetektıl származó, az érintett intézmény szabályainak megfelelıen a „SZIGORÚAN TITKOS, 
„TITKOS” vagy „BIZALMAS” besorolással rendelkezı dokumentumok, amelyek a 4. cikk (1) bekezdésének (a) 
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dokumentumok nyilvántartásba vétele csak a kibocsátó hatóság egyetértésével 
lehetséges. 
 
Ugyanezen rendelet 17. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az éves 
jelentésnek tartalmaznia kell a nyilvántartásba be nem jegyzett minısített 
dokumentumok számát. 2009-ben nem érkezett a nyilvántartásba a 1049/2001/EK 
rendelet 9. cikke értelmezésében minısített dokumentum, következésképpen a 
nyilvántartás nem tartalmaz ilyen dokumentumot. 
 

III. A HOZZÁFÉRÉSI KÉRELMEK ELEMZÉSE 

1. Összmennyiség 

A nyilvántartási osztályhoz beérkezett kérelmek száma 2009-ben 1260 volt, a 2008-as 
1300-al szemben, azaz a lekért dokumentumok számának nagyságrendje megegyezik 
az elızı évivel. Érdemes észrevenni, hogy a szám a nyilvántartás honlapjára érkezett 
összes látogatás számának (225 698) alig 1%-át (pontosan 0,6%-át) teszi ki. A 
látogatók többsége valójában vagy nem kéri le a dokumentumot, vagy megtalálja azt a 
közvetlenül kereshetı dokumentumok között, ami tulajdonképpen a parlamenti 
nyilvántartás célja. 
 
A dokumentumok keresése kapcsán egyébiránt 170 megkeresés levélben érkezett az 
állampolgároktól. A nyilvántartás 233 esetben kért le archivált dokumentumot az 
Európai Parlament Irattárából és Dokumentációs Központjából (CARDOC).  
  

 Az 1049/2001/EK rendelet 7. cikkével összhangban benyújtott elsı kérelmek közül 
néhány már megjelentetett dokumentumot érintett, ezért a dokumentum 
beazonosítása és elıkeresése után a tartalom átvizsgálására nem volt szükség. 

 
 A nem nyilvános dokumentumokra vonatkozó kérelmek száma a 2008-as 237-rıl 

273-ra nıtt, ami a beérkezett kérelmek 21%-át teszi ki.  

 
Az elutasítás után újból benyújtott kérelmek (az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke) 
száma viszont erısen csökkent, mivel 2009-ban 3 ilyen kérelmet regisztráltunk a 
2008-es 11-hez képest. 

2. A kérelmezık profilja és földrajzi megoszlása 

A Parlamenttıl dokumentumokat igénylı személyek társadalmi-szakmai hátterének 
megoszlása tekintetében az tapasztalható, hogy a tudományos körökbıl (különösen 
az egyetemi kutatóktól) származó kérelmek a leggyakoribbak (több mint 41%), míg a 
szakmai körökbıl (érdekcsoportok, ágazati szereplık, ügyvédek, tanácsadók) jórészt 
az elmúlt év vége felé érkezı kérelmek a 2009. évi összes kérelemnek csak 22%-át 
alkotják. Látható tehát, hogy az elmúlt évben a tudományos körökbıl érkezett a 
legtöbb megkeresés, különösen a jogalkotási döntéshozatali eljárást illetıen.  
 

                                                                                                                                                         
pontja alá tartozó területeken, nevezetesen közbiztonsági, védelmi és katonai ügyekben az Európai Unió, illetve 
annak egy vagy több tagállama alapvetı érdekeit védik” (9. cikk (1) bekezdés) 
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A kérelmek (tagállamok szerinti) földrajzi megoszlását tekintve a legtöbb kérelem 
Németországból érkezett (20%, ami messze felülmúlja a 2008-as adatot), amelyet 
Belgium (15%), Franciaország (11%), az Egyesült Királyság (8%) és Spanyolország 
(7%) követ. A harmadik országokból érkezı kérelmek száma megközelítıleg 10%-ot 
tesz ki. 

 
A kérelmek megfogalmazásakor leggyakrabban használt nyelv az angol (37%), melyet 
a német (20%), a francia (18%) és a spanyol (7%) követ, ami többé-kevésbé megfelel 
az elızı évek nagyságrendjének.  

 3. Érdeklıdési területek 

 Ami a kérelem benyújtását megelızıen még nem nyilvános, azaz az esetleges 
közrebocsátást megelızıen vizsgálatot igénylı szövegekre vonatkozó kérelmeket 
(összesen 273) illeti, a legkeresettebb dokumentumok a levelezés (61%) és a 
komitológiai dokumentumok (26%) voltak. 
 
A nyilvántartás internetes oldalán található keresıprogram a felhasználó számára 
lehetıvé teszi a meghatározott kritériumok szerinti keresést (hivatkozás, címben 
szereplı szavak, dokumentumtípus, szerzı). Az oldalra látogatók körülbelül 60%-a 
dokumentumtípus szerint keres (lásd a 10C. mellékletben szereplı statisztikai 
adatokat). 
 
A Parlament tevékenységével kapcsolatos dokumentumok a legkeresettebbek. A 
dokumentumtípusonkénti keresések 74%-át (46 503 lekérés) teszik ki. Ez a 
dokumentumcsalád (a parlamenti tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok) hét 
nagy kategóriába sorolható, amelyek az alkategóriákkal együtt a plenáris ülés, a 
parlamenti bizottságok és szervek, valamint a képviselık tevékenységével 
(nyilatkozatok, parlamenti kérdések stb.) kapcsolatos dokumentumokat foglalják 
magukban. 
 
Az e kategórián (parlamenti tevékenységek) belül keresett dokumentumok többsége 
jelentés, módosítás, elfogadott szöveg és parlamenti kérdés volt. Elsı helyen az 
írásbeli választ igénykı kérdések (19%) és az elfogadott szövegek (7,38%) állnak. A 
felhasználókat érdeklik még az írásbeli választ igénylı elsıbbségi kérdések, a 
kérdések órája során feltett kérdések és a jelentések módosításai (lásd a 10D. 
mellékletben szereplı statisztikai adatokat).   
 
A Parlament tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó dokumentumok (például 
az általános tájékoztatási célú dokumentumok, a más intézményektıl vagy harmadik 
felektıl beérkezett hivatalos dokumentumok) kategóriái között a felhasználók 
elsısorban a sajtóközleményeket (16%), ezt követıen a hivatalos levelezést (15%), a 
parlamenti levelezést (12%) és a Bizottságtól érkezı dokumentumokat (11%) keresik. 
(lásd a 10D. mellékletben szereplı statisztikai adatokat). 
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IV. A HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ KIVÉTELEK ALKALMAZÁSA 

1.  A pozitív válaszok aránya 

Az elızıleg közzé nem tett dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmekre 
(273) adott pozitív válaszok aránya 88% (240 darab), amelybıl 2% részbeni 
hozzáférés biztosítása volt. Az arányok magasabbak, mint 2008-ban.  
 
Az ismételten benyújtott kérelmek esetén az elsı álláspontot megerısítı határozatok 
aránya 100% volt, azaz három elutasítás került megerısítésre. A kérdéses 
dokumentumok közül kettı a belsı pénzügyi ellenırzéssel volt kapcsolatos, a 
harmadik nem létezı dokumentum volt.  

2. Az elutasítások száma és indokai  

Ami az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében foglalt kivételek alapján adott negatív 
válaszokat illeti (33), azok száma a 2008. évi 47 elutasításhoz képest jelentısen 
csökkent. Az elutasítások indokainak megoszlása a következı.  
 
Az elutasítás indokai között elsı helyen szerepel a döntéshozatalnak a 4. cikk (3) 
bekezdésében foglalt védelmével kapcsolatos kivétel (39%), ezt követi a magánélet 4. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglalt védelmével kapcsolatos kivétel (26%), 
majd pedig az ellenırzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok 4. cikk (2) bekezdésének 
harmadik franciabekezdésében foglalt védelmével kapcsolatos kivétel (15 %). Ez a 
megoszlás az elızı évihez hasonló mintázatot mutat. 
 
Ami a döntéshozatali eljárás védelmével kapcsolatos kivételt illeti, emlékeztetni kell 
arra, hogy a Parlamenthez viszonylag sok hozzáférési kérelem érkezett a Bizottság 
által kidolgozott, ún. „komitológiai dokumentumokkal” kapcsolatban 
(végrehajtásiintézkedés-tervezetek, lásd III.3. pont). Jóllehet, a végrehajtási 
intézkedések szövegeit csak az illetékes bizottság határozatát követıen hozzák 
nyilvánosságra. Ebbıl kifolyólag az ilyen dokumentumokhoz való hozzáférés 
kérelmezıit elıször elutasítják, egy bizonyos idı elteltével azonban megkapják a 
hozzáférést.  
 

V. AZ EURÓPAI OMBUDSMANHOZ BENYÚJTOTT PANASZOK, BÍRÓSÁGI 
KERESETEK ÉS BÍRÓSÁGI GYAKORLAT 

1.  Az Európai Ombudsmanhoz benyújtott panaszok7 

Az európai ombudsmanhoz benyújtott panaszokat illetıen: 2009-ben nem nyitottak új 
panaszügyet az Európai Parlament dokumentumainak nyilvánosságra hozatalára 
vonatkozó elutasítás miatt. Jelenleg két ügy van folyamatban: 
 
- 2682/2008/MAD és 
- 793/2007/ (WP) BEH. A Parlament elfogadta az ombudsman által javasolt 
ajánlástervezetet és nyilvánossá tette a panaszos által 2007-ben kért dokumentumokat. 

                                                 
7 A panaszokkal kapcsolatosan részletes információk az alábbi internetes oldalon érhetık el: 
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces  



 

NT\809730HU.doc 9/21 PE439.692/BUR/ANN.1 

 HU 

E dokumentumok a Parlament által Brüsszelben elfoglalt épületek Parlament általi 
megvásárlására vonatkoztak; az elutasítás indokául szolgáló kivétel (külsı felek 
kereskedelmi érdekeinek védelme) az azóta eltelt idı miatt már nem alkalmazandó. Az 
ombudsman még nem hozta meg végleges határozatát.  

2. Bírósági keresetek 

Az 1049/2001/EK rendelet alkalmazásában 2009-ben keresetet nyújtottak be a 
Parlament egyik határozatával szemben: a T-82/09. számú Dennekamp kontra 
Parlament ügy kapcsán.  

3. Meghozott ítéletek 

A vizsgált idıszakban a dokumentumokhoz történı hozzáférés tekintetében három 
ítélet született (a fıtanácsnok határozatairól és indítványairól itt nem esik szó): 
 
– a C-345/06. számú ügyben (elızetes döntéshozatal), Heinrich, 2009. március 10-i 
határozat, a 1049/2001/EK rendelet 2. és 3. cikkére vonatkozóan (hozzáférésre 
jogosultak, alkalmazási kör és fogalommeghatározások) 
– a T-121/05. számú, Borax Europe Ltd kontra Bizottság ügyben, 2009. március 11-i 
ítélet a magánélet védelmére és a döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivételre 
vonatkozóan (ugyanezen rendelet 4. cikke), valamint 
– a T-437/05. számú, Brink's Security Luxembourg SA kontra Bizottság ügyben, 
2009. szeptember 9-i ítélet – ebben a vonatkozásban – a formai hibákra és a 
megerısítı kérelmekre vonatkozóan (ugyanezen rendelet 7. és 8. cikke). 
 
A különbözı fellebbezésekkel és ítéletekkel kapcsolatos részletes információk a 
Bizottság8 (amely az esetek legtöbbjénél közvetlenül érintett fél) és a Tanács9 éves 
jelentéseiben, valamint az Európai Közösségek Bíróságának10 internetes oldalán 
találhatók. 

  

VI.  AZ ÁTLÁTHATÓSÁGI POLITIKA TOVÁBBI ASPEKTUSAI 

1.  Az 1049/2001/EK rendelet felülvizsgálata 
 

A 2009-es év során a Parlament folytatta a Bizottság azon javaslatának11 vizsgálatát, 
amely a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésrıl szóló rendelet módosítására 
irányul. 2009 márciusában a plenáris ülés elfogadta az illetékes bizottság (az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság) által elıterjesztett jelentést, anélkül, 
hogy megszavazta volna a jogalkotási állásfoglalásra irányuló javaslatot (a szerzıdés 
szerinti elsı olvasat), annak érdekében, hogy ne kötelezze el a 2009. júniusi 
választások során kialakuló új Parlamentet. A kérdés így visszakerült a bizottsághoz. 
 

                                                 
8 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 
9 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=305&lang=hu 
10 http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm 
11 COM(2008)0229, 2008. április 30. 
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2009. december 17-én a Parlament állásfoglalást fogadott el a dokumentumokhoz 
való hozzáférés jogi keretének a Lisszaboni Szerzıdés hatálybalépése után 
szükséges javításáról. 
 
A Szerzıdés hatálybalépését követıen – amely a jogalap megváltoztatását (az Európai 
Unió Mőködésérıl szóló Szerzıdés új 15. cikke), valamint a hatálynak az Unió 
minden egyes intézményére és szervére való kibıvülését hozza magával –, a folyamat 
újrakezdıdött a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságon belül, és az EP 
elsı olvasatának elfogadására hozzávetıleg 2010 elsı félévének végén kerül sor.  

2. Tájékoztatási/kommunikációs politika – „webstreaming”  

Figyelembe véve, hogy az „elektronikus demokrácia”, azaz a digitális technológia (így 
az internet is) a demokratikus folyamat során elısegítheti az európai polgárok 
részvételét és jogaik gyakorlását, a Parlament lehetıvé tette, hogy a polgárok az 
internet segítségével hozzáférhessenek a nyilvános parlamenti ülésekhez.  

Így jelenleg nem csak a plenáris ülések audiovizuális élı közvetítésére és 
archiválására kerül sor az interneten, hanem mindez egyre több bizottsági ülés és 
egyéb esemény (pl. a biztosjelöltek meghallgatása) esetében is megvalósul. A 
letölthetı fájlok interneten keresztül elérhetı, felhasználóbarát videotékában 
tárolódnak12.  

3.  Intézményközi együttmőködés 

A három intézményen belül az 1049/2001/EK rendelet végrehajtásáért felelıs 
adminisztratív részlegek rendszeres kapcsolatban állnak egymással a jogi kérdések és 
a rendelet végrehajtásának irányítása kapcsán. Ugyanis e rendelet 15. cikkének (1) 
bekezdése az alábbiakról rendelkezik: „Az intézmények megfelelı ügyviteli gyakorlatot 

dolgoznak ki annak érdekében, hogy elısegítsék az e rendelet által biztosított 

hozzáférési jog gyakorlását”.   

Ezenkívül az ugyanezen cikk (2) bekezdésében említett intézményközi bizottság 
politikai szinten is találkozott (Diana Wallis, az Európai Parlament átláthatósági 
kérdésekkel megbízott alelnöke, Margot Wallström, a Bizottság illetékes alelnöke és 
Cecilia Malmström, Svédország európai ügyekért felelıs minisztere, a Tanács 
elnökségének képviseletében) 2009. december 15-én.  

A találkozó során számba vették a bizottságnak az átláthatóság növelésére és a 
dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre irányuló korábbi intézkedéseit és 
kezdeményezéseit.  Ennek alapján megállapodtak egy olyan intézkedéssorozatban, 
amelynek célja a bizottság intézkedéseinek hatékonyabbá tétele és az Európai Unió 
intézményeinek birtokában lévı dokumentumokhoz és információkhoz való nyilvános 
hozzáférés megkönnyítése.  
 
A Lisszaboni Szerzıdés 2009. december 1-jei hatálybalépését követıen a nyilvános 
hozzáférés kiterjed az Európai Unió valamennyi intézményének és ügynökségének 
dokumentumaira – a Bíróság, az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási 
Bank dokumentumait érintı bizonyos megkötések mellett. Ennek fényében 
elıfordulhat, hogy át kell értékelni a bizottság összetételét vagy jövıbeli intézkedéseit. 

                                                 
12 http://www.europarl.europa.eu/eng-Internet-publisher/eplive/archive/default.do?language=fr 
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A bizottság felkérte a három intézmény és a Kiadóhivatal informatikai csoportjainak 
tagjait, hogy vizsgálják meg az információs technológia terén megvalósuló fejlıdés 
kihasználásának lehetıségeit annak érdekében, hogy javítsák a dokumentumok 
polgárok számára való elérhetıségét.  
 
A bizottság úgy vélte, hogy többek között az alábbi fejlesztési lehetıségeket érdemes 
megvizsgálni:  

- egyetlen weboldalon egyesíteni minden olyan weboldalhoz vezetı linket, 
amely segíti a polgárok dokumentumokhoz való hozzáférését;  

- biztosítani az intézmények nyilvános dokumentum-nyilvántartásainak egymást 
kiegészítı jellegét, ezáltal még inkább megkönnyítve azok használatát és a 
dokumentumokhoz való hozzáférést;  

- fokozatosan közelíteni egymáshoz az intézmények meglévı keresıeszközeit; 
ennek kapcsán érdemes lenne megvizsgálni, hogy alkalmas és megvalósítható 
lenne-e közös indexálási módszer kialakítása azzal a végsı céllal, hogy közös 
keresési funkciót hozzanak létre; 

- kibıvíteni a meglévı adatbázisokat (PreLex és OEIL) annak érdekében, hogy 
kiterjedjenek az intézmény által a jogalkotási folyamathoz kapcsolódóan 
elıállított minden dokumentumra;  

- javítani a jogalkotási eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumokhoz való 
hozzáférést az azonos eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok csoportosítása 
révén.  

VII. KÖVETKEZTETÉSEK  
 

Az elektronikus nyilvántartásban jelenleg 310 760 hivatkozás szerepel (a 23 hivatalos 
nyelven összesen 1 998 330 fájl), ami 18%-os növekedést jelent. A dokumentumok 
90%-a közvetlenül elérhetı és letölthetı az internetrıl.  
 
A nyilvántartást 225 698 alkalommal keresték fel, ami azt mutatja, hogy ez a 
szolgáltatás elengedhetetlen eszközévé vált a Parlament által követett, az 
átláthatóságra és a polgárok tájékoztatására irányuló politikának.  
. 
E látogatások során 1 260 hozzáférési kérelem érkezett a nyilvántartás weboldalán 
keresztül. Az elmúlt két év során a közvetlen hozzáférési kérelmek számának 
állandósulásában nagy valószínőséggel szerepet játszott az, hogy egyre több 
dokumentum áll rendelkezésre az interneten keresztül, egyrészt az elektronikus 
nyilvántartás és az ott található, fent említett hivatkozások folyamatos bıvítésének, 
másrészt pedig az Europarl szerver egyéb szakosodott honlapjainak köszönhetıen.  
 
A Parlamenttıl dokumentumokat igénylı személyek szociális és szakmai háttere 
tekintetében az tapasztalható, hogy a tudományos körökbıl érkezı (azaz az 
egyetemi kutatási célú) kérelmek száma a legmagasabb (az összes kérelem 41%-a), 
amely ebben az évben meghaladta a szakmai körökbıl (érdekcsoportok, ágazati 
szereplık, ügyvédek, tanácsadók) érkezı kérelmeket, amelyek aránya 22% körül 
mozgott.  A kérelmek megfogalmazásakor leggyakrabban használt nyelv az angol, ezt 
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követi a német és a francia, és ez visszatérı jelenség azóta, hogy e témában éves 
jelentések készülnek.  

 
E kérelmek közül 273 (az összes kérelem 21%-a, ami magasabb a 2008-as aránynál) a 
nem publikus dokumentumokra vonatkozott. E kategóriában 88%-os volt a kedvezı 
válaszok aránya, ami szintén magasabb az ezt megelızı évhez képest. 234 esetben 
ugyanis teljes hozzáférést biztosítottak, míg 6 esetben a hozzáférés részleges volt (lásd 
a jelentés mellékletének 8. táblázatát).  

 

Az elızı évhez hasonlóan a nem nyilvános dokumentumokhoz való hozzáférés iránti 
kérelmek nagy részét a komitológiai dokumentumokra és a közvetlenül hozzá nem 
férhetı levelekre vonatkozó kérelmek alkotják. 

 
33 kérelem esetén teljesen vagy részlegesen elutasították a hozzáférést. Ez a szám 
alacsonyabb a 2008-as 47 elutasításhoz képest, és az összes kérelem százalékos 
arányában kifejezve még alacsonyabb számot kapunk. Az elutasítás leggyakoribb 
indoka (39 %) a döntéshozatali eljárás védelmével kapcsolatos kivétel (az 
1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése). Ez a komitológiai 
dokumentumokra irányuló kérelmekkel magyarázható, mivel a végrehajtási 
intézkedések szövege csak az illetékes bizottság döntését követıen válik nyilvánossá. 
Ebbıl kifolyólag az ilyen dokumentumokhoz való hozzáférés kérelmezıi elsı fokon 
elutasításban részesültek, egy bizonyos idı elteltével azonban megkapják a 
hozzáférést. A magánélet, illetve a személyes adatok védelme (4. cikk, (1) bekezdés, 
b) pont) képezi az elutasított hozzáférési kérelmek 26%-ának okát. Ezek a 
százalékarányok nagyban hasonlítanak az elızı évben tapasztaltakhoz. (Lásd a 8. 
mellékletet). 
 
A kezdeti elutasítás után benyújtott megerısítı kérelmek (az 1049/2001/EK rendelet 
8. cikke) száma jelentısen csökkent 2008-hoz képest: az akkori 11 kérelemhez képest 
ebben az évben csak 3 ilyen kérelem érkezett be.  

 
2009 folyamán egyetlen panasz sem érkezett az európai ombudsmanhoz a 
dokumentumokhoz történı nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozóan. A 2007-ben benyújtott 793/2007/(WP)BEH számú panaszt illetıen a 
Parlament elfogadta az ombudsman által javasolt ajánlástervezetet, és nyilvánossá tette 
a panaszos által 2007-ben már kért dokumentumokat. Az ombudsman még nem hozta 
meg végleges határozatát.  
 
2009-ban a Bíróság elıtt támadtak meg egy, az 1049/2001/EK rendelet alapján hozott 
parlamenti határozatot, amely a hozzáférési jog alóli, adatvédelemmel kapcsolatos 
kivételre vonatkozott. 
 
Végezetül pedig az ugyanezen rendelet 15. cikkében említett intézményközi bizottság 
2009. december 15-én ült össze.  
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS 
 

Register 2009 (situation on 31/12/2009) 
 

 
 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2006 2007 2008 2009 

1917 1865 1300 1260 

 
 

2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  
 

2006 2007 2008 2009 

283 334 237 273 

 
 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2006 2007 2008 2009 

51 42 133 3 

 
 

4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN  
 

2006 2007 2008 2009 

1 1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
1   Partial access granted in 2 cases 
2   Access granted in 1 case 
3   Partial access granted in 4 cases and total access granted in 1 case 
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

BG - - - 0,77% 0,48% 

ES 5,07% 8,05% 5,36% 5,62% 7,38% 

CS 0,83% 0,73% 0,80% 0,23% 0,40% 

DA 0,55% 0,52% 0,32% 1% 0,48% 

DE 18,52% 13,09% 10,88% 12,77% 20,95% 

ET 0,11% 0,10%  -  

EL 0,55% 0,94% 1,29% 0,69% 0,56% 

EN 43,66% 41,42% 45,42% 50,54% 37,06% 

FR 12,57% 21,23% 16,35% 14,31% 18,89% 

IT 3,86% 3,91% 5,68% 5,31% 4,60% 

LV 0,17% 0,63%  0,08%  

LT - - 0,11% 0,08% 0,08% 

HU 0,39% 0,73% 0,54% 0,54% 0,40% 

MT 0,06% - 0,05% -  

NL 9,26% 5,95% 6,92% 2,31% 3,25% 

PL 1,32% 2,24% 2,31% 2,38% 1,35% 

PT 1,27% 1,30% 1,02% 0,85% 1,11% 

RO - - - 0,38% 0,95% 

SK 0,44% 0,68% 0,32% 0,46% 0,56% 

SL - 0,21% 0,05% -  

FI 0,66% 0,57% 0,27% 0,38% 0,24% 

SV 0,66% 0,37% 0,43% 1,31% 1,27% 

AUTRES - 0,10% 1,88% -  
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 
 

2006 2007 2008 2009 

BELGIUM 18,10% 15,98% 21,08% 15,16% 

BULGARIA - - 1% 0,56% 

CZECH REPUBLIC 1,41% 1,39% 0,46% 0,63% 

DENMARK 0,83% 0,91% 1,15% 0,95% 

GERMANY 14,50% 11,26% 11,77% 20,40% 

ESTONIA 0,16% 0,27% - 0,16% 

GREECE 1,25% 2,41% 1,31% 0,48% 

SPAIN 4,69% 5,68% 4,77% 7,14% 

FRANCE 13,09% 10,35% 9,85% 11,51% 

IRELAND 0,73% 1,82% 2,38% 1,27% 

ITALY 5,06% 8,74% 6% 5,32% 

CYPRUS 0,21% 0,27% 0,46% 0,16% 

LATVIA 0,89% 0,05% 0,23% 0,16% 

LITHUANIA - 0,05% 0,23% 0,16% 

LUXEMBURG 2,03% 2,20% 2,46% 4,44% 

HUNGARY 0,89% 0,75% 0,46% 0,56% 

MALTA 0,16% 0,11% 0,15% 0,32% 

THE NETHERLANDS 7,41% 9,71% 3,38% 3,41% 

AUSTRIA 1,25% 1,72% 1,08% 1,59% 

POLAND 3,23% 3,27% 2,92% 1,83% 

PORTUGAL 1,62% 0,91% 1% 0,87% 

ROMANIA - - 0,92% 1,27% 

SLOVENIA 0,37% 0,27% 0,46% 0,08% 

SLOVAKIA 0,78% 0,38% 0,54% 0,56% 

FINLAND 0,99% 0,43% 0,77% 0,24% 

SWEDEN 0,83% 0,91% 1,77% 1,75% 

UNITED KINGDOM 5,53% 6,86% 12,92% 8,73% 

CANDIDATE COUNTRIES  3,96% 3,16% 0,46% 0,32% 

THIRD COUNTRIES 7,51% 0,05% 10% 9,92% 

NON SPECIFIED 2,50% 10,08% - 0,08% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 
 
 

 2006 2007 2008 2009 

CIVIL SOCIETY 
(see detailed table 
below for 2009) 

21,39% 21,95% 54,06% 21,75% 

JOURNALISTS 2,88% 2,86% 0,11% 3,35% 

LAWYERS 6,48% 6,49% 0,43% 13,11% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

39,39% 36,69% 27,41% 41,36% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

3,49% 4,03% 2,28% 1,42% 

PUBLIC 
AUTHORITIES  
(other than EU 
institutions) 

5,10% 4,61% 8,88% 13,62% 

MPE, MPE 
ASSISTANT 

1,33% 1,30% 1,41% 1,52% 

OTHERS 
(Pensioners, 
unemployed, etc.) 

19,94% 22,08% 5,42% 3,86% 

 
 

 

CIVIL SOCIETY 

 

2009 

Environment 2,80% 

Other groups of interest 12,15% 

Industry / Commercial  sector 79,44 

NGO's 5,61% 
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8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 
 

  
20064 20075 200866 20097 

ARTICLE 4.1a) 
PROTECTION PUBLIC 
INTEREST  

 6,25% 2,08% 5,26% 

ARTICLE 4.1b) 
PROTECTION PRIVACY 
AND INTEGRITY OF THE 
INDIVIDUAL 

24,44% 39,58% 21,88% 26,31% 

ARTICLE 4.2.1E 
PROTECTION 
COMMERCIAL INTEREST 

8,88% 10,42% 1,04% 2,63% 

ARTICLE 4.2.2E 
PROTECTION COURT 
PROCEEDINGS AND LEGAL 
ADVICE 

24,44 % 8,33% 2,08% 10,52% 

ARTICLE 4.2.3E 
PROTECTION 
INSPECTIONS AUDITS 

 2,08% 15,63% 15,78% 

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

40% 33,33% 57,29% 39,47% 

ARTICLE 4.5 VETO 
MEMBER STATES 

2,22 %    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 Total number of refusals: 36  -    Partial access: 9 

5
 Total number of refusals: 40  -    Partial access: 8 

6
Total number of refusals: 47  -    Partial access: 5 cases at initial stage and 4 cases at confirmative stage 

7
Total number of refusals: 39  -    Partial access : 6 cases at initial stage 
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9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION  

1049/2001  
 
 

 
20068 20079 200810 200911 

NON-IDENTIFIED 
DOCUMENTS  
 

31,88% 30,30% 46,43% 35,11% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  

5,80% 0,76% - 3,33% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER 
ORGAN  

5,07% 3,03% 28,57% 33,3% 

REQUEST WITHDRAWN  
 

12,32% 8,33% 21,43% 26,60% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  

44,93% 57,58% 3,57% 1,66% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 Total number of refusals : 138 

9
 Total number of refusals : 132 

10
 Total number of refusals : 28 

11
 Total number of refusals :  60 
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10.  ELECTRONIC REGISTER CONSULTATION 
 
 
 
A  Documents listed in the Registre 
 
 
 

Total Documents References Files 

December 2006 165.139 1.021.599 

December 2007 207.069 1.306.059 

December 2008 262.000 1.682.774 

December 2009 310.760 1.998.330 

 
 
 
 
B Statistics on consultation of the Access to Documents' website on 
Europarl  
 
 

 

2009 Total Monthly 

Hits 382.413 31.868 

Queries 79.088 6.590 

Visits 225.698 18.808 
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C Most frequently used search criteria  
 
 
 
 
 

Search by criteria 

62%
16%

12%

7% 3%

Document type Date Words in title Reference Author
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D Search by "Document type" - details 
 
 

Parliamentary activity related

29%

11%

11%10%

10%

10%

10%
9%

Written  questions

Text adopted (finalised edition)

Draft reports

Priority written questions

Question time

Amendements to draft reports 

Reports

Amendements to documents A 

 
 
 

Non parliamentary activity

36%

26%

20%

18%

Press release

COM documents

Mail (official) Incoming

Mail (Parliament) outgoing

 


