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I.  ÚVOD 
 

Výročná správa za rok 2009 sa zaoberá vykonávaním nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti 
k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie3 zo strany Európskeho 
parlamentu. Je vypracovaná v súlade s článkom 17 ods. 1 uvedeného nariadenia 
a v súlade s článkom 104 ods. 7 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.  
 
V štatistických tabuľkách uvedených na konci dokumentu je možné sledovať vývoj 
vykonávania nariadenia aj počas troch predchádzajúcich rokov.  
 

II. SPRÁVNE OPATRENIA A INTERNETOVÁ STRÁNKA REGISTRA 

1.  Návrh nového zoznamu kategórií priamo prístupných dokumentov 
a revízia interných predpisov týkajúcich sa prístupu verejnosti 
k dokumentom 

 
Po nadobudnutí účinnosti nového rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v júli 
20094 sa z textu vypustil zoznam dokumentov EP priamo prístupných verejnosti 
(predchádzajúca príloha XV rokovacieho poriadku schválená v tom čase na rokovaní 
v pléne).  
 
V novom texte nariadenia sa skutočne takýto zoznam už nenachádza a kategórie 
priamo prístupných dokumentov sú v súlade s novými ustanoveniami článku 104 ods. 
3 uvedeného rokovacieho poriadku vymenované v zozname, ktorý schválilo 
Predsedníctvo a ktorý sa nachádza na internetovej stránke Európskeho parlamentu. 
O schválení Predsedníctvom namiesto pléna sa rozhodlo s cieľom dosiahnuť 
maximálnu pružnosť pri zmenách obsahu zoznamu. 
 
Návrh v tomto zmysle bol predložený Predsedníctvu na začiatku roka 2010 a napokon 
prijatý text bude preskúmaný pri príležitosti budúcej výročnej správy. 
 
Generálny tajomník potom v súlade s rozhodnutím Predsedníctva z 28. novembra 
20015, ktorým sa stanovujú predpisy o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho 
parlamentu, pristúpi k schváleniu/úprave vnútorných vykonávacích opatrení 
potrebných na to, aby sa zaistila registrácia všetkých odkazov na dokumenty, ktoré 
vytvoril Európsky parlament, do elektronického registra odkazov. Revízia v súčasnosti 
platných textov sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční v rokoch 2010 až 2011. 

 

2.  Elektronický register: prieskum spokojnosti 
 

                                                 
3 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43. 
4 Rozhodnutie z 5. mája 2009 (P6_TA(2009)0359). 
5 Ú. v. EÚ C 289, 22.11.2005, s. 6. 
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Na konci rozpočtového roka 2009 sa v databáze registra nachádzalo 310 760 odkazov 
(1 998 330 súborov) oproti 262 000 odkazov za predchádzajúci rok, tzn. významný, 
viac ako 18 % nárast. 90 % dokumentov je priamo prístupných formou stiahnutia 
z internetu. Veľkú väčšinu z 10 % dokumentov, ktoré nie sú priamo prístupné, tvorí 
tzv. parlamentná pošta. 

 
Údaje o využívaní internetovej stránky s názvom Verejný register – prístup 
k dokumentom, ktorá je dostupná na serveri EUROPARL (mesačné priemery): počet 
návštev 18 808, počet prehliadnutých strán 31 868, počet vyhľadávaní so zadaním 
osobitných kritérií 6 590. 

 
Od júna do septembra 2009 sa medzi používateľmi uskutočnil prieskum spokojnosti 
prostredníctvom elektronického dotazníka vloženého na internetovej stránke registra. 
Cieľom prieskumu bolo zistiť úroveň spokojnosti používateľov v súvislosti 
s fungovaním registra, získavaním výsledkov a ich prezentáciou, ako aj s kvalitou 
služby. Do dotazníkového formulára sa zároveň mohli vkladať komentáre.  
 
Z prieskumu vyplýva, že hlavné problémy, s ktorými sa používatelia stretávajú, sú 
tieto: 
 

– nemožnosť vyhľadávania dokumentov podľa slov v texte, pričom 
v súčasnosti existuje len možnosť vyhľadávania podľa slov v názve, 

– vyhľadávanie sa uskutočňuje v jazyku navigácie na stránke, niektoré 
dokumenty však nemusia byť dostupné v tomto jazyku ale v iných áno, 

– nemožnosť vyhľadávania podľa témy alebo podľa legislatívnych spisov. 
 
V krátkodobom horizonte sa plánuje riešenie pre prvé dva problémy (vyhľadávanie 
v texte a jazyková náhrada). Pokiaľ ide o tematické vyhľadávanie, treba čakať na 
dokončenie projektu tematického indexovania dokumentov Európskeho parlamentu 
(ktorý práve prebieha). 
 
Veľký počet opýtaných požaduje zavedenie otvorených formátov pre dokumenty 
uverejnené v registri, ktoré sú vo veľkej väčšine vo formáte Word, pokiaľ nie sú 
dostupné ako súbory PDF. V súčasnosti prebieha zlepšovanie nástroja na konverziu 
súborov PDF. 

 
Niektorí používatelia sa zmienili o svojich ťažkostiach s porozumením zložitosti 
postupov v legislatívnej oblasti a z toho vyplývajúcej rôznorodosti dokumentov 
Európskeho parlamentu, pre ktoré sa ich vyhľadávanie často skomplikovalo. 
 
V súčasnosti sa pripravuje aj aktualizácia úvodnej stránky s cieľom sprevádzať 
používateľa pri jeho výbere. V tejto súvislosti sa uskutoční aj revízia nástroja pomoci 
pri vyhľadávaní, aby viac vyhovoval potrebám. 
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3. Citlivé dokumenty 

 
V nariadení (ES) č. 1049/2001 sa v článku 9 ustanovuje osobitné zaobchádzanie s tzv. 
citlivými dokumentmi6. Podľa odseku 3 tohto článku sú citlivé dokumenty 
zaznamenané v registri iba so súhlasom ich pôvodcu. 
 
V článku 17 ods. 1 toho istého nariadenia sa stanovuje, že vo výročnej správe sa bude 
uvádzať počet citlivých dokumentov, ktoré neboli zapísané do registra. V roku 2009 
nebol v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001 oddeleniu Verejného registra – 
prístupu k dokumentom doručený žiadny dokument a a fortiori žiadny dokument nebol 
zapísaný do registra. 
 

III. ANALÝZA ŽIADOSTÍ O PRÍSTUP 

1. Celkový rozsah 
  
Celkový počet žiadostí posúdených oddelením Verejného registra – prístupu 
k dokumentom zostal na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku: 1 260 v roku 
2009 oproti 1 300 v roku 2008. Treba však spresniť, že toto číslo nezodpovedá ani 1 % 
(presne 0,6 %) z celkového počtu návštev (225 698) na stránke registra v roku 2009. 
Väčšina návštevníkov totiž nežiada o dokumenty alebo hľadané dokumenty nájde 
priamo na internete, čo je v súlade s prvotným cieľom Verejného registra Európskeho 
parlamentu. 
 
Ďalej treba spresniť, že 170 žiadostí týkajúcich sa vyhľadávania dokumentov 
pochádzalo z oddelenia Korešpondencia s občanmi. Naopak, register sa 
v 233 prípadoch obrátil na Archívne a dokumentačné stredisko EP (CARDOC) so 
žiadosťou o staršie dokumenty. 
  

 Niektoré zo žiadostí (prvé žiadosti podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 1049/2001) sa 
týkali už verejných dokumentov, a preto sa po identifikácii a vyhľadaní dokumentu 
nepožadovalo preskúmanie obsahu. 

 
 V prípade žiadostí týkajúcich sa neverejných dokumentov došlo k určitému zvýšeniu 

(273 žiadostí v porovnaní s 237 v roku 2008), čo predstavuje približne 21 % 
z celkového počtu posudzovaných žiadostí.  

 
Počet opakovaných žiadostí (článok 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001) po prvom 
zamietnutí naopak výrazne klesol: len 3 žiadosti zaznamenané v roku 2009 
v porovnaní s 11 v roku 2008. 

                                                 
6 „dokumenty pochádzajúce z orgánov alebo z agentúr nimi založených, z členských štátov, tretích krajín alebo 
medzinárodných organizácií, ktoré sú v súlade s pravidlami príslušného orgánu klasifikované ako „TRÈS 
SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ alebo „CONFIDENTIEL“ a ktoré chránia základné záujmy Európskej 
únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. a), 
predovšetkým verejnú bezpečnosť, obranu a vojenské veci“ (článok 9 ods. 1). 
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2. Profil žiadateľov a zemepisné rozdelenie 
 

Zo spoločensko-profesijného hľadiska pochádza v hodnotenom roku najviac žiadostí 
z prostredia akademickej obce (najmä univerzitný výskum): viac ako 41 %. 
Naopak, žiadosti pochádzajúce z odborných kruhov (záujmové skupiny, priemyselné 
odvetvia, advokáti, konzultanti), ktorých počet bol v predchádzajúcom roku najvyšší, 
tvoria sotva 22 % z celkového počtu žiadostí za rok 2009. Tento rok sa teda 
pravdepodobne obrátilo na Parlament so žiadosťou o vyhľadávanie a osobitne 
v súvislosti s rozhodovacím legislatívnym postupom viac akademikov.  
 
V súvislosti s rozdelením žiadostí podľa ich zemepisného pôvodu pochádza najväčší 
počet žiadostí z Nemecka (20 %, čo predstavuje výrazne väčší podiel ako v roku 
2008), po ktorom nasleduje Belgicko (15 %), Francúzsko (11 %), Spojené kráľovstvo 
(8 %) a Španielsko (7 %). Žiadosti pochádzajúce z tretích krajín predstavujú takmer 
10 %. 

 
Najčastejšie používaným jazykom pri formulovaní žiadostí je angličtina (37 %), za 
ktorou nasleduje nemčina (20 %), francúzština (18 %) a španielčina (7 %), čo zhruba 
zodpovedá poradiu v predchádzajúcich rokoch.  

 3. Oblasti záujmu 

 
 V prípade žiadostí o dokumenty, ktoré neboli zverejnené pred podaním žiadosti 
(celkový počet 273), t. j. dokumentov, ktoré treba preskúmať pred ich prípadným 
zverejnením, sa najčastejšie požadované dokumenty týkajú aj naďalej korešpondencie 
(61 %) a komitológie (26 %). 
 
Pokiaľ ide o používanie internetovej stránky registra, používateľ môže vyhľadávať 
na základe konkrétne zadaných kritérií (odkazu, slov v názve, druhu dokumentu, 
autora). Približne 60 % návštevníkov si volí vyhľadávanie podľa druhu dokumentu 
(pozri podrobné štatistiky v prílohe 10 C). 
 
Najčastejšie konzultovanými dokumentmi sú dokumenty týkajúce sa parlamentnej 
činnosti. Ich podiel predstavuje 74 % z vyhľadávaní podľa druhu dokumentu (46 503 
požiadaviek). Tento druh dokumentov (dokumenty týkajúce sa parlamentnej činnosti) 
je usporiadaný do siedmich veľkých kategórií, ktoré so svojimi podkategóriami 
zahŕňajú dokumenty z rokovaní v pléne, z parlamentných výborov, parlamentných 
orgánov, ako aj tzv. aktivity poslancov (vyhlásenia, parlamentné otázky atď.). 
 
Väčšinu konzultovaných dokumentov z tejto kategórie (parlamentná činnosť) tvoria 
správy, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, prijaté texty a parlamentné otázky. Treba 
zdôrazniť, že na čele sú otázky na písomné zodpovedanie (19 %), za ktorými 
nasledujú prijaté texty (7,38 %). Prioritné otázky na písomné zodpovedanie, otázky na 
hodinu otázok a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k správam sú ďalšie dokumenty, 
o ktoré sa používatelia zaujímajú. (pozri podrobné štatistiky v prílohe 10 D).  
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V kategórii dokumentov, ktoré nie sú priamo spojené s parlamentnou činnosťou, t. j. 
všeobecné informačné dokumenty, oficiálne dokumenty iných inštitúcií a dokumenty 
tretích strán používateľ vyhľadáva najmä tlačové správy („press release“, 16 %), za 
ktorými nasleduje úradná pošta (15 %), parlamentná pošta (12 %) a dokumenty 
Komisie (11 %). (pozri podrobné štatistiky v prílohe 10 D). 
 

IV. UPLATNENIE VÝNIMIEK Z PRÁVA NA PRÍSTUP 

1.  Podiel kladných odpovedí 
 
Percentuálny podiel kladne vybavených žiadostí (273) o prístup k dokumentom, ktoré 
v predchádzajúcom období neboli zverejnené, predstavuje 88 % (240 v absolútnom 
vyjadrení), z toho v 2 % prípadov bol povolený čiastočný prístup, čo je viac ako 
v roku 2008. 
 
Percentuálny podiel kladných rozhodnutí v prvom štádiu je 100 %, keďže zamietnutie 
bolo potvrdené len v troch prípadoch. V dvoch prípadoch išlo o vnútorné audity 
a v jednom prípade o neexistujúci dokument.  

 

2. Príčiny zamietnutí a ich počet 
 

Počet zamietnutí (33) na základe výnimky z článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001 je 
výrazne nižší ako 47 zamietnutí v roku 2008. Dôvody zamietnutí sú tieto:  
 
Hlavným dôvodom zamietnutia je výnimka týkajúca sa ochrany rozhodovacieho 
procesu, článok 4 ods. 3 (39 %), ďalej nasleduje výnimka týkajúca sa ochrany 
súkromia, článok 4 ods. 1 písm. b) (26 %) a výnimka týkajúca sa ochrany účelu 
inšpekcií, vyšetrovania a kontroly, článok 4 ods. 2 tretia zarážka (15 %). Toto 
rozdelenie je rovnaké ako v predchádzajúcom roku. 
 
V súvislosti s výnimkou týkajúcou sa ochrany rozhodovacieho procesu treba uviesť, 
že Európsky parlament dostáva pomerne veľké množstvo žiadostí o prístup 
k dokumentom Komisie, ktoré súvisia s tzv. komitológiou (návrhy vykonávacích 
opatrení, pozri bod III.3). Znenia vykonávacích opatrení sa však zverejňujú až po 
rozhodnutí príslušného výboru. V dôsledku toho je pôvodná žiadosť žiadateľa 
o prístup k týmto dokumentom zamietnutá a prístup sa získa až po uplynutí 
príslušného časového obdobia.  
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V. SŤAŽNOSTI PREDLOŽENÉ EURÓPSKEMU OMBUDSMANOVI, OPRAVNÉ 
PROSTRIEDKY A JUDIKATÚRA 
 

1.  Sťažnosti predložené európskemu ombudsmanovi7 

 
V roku 2009 nebola európskemu ombudsmanovi predložená žiadna sťažnosť týkajúca 
sa zamietnutia informovania o dokumentoch Európskeho parlamentu. Dva prípady sú 
však v súčasnosti otvorené: 
 
–  2682/2008/MAD a 
– 793/2007/(WP) BEH. Európsky parlament v tomto prípade akceptoval návrh 
odporúčania ombudsmana a sprístupnil dokumenty, ktoré sťažovateľ žiadal v roku 
2007. Tieto dokumenty sa týkali nákupu budov, ktoré Európsky parlament využíva 
v Bruseli. Výnimka, ktorá bola dôvodom zamietnutia (ochrana obchodných záujmov 
tretích strán), sa so zreteľom na uplynutý čas prestala na daný prípad vzťahovať. 
Ombudsman ešte nevydal svoje záverečné rozhodnutie.  

2. Opravné prostriedky 
 

V roku 2009 bol na základe nariadenia (ES) č. 1049/2001 vypracovaný opravný 
prostriedok proti rozhodnutiu Parlamentu: vec T-82/09, Dennekamp/Parlament8.  

3. Rozsudky 
 
Počas uvedeného obdobia boli v oblasti prístupu k dokumentom vydané tri rozsudky 
(uznesenia a závery generálneho advokáta sa neuvádzajú): 
 
– vo veci C-345/06 (prejudiciálne konanie), Heinrich, rozsudok z 10. marca 2009, 
týkajúcej sa článkov 2 a 3 nariadenia 1049/2001 (adresát, rozsah pôsobnosti 
a vymedzenie pojmov), 
– vo veci T-121/05, Borax Europe Ltd/Komisia, rozsudok z 11. marca 2009, týkajúcej 
sa výnimiek v súvislosti s ochranou súkromia a ochranou rozhodovacieho procesu 
(článok 4 toho istého nariadenia) a 
– vo veci T-437/05, Brink's Security Luxembourg SA/Komisia, rozsudok 
z 9. septembra 2009, týkajúcej sa formálnych nedostatkov a informovania 
o opakovaných žiadostiach (články 7 a 8 toho istého nariadenia). 
 
V prípade potreby podrobnejších informácií o opravných prostriedkoch a rozsudkoch 
je možné konzultovať výročné správy Komisie9 (strana, ktorá je priamo 

                                                 
7 Podrobné informácie o sťažnostiach je možné získať na internetovej stránke 
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 
8
 Pozri: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0029:0030:FR:PDF 

 
9
 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 
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zainteresovaná vo väčšine prípadov) a Rady10 alebo internetovú stránku Súdneho 
dvora Európskych spoločenstiev11. 

  

VI.  ĎALŠIE HĽADISKÁ POLITIKY TRANSPARENTNOSTI 

1.  Revízia nariadenia (ES) č. 1049/2001 
 

Európsky parlament počas roka 2009 pokračoval v skúmaní návrhu Komisie12 na 
zmenu a doplnenie nariadenia o prístupe k dokumentom. V marci 2009 bola v pléne 
schválená správa príslušného výboru (Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci), ale bez hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia (prvé čítanie 
v zmysle zmluvy), aby sa vec nepreniesla na nový Parlament, ktorý mal vzniknúť 
z júnových volieb v roku 2009. Vec bola preto vrátená výboru. 
 
Európsky parlament prijal 17. decembra 2009 uznesenie o zlepšení právneho rámca 
pre prístup k dokumentom potrebnom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. 
 
Po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy obsahujúcej zmenu právneho rámca – nový 
článok 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie –, ako aj rozšírenie dosahu 
uplatňovania na všetky inštitúcie a orgány Európskej únie, sa postup v rámci výboru 
LIBE obnovil a prvé čítanie EP by malo byť schválené koncom prvého polroka 2010. 

 

2. Politika informovanosti a komunikácie – tzv. webstreaming 

 

Keďže „elektronická demokracia“, t. j. využívanie digitálnych technológií (vrátane 
internetu) v demokratickom procese, môže u európskych občanov podporovať vyššiu 
účasť a uplatňovanie svojich práv, Európsky parlament zabezpečil, aby európski 
občania mali prostredníctvom internetu prístup k verejných schôdzam.  

V súčasnosti preto obsahom priamych prenosov a vytvárania archívu nie sú len 
rokovania v pléne, ale aj čoraz väčší počet rokovaní parlamentných výborov a iné 
udalosti (napríklad vypočutia dezignovaných komisárov). Súbory sú ukladané do 
prístupnej videotéky, kde sa dajú prostredníctvom internetu prezerať a stiahnuť13. 

3.  Medziinštitucionálna spolupráca 
 

Útvary, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 v rámci 
troch inštitúcií, udržiavali pravidelné kontakty v súvislosti s právnymi otázkami 
a otázkami, ktoré sa týkajú vykonávania nariadenia. V článku 15 ods. 1 tohto 
nariadenia sa totiž ustanovuje, že „orgány si vypracujú a zavedú dobrú 
administratívnu prax, aby uľahčili vykonávanie práva na prístup zaručeného týmto 
nariadením“. 

                                                 
10 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g 
11 http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm 
12 KOM (2008) 0229, 30. apríla 2008. 
13      http://www.europarl.europa.eu/eng-Internet-publisher/eplive/archive/default.do?language=fr 
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Medziinštitucionálny výbor ustanovený v druhom odseku toho istého článku sa zišiel 
na politickej úrovni (pani Wallis, podpredsedníčka Európskeho parlamentu 
zodpovedná za transparentnosť, pani Wallström, podpredsedníčka Komisie 
zodpovedná za túto oblasť, a pani Malmström, švédska ministerka pre európske 
záležitosti zastupujúca predsedníctvo Rady) 15. decembra 2009. 

Počas schôdze sa zhrnula predchádzajúca práca výboru a iniciatívy na zlepšenie 
transparentnosti a prístupu k dokumentom. Na tomto základe sa odsúhlasila séria 
odporúčaní na zlepšenie účinnosti práce výboru a na uľahčenie prístupu verejnosti 
k dokumentom a informáciám jednotlivých inštitúcií Európskej únie. 
 
V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 bude právo 
verejnosti na prístup rozšírené na dokumenty všetkých inštitúcií a agentúr Európskej 
únie, aj keď s určitými obmedzeniami pri dokumentoch Súdneho dvora, Európskej 
centrálnej banky a Európskej investičnej banky. V tejto súvislosti sa možno bude 
musieť prehodnotiť zloženie výboru a jeho ďalšie činnosti. 
 
Výbor požiadal členov informatických tímov troch inštitúcií a Úradu pre vydávanie 
publikácií EÚ, aby preskúmali možnosti využitia vývoja v IT oblasti na zlepšenie 
prístupu obyvateľov k dokumentom.  
 
Výbor navrhuje preskúmať tieto zlepšenia: 

- zhromaždiť na jednej webovej stránke všetky odkazy na webové stránky, ktoré 
slúžia na prístup občanov k dokumentom, 

- zabezpečiť komplementárnosť verejných registrov inštitúcií a zabezpečiť tým 
zjednodušenie ich používania a uľahčenie prístupu k dokumentom, 

- postupne zbližovať vyhľadávacie nástroje jednotlivých inštitúcií; v tejto 
súvislosti by bolo vhodné preskúmať vhodnosť a uskutočniteľnosť spoločnej 
metódy indexovania a následného vytvorenia spoločného vyhľadávania, 

- rozšíriť existujúce databázy PreLex a ŒIL, aby pokrývali všetky dokumenty 
inštitúcií vytvorené v súvislosti s legislatívnym procesom, 

- zlepšiť prístup k dokumentom týkajúcim sa legislatívnych postupov ich 
zoskupením podľa príslušnosti k téme. 

 

VII. ZÁVERY 
 

Elektronický register v súčasnosti obsahuje 310 760 odkazov (1 998 330 súborov, ak 
sa berie do úvahy 23 jazykových verzií, v ktorých sú dokumenty dostupné), čo 
predstavuje nárast o 18 %. 90 % dokumentov je možné priamo prevziať z internetu.  
 
Počet návštev registra, 225 698, potvrdzuje, že register sa stal nevyhnutným nástrojom 
politiky Európskeho parlamentu v oblasti transparentnosti a informovania občanov  
 
Výsledkom návštev bolo 1 260 žiadostí o prístup cez stránku registra. Dostupnosť 
čoraz väčšieho počtu dokumentov na internete prostredníctvom dopĺňania samotného 
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elektronického registra a zvyšovania množstva jeho odkazov, ako aj prostredníctvom 
ďalších špecializovaných stránok servera Europarl, pravdepodobne prispela 
k ustáleniu počtu priamych žiadostí za posledné dva rozpočtové roky. 
 
Pokiaľ ide o rozdelenie žiadostí podľa spoločensko-profesijných kategórií občanov 
žiadajúcich Parlament o dokumenty, potom najvyšší počet (41 % z celkového počtu) 
žiadostí pochádza z prostredia akademickej obce (najmä univerzitný výskum), 
keďže ich počet v tomto roku predstihol počet žiadostí pochádzajúcich z odborných 
kruhov (záujmové skupiny, priemyselné odvetvia, advokáti, konzultanti), ktorých bolo 
približne 22 %. Najčastejšie používaným jazykom pri formulovaní žiadostí je 
angličtina, za ktorou nasleduje nemčina a francúzština, čo zodpovedá modelu, ktorý sa 
opakuje odvtedy, ako sa v tejto oblasti pripravujú výročné správy. 

 
273 (21 % z celkového počtu, t. j. vyšší percentuálny podiel v porovnaní s rokom 
2008) z týchto žiadostí sa týkalo dokumentov, ktoré v čase podania žiadosti boli 
neverejné. Podiel kladných odpovedí v tejto kategórii bol 88 %, t. j. tiež vyšší ako 
v predchádzajúcom roku. Prístup bol povolený v plnej miere v 234 prípadoch 
a čiastočne v 6 prípadoch (pozri tabuľku 8 v prílohe k správe). 

 

Podobne ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku sa najväčšia časť žiadostí 
o prístup k neverejným dokumentom týkala tzv. komitologických dokumentov, ako aj 
korešpondencie, ktorá nie je priamo prístupná. 

 
33 žiadostí bolo úplne alebo čiastočne zamietnutých. Toto číslo je nižšie ako 47 
zamietnutí v roku 2008 a z hľadiska percentuálneho podielu z celkového množstva 
žiadostí je toto číslo ešte nižšie. Najčastejším dôvodom zamietnutia (39 %) je výnimka 
týkajúca sa ochrany rozhodovacieho procesu (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) 
č. 1049/2001). Vysvetlením sú žiadosti z oblasti komitológie, keďže znenia 
vykonávacích opatrení sa zverejňujú až po rozhodnutí príslušného výboru: v dôsledku 
toho je pôvodná žiadosť žiadateľa o prístup k týmto dokumentom zamietnutá a prístup 
sa získa až po uplynutí príslušného časového obdobia. Výnimka týkajúca sa ochrany 
súkromia – osobných údajov (článok 4 ods. 1 písm. b)) predstavuje 26 % prípadov 
zamietnutia. Tieto percentuálne podiely sa veľmi podobajú na podiely z minulého 
roka. (pozri prílohu 8) 
 
 Počet opakovaných žiadostí po prvom zamietnutí (článok 8 nariadenia (ES) 
č. 1049/2001) v porovnaní s rokom 2008 výrazne klesol: 3 žiadosti v tomto roku 
oproti 11 v roku 2008. 

 
V roku 2009 nebola európskemu ombudsmanovi doručená žiadna sťažnosť týkajúca 
sa prístupu k dokumentom. V súvislosti so sťažnosťou 793/2007/(WP)BEH z roku 
2007 Európsky parlament akceptoval návrh odporúčania ombudsmana a sprístupnil 
dokumenty, ktoré sťažovateľ žiadal v roku 2007. Ombudsman ešte nevydal svoje 
záverečné rozhodnutie.  
 
V roku 2009 bol pri uplatnení nariadenia (ES) č. 1049/2001 podaný na Súdny dvor 
opravný prostriedok proti rozhodnutiu Európskeho parlamentu v súvislosti s výnimkou 
z práva na prístup v oblasti ochrany údajov. 
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Medziinštitucionálny výbor ustanovený na základe článku 15 toho istého nariadenia sa 
zišiel 15. decembra 2009. 
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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% 
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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% 
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2006 2007 2008 2009 

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
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