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I. BEVEZETÉS 
 
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről 
szóló 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet úgy rendelkezik, hogy 
„Az intézmények évente jelentést tesznek közzé az előző évre vonatkozóan, azon esetek számának 
megjelölésével, amikor az intézmény a dokumentumokhoz való hozzáférést megtagadta, a 
megtagadás indokainak és a nyilvántartásba be nem jegyzett minősített dokumentumok számának 
megadásával.”1 
 
E jelentés az 1049/2001/EK rendelet 2006. évi parlamenti végrehajtásáról szól, s a rendelkezés 
alkalmazásában ez az ötödik jelentés, amelyet az Elnökség előterjeszt. 
 
A dokumentum végén szereplő statisztikai táblázatok alapján követhető, hogy a megelőző négy 
esztendő folyamán hogyan valósult meg a rendelet végrehajtása.  
  
 

II. SZABÁLYZATI, ÜGYVITELI ÉS TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK 
 

1. A bizalmas dokumentumok ügyviteli rendjére vonatkozó szabályzat módosítása 
(az Elnökség 2006. november 13-i határozata) 

 
A bizalmas dokumentumok ügyviteli rendje az 1049/2001/EK rendelet 
rendelkezéseinek – nevezetesen a 4. és a 9. cikknek – megfelelően illeszkedik a 
Parlament által folytatott átláthatósági politika általános keretébe. 
  
A bizalmas dokumentumok kezelésére, valamint – a tárolás és a biztonságos 
olvasóterem használatának felügyeletével megbízott – Bizalmas Dokumentumok 
Osztályának létrehozására vonatkozó ügyviteli rendelkezéseket az Elnökség 2001. 
február 12-i határozatával fogadta el. Ez a szabályzat kizárólag az Európai Parlament 
és a Bizottság kapcsolatairól szóló 2000. július 5-i keretmegállapodás keretében a 
Bizottság által az Európai Parlamentnek átadott bizalmas dokumentumok ügyvitelére 
vonatkozott. 
 
2001 óta a bizalmas vagy korlátozottan hozzáférhető dokumentumok számának 
növekedését az eredet szerinti diverzifikálódás is kísérte. Ugyan az átadott 
dokumentumok többsége a Bizottság és az Európai Parlament által aláírt 
keretmegállapodás keretében érkezik, de forrásuk bizonyos esetekben másutt 
található. 
 
Az Elnökség 2006. november 13-i határozatával elfogadta a felülvizsgált 
szabályzatot, amely tekintetbe veszi a 2001 óta felhalmozódott tapasztalatokat. Célja 
a meglevő szabályzat naprakésszé tétele a 2005. május 25-i új keretmegállapodás2 
elfogadását követően, illetve az Európai Parlamenthez nem bizottsági forrásokból 
érkező megnövekedett számú bizalmas anyagok kezelésének megoldása. A 

                                                 
1 Erre vonatkozólag lásd a Parlament korábbi jelentéseit: PE 324.992/BUR (2003.1.23.), PE 338.930/BUR/NT 
(2004.2.19.), PE 352.676/BUR/ANN. (2005.3.7.) és PE 371.089/BUR/ANN. (2006.3.22.). 
2 Az EP 2005. május 26-i határozata, az eljárási szabályzat XIII. melléklete. 
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felülvizsgált szabályzat nem vonatkozik a biztonság- és védelempolitikai tárgyú 
minősített dokumentumokra. 

 
Ezzel egyidejűleg a főtitkár 2006. november 21-i határozatával meghatározta a 
Bizalmas Dokumentumok Osztályának működésével és a bizalmas 
dokumentumoknak a Parlament három munkahelyszíne közötti szállításával 
kapcsolatos technikai kérdésekre vonatkozó végrehajtási intézkedéseket. 

 

2.  A 30 évnél régebbi bizalmas anyagok visszaminősítése 
 
  Az 1049/2001/EK rendelet 4. és 9. cikke meghatározza a rendelet által adott 

hozzáférési jog alóli kivételeket. Az EGK és az Euratom történeti archívumának a 
nyilvánosság előtti megnyitásáról szóló 2003. szeptember 22-i, a 354/83 számú 
tanácsi rendeletet3 módosító 1700/2000/EK tanácsi rendelet4 e kivételeket a történeti 
archívumokra is alkalmazza. A rendelet ugyanis, amely a történeti anyagok 
nyilvánosság előtti megnyitásához harminc év várakozási időtartamot határoz meg, 
harminc éven túl is megtiltja a dokumentumokhoz való hozzáférést abban az esetben, 
ha a kivétel körülményei még mindig fennállnak. 

 
A rendelet 5. cikkének5 végrehajtása érdekében a főtitkár 2006. január 30-i 
határozatával (D(2006)3091) az Elnökség megbízásából létrehozta az EP 
dokumentum-visszaminősítő bizottságát, amelynek feladata az eljárásra vonatkozó 
javaslatok előterjesztése és a dokumentum-visszaminősítési kritériumok 
meghatározása, továbbá az EP archívumaiban található harminc évnél régebbi 
dokumentumok visszaminősítésére vonatkozó indítványok megtétele. 

 
 E bizottság jelenleg terjeszt a főtitkár elé határozati javaslatot a korábbi (Simone 
Veil és az őt megelőző) EP-elnökök személyes archívumainak visszaminősítésével 
kapcsolatban. Az említett 2006. január 30-i határozatnak megfelelően a 
visszaminősítési határozatokat a bizottság javaslatai alapján és az illetékes alelnökkel 
történő konzultáció után a főtitkár fogadja el.  

 

3.      Képzések 
 

Mint a megelőző években is, a nyilvántartási egység 2006-ban több alkalommal 
szervezett képzést az intézmény tisztviselői számára azzal a céllal, hogy 
megismertesse velük a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos 
eljárásokat és gyakorlatot. 
 
Az iktatóval és az archívummal együttműködésben képzést alakítottunk ki azzal a 
céllal, hogy az új tisztviselők – a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés 
megkönnyítése végett – elsajátítsák az integrált parlamenti dokumentumkezelést. 

                                                 
3 HL L 243/1., 2003.9.27. 
4 HL L 043/1., 1983.2.15. 
5 Az 1. cikk (1) bekezdésében megszabott harminc éves időtartam betartása céljából az egyes intézmények megfelelő 
időpontban – legkésőbb a kibocsátás időpontját követő huszonötödik évben – a visszaminősítésről hozandó esetleges 
döntés érdekében saját szabályaik szerint megvizsgálják a minősített dokumentumokat. A korábbi vizsgálatok során nem 
visszaminősített dokumentumokat rendszeres időközönként – de legalább ötévente – újra meg kell vizsgálni. 
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A Bizottság Központi Könyvtárával együttműködést építettünk ki annak érdekében, 
hogy az itt dolgozó tisztviselők megismerkedjenek a parlamenti dokumentumokkal 
kapcsolatos keresési módszerekkel.  

 

4.  Elektronikus nyilvántartás 
 
 A folyó évben beindult a nyilvántartási adatbázis elektronikus (JAVA) változatának 

létrehozását célzó projekt, amelynek célja a hozzáférés gyorsabbá és megbízhatóbbá 
tétele. Ezzel egyidejűleg folyamatban van a nyilvántartást bemutató internetes 
szövegek áttekintése. 

 
Emellett megtörtént egy olyan számítástechnikai eszköz kifejlesztése, amely lehetővé 
teszi a terjedelmes anyagok elektronikus továbbítását. 
 
A 2006-os év végén a nyilvántartás adatbázisa 165 139 hivatkozást (1 021 599 fájl) 
tartalmazott. A dokumentumok 90%-a közvetlenül hozzáférhető az interneten. 
 
Emelkedett a nyilvántartás honlapjáról indított keresések napi átlagos száma is, 
mintegy 1500-ra. 
 

5. Minősített dokumentumok 
 
A rendelet 9. cikke az ún. „minősített” dokumentumok esetében különleges kezelést 
irányoz elő6. A cikk (3) bekezdése alapján a minősített dokumentumok 
nyilvántartásba történő bevezetése csak a kibocsátó hatóság egyetértésével 
lehetséges. 
 
2006-ban a nyilvántartásba kerülő dokumentumok közül egyet sem jelöltek meg az 
1049/2001/EK rendelet 9. cikke értelmezésében minősítettként. 

 
 

III. A HOZZÁFÉRÉSI KÉRELMEK ELEMZÉSE 

1. Mennyiség 
  

Az előző évekhez hasonlóan a tárgyévben is emelkedett a kérelmek teljes száma. 
Ugyanakkor az emelkedés az előző időszakhoz képest enyhébb volt:  
 

 - 2005-ről 2006-ra a kérelmek száma 1 814-ről 1 917-re, azaz 5,5%-kal 
emelkedett; 

                                                 
6 „az intézményektől vagy az általuk létesített ügynökségektől, tagállamoktól, harmadik országoktól vagy nemzetközi 
szervezetektől származó, az érintett intézmény szabályainak megfelelően "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" 
vagy "CONFIDENTIEL" minősítésű dokumentumok, amelyek védelme az Európai Unió, illetve annak egy vagy több 
tagállama alapvető érdeke a 4. cikk (1) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó területeken, nevezetesen 
közbiztonsági, védelmi és katonai ügyekben” (9. cikk, (1) bekezdés). 
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 - a nem nyilvános dokumentumokra vonatkozó kérelmekkel (az 
1049/2001/EK rendelet 7. cikkével összhangban levő első kérelmekkel) 
kapcsolatban az abszolút számokat tekintve csökkenés állapítható meg (298-
ról 283-ra); az arányokat tekintve ez a beérkezett kérelmek 15%-át jelenti. 
Meg kell említeni, hogy a Parlament esetében – a Tanáccsal és különösen a 
Bizottsággal összevetve – e kérelmek egy vagy több különböző 
dokumentumra irányulnak, nem pedig teljes iratanyagokra (pl. verseny- vagy 
adópolitika, szabálysértési esetek). 

 
Az adatok a kérelmek számának stabilizálódására utalnak, ami bizonyos logikát 
mutat, ha figyelembe vesszük, hogy a nyilvántartásban közvetlenül hozzáférhető 
dokumentumok és a Parlament különböző internetes oldalain elérhető információk 
mennyisége folyamatosan és nagy mértékben emelkedik. Ezen kívül megemlítendő, 
hogy a Parlament hivatalának számos osztálya – s különösen az állampolgári levelek 
osztálya és a tagállamokban működő információs irodák – is közreadnak 
információkat és dokumentumokat. 
 
A megerősítő kérelmek (1049/2001/EK rendelet, 8. cikk) száma 2006-ban 5 volt 
(2005-ben 10). 
 
Az Európai Ombudsmanhoz benyújtott panaszokat illetően: 2006-ban egy panaszt 
nyújtottak be. 

 

2. A kérelmezők profilja és földrajzi megoszlása 
 

A kérelmek szakterületek szerinti megoszlása nem változott jelentősen a megelőző 
évekhez képest. A legtöbb kérelem (39%) egyetemi környezetből, illetve – a 
kérelmek körülbelül egynegyede – különböző érdekcsoportoktól, nem kormányzati 
szervezetektől és vállalatoktól érkezett.  
 
A kérelmek majd egynegyede különböző érdekcsoportoktól, nem kormányzati 
szervezetektől és vállalatoktól érkezett, mindenekelőtt Belgiumból, mivel – ahogyan 
ezt a korábbi jelentések is tartalmazták – sok szervezet rendelkezik székhellyel 
Brüsszelben. 
 
A kérelmek földrajzi megoszlását tekintve ezért a kérelmek többsége Belgiumból 
érkezett, majd Németországból és Franciaországból. 
 
A kérelmeket leginkább angol, majd francia és német nyelven fogalmazták meg.  

 

 3. Érdeklődési területek 
  

A legkeresettebb dokumentumtípusok a jogalkotási és a Parlament által elfogadott 
szövegek voltak, ide értve az előkészítő dokumentumokat is (itt a parlamenti 
bizottságok munkadokumentumaira kell gondolni). 
 
A tárgyévben érzékelhetően csökkent a parlamenti kérdésekre vonatkozó kérelmek 
száma, mivel a polgárok ma már az elektronikus nyilvántartás tájékoztató oldaláról 
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közvetlenül is elérhetik ezeket. Az elmúlt évben az adatbázis feltöltéséhez 
kapcsolódóan egy technikai nehézség merült fel, amelyet azóta sikerült megoldani. 
 
A nem nyilvános – azaz az esetleges közrebocsátást megelőzően vizsgálatot igénylő 
– dokumentumok tekintetében a legkeresettebb dokumentumtípusok a levelezés 
(10%), a komitológiai dokumentumok (6%) és az Elnökség dokumentumai 
(3%) voltak (különösen a képviselői költségtérítések és járandóságok 
szabályozásával, a politikai pártok és frakciók európai szintű finanszírozásával 
kapcsolatos szövegek, valamint a többnyelvűség kérdéseivel kapcsolatos előkészítő 
szövegek). 
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A komitológiai dokumentumokkal kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy a 
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozat7 alkalmazásában a Bizottság 
az ún. komitológiai aktusok tervezeteit átadja a Parlamentnek abból a célból, hogy az 
utóbbi élhessen az őt megillető jogokkal, azaz egy hónapon belül gyakorolható 
tájékozódási és betekintési jogával. 
 
Az 1049/2001/EK rendelet és különösen annak 11. cikke alkalmazásában a 
Parlament a Bizottság által átadott dokumentumokra való hivatkozásokat bejegyzi az 
elektronikus nyilvántartásba. A Bizottság maga is létrehozta a komitológiai 
dokumentumok külön nyilvántartását. A végrehajtási intézkedések tervezetei csak az 
után hozzáférhetők közvetlenül, hogy az illetékes bizottság megfogalmazta 
véleményét. Ennek célja a döntéshozatali folyamat védelme az 1049/2001/EK 
rendelet 4. cikke (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján. Megjegyzendő, 
hogy vannak polgárok, akik már az előtt kérik a hozzáférést ezekhez a 
dokumentumokhoz, hogy azok rendelkezésre állnának. 

 
 

IV. A HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ KIVÉTELEK ALKALMAZÁSA 

1.  A pozitív válaszok aránya 
 

A pozitív válaszok arányának meghatározásához kizárólag azokat a kérelmeket 
vettük figyelembe, amelyek esetében előzőleg nem kértek közzétételt, és amelyeket 
az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében említett kivételek fényében meg kellett 
vizsgálni. 2006-ban az ilyen kérelmek száma 283 volt.  

 

1.1. Első kérelmek 
  

Teljes hozzáférés engedélyezésére 247 esetben került sor. 9 esetben csak 
részleges hozzáférést engedélyeztek. Ennek alapján a pozitív válaszok aránya 
87% volt (míg a megelőző évben 80%). 

 

1.2. Megerősítő kérelmek 
 

Mint említettük (III. 1.), a megerősítő kérelmek száma a tárgyévben 5 volt. 

A megelőző évben az első határozatok 90%-át erősítették meg (egy esetben a 
megerősítő kérelem nyomán részleges hozzáférést engedélyeztek). 

A tárgyévben az arány 60% volt, mivel részleges hozzáférést – egy 
megerősítő kérelem nyomán – csak két esetben engedélyeztek. 

2. Az elutasítások indokai 
 

                                                 
7 HL C 255/4., 2006.10.21. 
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A 4. cikk kivételeire alapozott – 36, ebből 9 részleges – elutasító válasz esetében az 
elutasítás indokainak megoszlása érzékelhető módon megváltozott. 

Az elutasítások fő indokává a döntéshozatali folyamat védelmével kapcsolatos 
kivétel vált a 4. cikk (3) bekezdés alapján (39%). Ennek az az oka, hogy – mint 
fentebb említettük (III. 3.) –, megnőtt az olyan komitológiai dokumentumokra 
irányuló kérelmek száma, amelyek az eljárás szakaszától függően még nem tehetők 
közzé, és így e kivétel viszonylag gyakrabban szerepel indokként. 

Az elutasítások leggyakoribb egyéb indokai változatlanul a személyiség és 
magánszemély becsületének védelme (4. cikk, (1b) bekezdés) (24%), valamint a 
bírósági eljárások és jogi tanácsadás védelme (4. cikk, (2) bekezdés, 2. francia 
bekezdés) (24%).  

 

V. AZ EURÓPAI OMBUDSMANHOZ BENYÚJTOTT PANASZOK ÉS A 
JOGGYAKORLAT 
 
Ha a megerősítő kérelem nyomán a dokumentumhoz való hozzáférést ismételten elutasítják 
(belső ügyviteli jogorvoslat), a kérelmezőt tájékoztatják a rendelkezésére álló jogorvoslati 
lehetőségekről: panaszt nyújthat be az európai ombudsmanhoz vagy a határozat 
megsemmisítését kérheti az Elsőfokú Bíróságtól (7. cikk (2) bekezdés). 
 
Mint a korábbi jelentésekben jeleztük, a Parlament tevékenységének természete folytán 
dokumentumainak többsége nyilvánossá tehető, és ennek következtében az elutasítások 
aránya alacsony. Így a Parlament ellen benyújtott panaszok száma messze alacsonyabb, mint 
a többi intézmény határozatai ellen benyújtottaké. 
 

1. Lezárt panaszok 
  

1919/2005/GG (2005.5.20.) sz. panasz 
 
A panaszt az intézmény egyik tisztviselője nyújtotta be, aki betekintést kért abba a 
Személyzeti Főigazgatóság által összeállított jelöltlistába, amely három álláshely 
intézményközi meghirdetése folytán készült. Az elutasítás alapjául a személyes 
jellegű adatok védelme (a rendelet 4. cikke (1b) bekezdése) szolgált, mivel a szóban 
forgó adatok neveket is tartalmaznak, és ezek közzététele sértette volna az érintett 
személyek magánélethez való jogát. 
 
Az ombudsman arra a megállapításra jutott, hogy az elutasítás nem megalapozott, és 
bíráló észrevételt tett. Véleménye szerint a Parlament elmulasztotta annak 
megállapítását, hogy a lehetséges jelöltek névsorának közzététele mennyiben járhat 
káros következményekkel az érintett személyekre és különösen azokra nézve, akik 
közülük már a Parlament Titkárságán dolgoztak. Az ombudsman szerint a 
Parlamentnek legalábbis kérnie kellett volna a listákon szereplő személyek 
hozzájárulását nevük nyilvánosságra hozatalához. 
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Az ombudsman véleményét az 1049/2001/EK és a 45/2001/EK rendeletek8 együttes 
alkalmazására alapozta. A 45/2001/EK rendelet szerint az érintett személy 
hozzájárulása az adatkezelést lehetővé tevő körülmények egyike (lásd 5. cikk, d) 
pont). Az ombudsman álláspontja azt jelentené, hogy az 1049/2001/EK rendelet 4. 
cikkének (1b) bekezdése személyes jellegű adatokat tartalmazó dokumentumok 
közzétételének jogszerűségére vonatkozóan a 45/2001/EK rendeletben szabályozott 
feltételekre utal. 
 
Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a lehetséges belső jelöltek nevének közzététele 
az álláshelyek betöltésének keretében jócskán túllépne a tisztviselőkre vonatkozó 
személyzeti szabályzat 25. cikkében foglaltakon. Sem a személyzeti szabályzat, sem 
a személyi mobilitásra vonatkozó politika nem irányozza elő az üres álláshelyekre 
pályázók nevének közzétételét. Ezért utasította el a Parlament a betekintést, és az 
érintett személyek véleményének kikérését sem tartotta célszerűnek, mivel a jelöltek 
névsorát nem közzététel céljából állították össze. 
 
Az ombudsman a panaszt lezárva úgy határozott, hogy nem készít külön jelentést a 
Parlament számára, mivel az utóbbi jelezte, hogy szeretne a többi intézménnyel 
harmonizált megközelítést alkalmazni a munkaerő-felvételt érintő ügyviteli 
eljárásokban, és e tárgyban már folynak az intézményközi egyeztetések. Ugyanakkor 
az ombudsman kifejezte szándékát, hogy az esetet megemlíti a 2006. évről szóló 
jelentésében, valamint nem zárta ki, hogy újfent megvizsgálja a kérdést. 

 

2.  Új panaszok 
 

A 2006. év folyamán egy újabb panaszt nyújtottak be az Európai Ombudsmanhoz: 
 
655/2006/SAB (2006.3.1.) sz. panasz 
 
A panaszt az Európai Parlament azon jelenlegi és volt képviselői névlistájának 
közzétételére vonatkozó elutasítás ellen nyújtották be, akik beléptek az (önkéntes) 
kiegészítő nyugdíjbiztosítás rendszerébe. Az elutasítás indoka a személyes jellegű 
adatok védelme (a rendelet 4. cikkének (1b) bekezdése) volt, mivel a Parlament 
álláspontja szerint az említett rendszerbe való belépés ténye személyes jellegű adat. 
A Parlament úgy véli ugyanis, hogy a rendszerbe való belépés magánélethez tartozik 
és nem függ össze a képviselői megbízás gyakorlásával.  

 

3. Meghozott határozatok 
 

Mindeddig egyetlen keresetet sem nyújtottak be a Bírósághoz a Parlament ellen a 
hozzáférési jog 1049/2001/EK rendelet alapján történő elutasítása kapcsán. 
 
Ugyanakkor a tárgyidőszak alatt 4 olyan ide vonatkozó határozat született, amelyben 
az egyik fél a Bizottság volt. 

                                                 
8 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról. 
HL C 255/4., 2006.10.21. 
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 -   T-198/03 (2006.5.30.) Bank Austria Creditanstalt kontra Bizottság: az Elsőfokú 

Bíróság elemzése az átláthatóság elve (EK-Szerződés 1., 254. és 255. cikke) és a 
szakmai titoktartás kötelezettsége (EK-Szerződés 287. cikke) közötti kapcsolatról. 

                        
  

 - T-391/03 és T-70/04 (2006.7.6.) Yves Franchet és Daniel Byk kontra Bizottság: az 
Elsőfokú Bíróság határozata szerint az 1049/2001/EK rendelet célja a közérdekű 
dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása valamennyi állampolgár számára. 
Valamely személy dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló saját érdeke – 
például saját védelme egy jogvita során – nem meghatározó abban, hogy egy 
dokumentum közzétételéről milyen döntés születik.  

 

 - T-290/05 (2006.12.11.) Weber kontra Bizottság: vizsgálati eljárás védelme (4. 
cikk, (2) bekezdés, 3. francia bekezdés). 

  
 -  T-237/02 (2006.12.14) Technische Glaswerke Ilmenau GmbH kontra Bizottság: 

az Elsőfokú Bíróság határozata szerint az a puszta tény, hogy valamely 
dokumentum az 1049/2001/EK rendeletben szabályozott kivételek egyikével 
védett érdekkel kapcsolatos, nem elegendő indok a rendelet alkalmazásához. Az 
alkalmazás elvileg csak akkor lenne indokolható, ha az intézmény először is 
előzetesen arra a következtetésre jutott, hogy a dokumentumhoz való hozzáférés 
konkrétan és ténylegesen a védett érdek sérelmét okozná, és másodszor, ha az 
1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett esetekben 
magasabb rendű közérdek nem indokolja a szóban forgó dokumentum 
közzétételét. 

   
A különböző jogorvoslati beadványok és határozatok részletei tekintetében 
forrásaink a Bizottság9 és a Tanács10 éves jelentései voltak.  

  

VI.  FŐ JELLEMZŐK 

1.  A döntéshozatali folyamat nyilvánossága 
 

Mivel a közösségi intézmények nagy fontosságot tulajdonítanak annak az elvnek, 
hogy a döntéshozatali folyamat a nyilvánosság számára nyitott legyen, továbbá 
annak érdekében, hogy e hozzáférés minél szélesebb körű lehessen, a parlamenti 
ülések (viták, kérdések, szavazások) 2006 júliusa óta on line módon is (streaming) – 
egyenes közvetítés vagy utólag, felvétel formájában – hozzáférhetők. Kérésre a 
videószolgálat lehetővé teszi az érdeklődőknek, hogy a Parlament üléseit bármelyik 
hivatalos nyelven letöltsék és megtekintsék. 

Ebben a szellemben 2006. június 15–16-i ülésén az Európai Tanács is hangsúlyozta 
annak jelentőségét, hogy a polgárok – különösen a nagyobb mérvű átláthatóság révén 
– közvetlen betekintést nyerhessenek munkájába11. 2006. szeptember 15-én a Tanács 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 
10 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g 
11 Ezzel kapcsolatban lásd a Parlament 2006. április 4-i állásfoglalását az Európai Ombudsman által a jogalkotói 
minőségében eljáró Európai Unió Tanácsa üléseinek nyilvánosságára vonatkozó 2395/2003/GG sz. panaszban foglalt, a 



 

NT\662144HU.doc 12/24 PE 388.097/BUR 

 HU 

az új politika megvalósítása céljából módosította eljárási rendjét. Ezen 
intézkedéseknek köszönhetően a Tanács nyilvános véleménycseréi és vitái 
valamennyi hivatalos nyelven követhetők az interneten video-streaming 
közvetítésével a Tanács honlapjáról. 

2.  Intézményközi együttműködés 
 

Az 1049/2001/EK rendelet végrehajtásáért felelős szervezeti egységek 2006 
folyamán mind a három intézmény részéről folyamatos párbeszédet folytattak 
egymással a jogi és technikai kérdésekről annak érdekében, hogy a tájékoztatást és a 
dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést javító eszközök tanulmányozása 
céljából biztosítható legyen a rendelet egységes alkalmazása. 

 

VII. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Bár a megelőző évekhez képest csökkenő mértékben, de a hozzáférés iránti kérelmek száma (1917) 
a tárgyévben is emelkedett (5,5%-kal). 
 
A kérelmek 5%-a, azaz 283 kérelem korábban nem közzétett dokumentumokra vonatkozott. 
 
Az dokumentumok érdeklődési területek szerinti elemzése azt mutatja, hogy növekedett az ún. 
komitológiai dokumentumok iránti kérelmek száma (6%-kal). 
 
A kérelmek szakterületek szerinti megoszlása nem változott jelentősen a megelőző évekhez képest. 
A legtöbb kérelem (39%) továbbra is egyetemi környezetből, illetve – a kérelmek körülbelül 
egynegyede – különböző érdekcsoportoktól, nem kormányzati szervezetektől és vállalatoktól 
érkezett. A leggyakrabban használt nyelv az angol volt. 
 
A pozitív válaszok aránya – csak az előzőleg még nem közreadott dokumentumokra irányuló 
kérelmeket tekintve – meghaladta a 80%-ot. 
 
Az elutasítás leggyakoribb indoka a döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétellel – 
1049/2001/EK rendelet, 4. cikk (3) bekezdés – volt kapcsolatos (39%), aminek az oka a 
komitológiai dokumentumok iránti kérelmek számának növekedése. 
 
A megerősítő kérelmek (1049/2001/EK rendelet, 8. cikk) száma 2006-ban 5 volt. 
 
2006-ban egy újabb panaszt nyújtottak be az Ombudsmanhoz annak kapcsán, hogy a 4. cikk – a 
magánélet védelméről szóló – (1b) bekezdése alapján egy dokumentum esetében a hozzáférést 
megtagadták. Az Ombudsman a 2005-ben benyújtott 1919/2005/GG számú panaszt bíráló 
észrevétellel ellátva lezárta. 
 
A szabályzattal és az ügyvitellel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan az Elnökség 2006. 
november 13-i határozatával elfogadta a bizalmas dokumentumok ügyviteli kezeléséről szóló 

                                                                                                                                                                  
Tanácshoz intézett ajánlástervezet kapcsán készített külön jelentésről (2005/2243(INI))(T6-0121/2006); továbbá az 
Európai Parlament Petíciós Bizottsága által 2006. március 3-án előterjesztett saját kezdeményezésű jelentést (A6-
0056/2006). 
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felülvizsgált szabályzatot. Emellett a főtitkár 2006. január 30-i határozatával létrehozta az Európai 
Parlament Dokumentum-visszaminősítő Bizottságát. 
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS - Register 2006 
(situation on 31/12/2006) 

 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2002 2003 2004 2005 2006 

637 1106 1245 1814 1917 
 
2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  

 
2002 2003 2004 2005 2006 

N/A 165 186 298 283 

 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2002 2003 2004 2005 2006 

1 112 113 1014 515 
 
4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN IN     2004: 1    -    2005: 2   -   2006: 1 
 
 

Progress of the number of requests introduced through the Register 
 

                                                 
12 Refusal confirmed (article 4, paragraph 2 of Regulation (CE) N° 1049/2001) 
13 Refusal confirmed (article 4, paragraph 1 b) of Regulation (CE) N° 1049/2001) 
14   Partial access granted in 1 case 
15   Partial access granted in 2 cases 
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Progression of requests from 2002 to 2006
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 

ES 11,62% 8,35% 8,10% 5,07% 8,05% 

CS - - - 0,83% 0,73% 

DA 0,78% 0,72% 0,48% 0,55% 0,52% 

DE 17,27% 16,70% 15,48% 18,52% 13,09% 

ET - - - 0,11% 0,10% 

EL 1,41% 0,81% 1,43% 0,55% 0,94% 

EN 28,10% 41,29% 41,03% 43,66% 41,42% 

FR 23,39% 16,79% 16,90% 12,57% 21,23% 

IT 10,20% 7,45% 6,11% 3,86% 3,91% 

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

LT - - - - - 

HU - - 0,24% 0,39% 0,73% 

MT - - - 0,06% - 

NL 3,61% 4,58% 6,59% 9,26% 5,95% 

PL 0,31% - 0,63% 1,32% 2,24% 

PT 2,04% 1,53% 1,19% 1,27% 1,30% 

SK - - 0,16% 0,44% 0,68% 

SL - - - - 0,21% 

FI 0,40% 0,63% 0,47% 0,66% 0,57% 

SV 0,78% 1,17% 1,19% 0,66% 0,37% 

AUTRES 0,06 0,08 - - 0,10% 
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 

BELGIUM 15,38% 12,93% 15,16% 14,28% 18,10% 

CZECH REPUBLIC 0,94% 0,63% 1,03% 1,43% 1,41% 

DENMARK 1,57% 1,8% 0,87% 0,88% 0,83% 

GERMANY 14,6% 18,31% 16,75% 15,05% 14,50% 

ESTONIA - 0,09% - 0,11% 0,16% 

GREECE 1,73% 1,44% 1,90% 1,10% 1,25% 

SPAIN 8,48% 7,72% 6,90% 4,41% 4,69% 

FRANCE 13,34% 10,50% 11,83% 9,87% 13,09% 

IRELAND 0,63% 1,62% 0,87% 1,27% 0,73% 

ITALY 11,30% 9,25% 7,46% 4,36% 5,06% 

CYPRUS - 0,27% 0,08% 0,44% 0,21% 

LATVIA 0,31% 0,18% 0,16% 0,22% 0,89% 

LITHUANIA 0,16% 0,27% 0,32% 0,17% - 

LUXEMBURG 0,16% 1,35% 1,43% 0,83% 2,03% 

HUNGARY 0,16% 0,36% 1,51% 0,99% 0,89% 

MALTA 0,16% 0,27% 0,24% 0,44% 0,16% 

THE NETHERLANDS 3,92% 4,13% 4,52% 9,10% 7,41% 

AUSTRIA 2,35% 1,53% 1,35% 3,69% 1,25% 

POLAND 1,26% 1,17% 1,98% 3,03% 3,23% 

PORTUGAL 2,83% 1,71% 1,59% 1,16% 1,62% 

SLOVENIA - 0,54% 0,08% - 0,37% 

SLOVAKIA 0,16% 0,54% 0,16% 0,55% 0,78% 

FINLAND 0,78% 0,72% 0,71% 1,10% 0,99% 

SWEDEN 1,10% 1,71% 2,38% 1,05% 0,83% 

UNITED KINGDOM 6,91% 6,28% 5,63% 9,59% 5,53% 

CANDIDATE COUNTRIES 0,47% 1,89% 2,62% 3,64% 3,96% 
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(Bulgaria,Romania,Turkey) 

THIRD COUNTRIES 8,63% 9,61% 10,79% 7,00% 7,51% 

NON SPECIFIED 2,67% 3,23% 1,67% 4,24% 2,50% 

 
7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 

CIVIL SOCIETY 
(Lobbies, industry, NGO, 
consultants, etc.) 

20,96% 27,36% 24,57% 20,59% 21,39% 

JOURNALISTS 1,72% 2,12% 1,71% 6,47% 2,88% 

LAWYERS 5,84% 3,37% 5,35% 4,04% 6,48% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

38,14% 35,36% 35,95% 34,60% 39,39% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

5,84% 4,91% 3,53% 2,79% 3,49% 

PUBLIC AUTHORITIES  
(other than EU institutions) 8,59% 5,39% 7,17% 4,27% 5,10% 

MPE, MPE ASSISTANT 1,03% 2,31% 1,59% 1,84% 1,33% 

OTHERS 
(Pensioners, unemployed, 
etc.) 

17,87%% 19,17% 20,14% 25,40% 19,94% 

 
 
8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 

  20021  20032   20043 20054  20065 

ARTICLE 4.1a) PROTECTION 
PUBLIC INTEREST  12,50% 13,16%      

ARTICLE 4.1b) PROTECTION 
PRIVACY AND INTEGRITY 
OF THE INDIVIDUAL 

12,50% 23,68% 63,64% 77,78% 24,44% 

ARTICLE 4.2.1E 
PROTECTION COMMERCIAL 
INTEREST       1,85%  8,88% 

                                                 
1   Total number of refusals: 9    -    Partial access: 0 
2   Total number of refusals: 27   -    Partial access: 3 
3   Total number of refusals: 11 -    Partial access: 5 
4   Total number of refusals: 54 -    Partial access: 20 
5    Total number of refusals:  36 -    Partial access: 9 
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ARTICLE 4.2.2E 
PROTECTION COURT 
PROCEEDINGS AND LEGAL 
ADVICE 

75% 60,53% 18,18% 12,96% 24,44 % 

ARTICLE 4.2.3E 
PROTECTION INSPECTIONS 
AUDITS     18,18% 1,85%  

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

  2,63%   5,56% 40% 

ARTICLE 4.5 VETO MEMBER 
STATES         2,22 % 

 
 
9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION 

1049/2001  
 
 

 20021  20032   20043 20054  20065 

NON-IDENTIFIED DOCUMENTS  
 76,36% 50,63% 66,13% 43,94% 31,88% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  7,27% 1,27% 1,61% 9,85% 5,80% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER ORGAN  16,36% 48,10% 32,26% 8,33% 5,07% 

REQUEST WITHDRAWN  
 - - -  3,03% 12,32% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT16  - - -  34,85% 44,93% 

 

                                                 
1 Total number of refusals: 55 
2 Total number of refusals: 77 
3 Total number of refusals: 62 
4 Total number of refusals: 78 
5 Total number of refusals : 138 
 
16 Part III A. 2. "Officials and other servants are not obliged to acknowledge receipt of requests submitted in such 
number or so repeatedly or systematically that they can be said to constitute an abuse." 
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10.  TYPE OF DOCUMENTS  
 
 2002 2003 2004 2005 2006 
 % % % % % 
1. Documents  relating to parliamentary 

activity 38,79   35,61   34,60   46,22   48,25  
 

Rules of Procedure  1,23   0,80   0,25      0,32  
Members' activities  0,88   0,70   2,90   7,53   3,84 0,11 

Member's declarations of financial interests   0,35   0,50   0,08   0,22   0,11 
Parliamentary questions and answers   0,53   0,20   2,82   7,31   3,40 
Written declarations (Art. 116)               0,22 

Plenary Documents  20,71 20,53  22,94 22,84  20,08 2,90  24,45 7,31  29,68  
Agendas               0,05 
Tabled texts (motions for resolution/reports)      0,10   8,96   9,71   12,04 
Amendments         0,50   0,22   1,08 
Adopted Texts (including Interinstitutional 
Agreements)   0,18      6,64   6,79   14,42 

Minutes            0,07   0,59 
Verbatim report of proceedings (debates)         0,91   0,67   1,40 
Roll-call votes         0,17   0,22   0,05 

Committees and Delegations  0,88   1,91   4,98 3,15  9,91 7,53  9,12  
Agendas               0,05 
Working documents            0,52   6,32 
Communications to Members      0,10   0,17   0,07   0,49 
(Draft) opinions         0,41   0,15   0,27 
Draft reports            0,67   0,70 
Amendments         0,17   0,22   0,32 
Minutes         0,83   0,45   0,38 
Verbatim - tapes   0,88   1,81   0,25   0,30   0,54 

Conciliation        0,08      0,54  
Studies/Research Notes        2,24   1,79   1,35  
Political bodies  15,09 14,74  9,25 9,15  2,66 1,33  2,54 1,79  3,35  

Bureau         1,08   0,75   2,97 
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Conference of Presidents               0,16 
Conference of Committee Chairmen                
Quaestors   0,35   0,10   0,25      0,22 

 2002 2003 2004 2005 2006 
 % % % % % 
2. General information documents 15,08   11,17   42,83   29,38   22,03   

Press               0,11 
Legislation         24,90   17,23   12,69 
Official Publications         0,58   0,89   3,56 
UE Policies         4,65   2,61   1,51 
Competitions/Recruitment         0,08   0,30   0,43 
Treaties         5,81   3,43   1,13 
Official Journal         2,24   1,42   1,03 
Tenders/Grants         0,50   0,22   0,54 
Activities PE/UE (Bulletin)   13,68   10,16   3,07   2,68   0,38 
Composition PE   1,40   1,01   1   0,60   0,65 

3. Documents of other institutions 21,93   28,07   6,55  0,66 5,44  0,67 10,75   
Council         1,33   1,34   0,54 
Commission         4,56   3,43   9,94 
Economic and Social Committee (ESC)               0,11 
Committee of Regions (CoR)                
Court of Justice               0,16 
Court of Auditors (CA)            0,07    
European Investment Bank (EIB)                

4. Third parties documents 5,79   11,27   10,21   13,12   12   
Correspondence   0,18   5,43   7,05   10,44   9,94 
Petitions   1,23   0,70   1,58   1,19   0,92 
Political Groups               0,43 
Member States documents   1,40   0,60   0,25   0,45   0,22 
Third countries documents               0,11 
International organisations documents   2,98   4,53   1,33   1,04   0,38 

5. Administrative documents 2,28   1,41   0,42   0,90   1,24   
Legal opinions            0,30   0,38 
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Administration bodies / Personal dossiers               0,86 
Award of contract         0,25       

6. Other 6,49   7,75   2,24   2,68   1,51   
7. Non-identified document 9,65   4,73   3,15   2,24   4,21   
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