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I. BEVEZETÉS 

 
A 2010-es évvel foglalkozó 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 rendelet1 Parlament általi végrehajtásáról szól. Elkészítésére e 
rendelet 17. cikke (1) bekezdésének és a Parlament eljárási szabályzata 104. cikke (7) 
bekezdésének megfelelıen került sor.  

 
A jelentés tájékoztatást nyújt 2010-re vonatkozóan a Parlamentben a dokumentumokhoz való 
nyilvános hozzáférés gyakorlati aspektusairól, és különösen a Parlament nyilvános 
dokumentumtáráról, valamint az eljárási szabályzat felülvizsgálatát követıen tett számos 
adminisztratív és technikai változtatásról. Információt nyújt továbbá az európai 
ombudsmanhoz benyújtott panaszokról, fellebbezésekrıl és a vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatról, különös figyelmet fordítva a Bíróság 2010. június 29-én a Bavarian Lager 
ügyben hozott ítéletére. 
 
A dokumentum végén található táblázatok a dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló 
kérelmekrıl és a Parlament weboldalának felkeresésérıl szóló statisztikákat tartalmaznak.  

 

II. ADMNISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK ÉS A DOKUMENTUMTÁR 
WEBOLDALA 

1. A közvetlenül hozzáférhetı dokumentumok kategóriáinak új listája 

Ahogy az a 2009-es éves jelentésben is szerepel, a Parlament új Eljárási Szabályzatának 2009. 
júliusi hatálybalépését2 követıen az Elnökség 2010. május 8-án elfogadta a közvetlenül 
elérhetı parlamenti dokumentumok kategóriáinak felülvizsgált listáját (korábban az eljárási 
szabályzat XV. melléklete, amelyet a plenáris ülés fogadott el). 
 
Az eljárási szabályzat 104. cikke (3) bekezdésének megfelelıen, amely lista megtalálható a 
Parlament weboldalán az „Információ a dokumentumokhoz való hozzáférésrıl” cím alatt  
 
Az, hogy olyan eljárást választottak, amely az Elnökség és nem a plenáris ülés általi 
elfogadást teszi szükségessé, azt a kívánságot tükrözi, hogy megırizzék a maximális 
rugalmasságot arra az esetre, ha a listában változtatásokat kellene végrehajtani. 
 

2. Elektronikus dokumentumtár: jobb tartalom, könnyebb keresés    

2.1. Új honlap  

2010-ben a fókusz a dokumentumtár weboldalának fejlesztésére irányult, mind a 
rendelkezésre álló dokumentumok minısége, mind a keresési sebesség, mind az ergonómia 
szempontjából.  

                                                 
1 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.     
2 2009. május 5-i határozat (P6_TA(2009)0359) 
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Az új keresıfelület felhasználóbarátabb, azonban megtartja a keresési funkciókat (egyszerő, 
bıvített, dokumentumtípus szerinti) melyekhez a felhasználók már hozzászoktak. A fı újítás, 
hogy kiválasztási kritériumok (pl. szerzı, parlamenti ciklus, év, dokumentumtípus, hatóság) 
segítségével rendezhetık és finomíthatók a találtatok. 

 
E kritériumok segítségével a találatok megjelenítésekor az új keresıfelület nem csak a keresés 
felhasználó által választott nyelvén kapott találatok számát adja meg, hanem a többi nyelvi 
változatban rendelkezésre álló megfelelı dokumentumok teljes számát is. 
  
Sıt, az eredeti keresést továbbra is megjeleníti a találatokat tartalmazó oldal tetején, hogy 
bármikor ellenırizni lehessen a kiindulási helyzetet és a megjelenített dokumentumok 
listájához vezetı utat. A lista a dátum és a dokumentum referenciaszáma szerint növekvı és 
csökkenı sorrendbe is állítható.  
 
A fejlesztés többi része magában foglalja a gyorsabb keresést, a dokumentumok címében vagy 
szövegében való kulcsszó szerinti keresést, valamint egy fájl összeállításának lehetıségét egy 
adott eljárás részét képezı dokumentumok közötti kapcsolatok alapján (ami nagyon hasznos 
egy téma áttekintéséhez). A beírást segítı eszköz (automatikus kiegészítési funkció) még 
könnyebb és felhasználóbarátabb keresést biztosít. 
 
A levelezési listára feliratkozók egyedi felhasználói profil létrehozásával több különbözı 
dokumentumtípushoz juthatnak. 
 
Végezetül az új keresıfelület kialakításakor a különbözı fogyatékkal élıkre is gondoltak, 
például a látássérültekre, akik nem tudnak billentyőzet, egér vagy képernyı segítségével 
keresni. 
 
Mindezen változások egyrészt a felhasználók elégedettségét mérı 2009-es felmérésben részt 
vevık által hangoztatott kívánságokat tükrözik (lásd a dokumentumtár weboldalán a 2009-es 
éves jelentés 4. oldalát), másrészt a Parlament azon eltökélt szándékát, hogy még aktívabb 
átláthatósági politikát folytasson. 

2.2. Fejlesztett és megújult tartalom  

A rendelkezésre álló dokumentumok körét tekintve az intézményközi megállapodások 
változásai és a Lisszaboni Szerzıdés hatálybalépése az alábbiakat eredményezték: 

− új kategóriák kialakítása (pl. felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok, a 
tagállamok parlamentjeinek indokolással ellátott véleményei, a költségvetési eljáráshoz 
kapcsolódó dokumentumok), valamint  

− a meglévı kategóriák módosítása vagy javítása, különös tekintettel az ülésdokumentumokra 
(jelentésekhez kapcsolódó módosítások, B és C típusú dokumentumok valamint közös 
állásfoglalások), a plenáris ülésen elfogadott jogi aktusok (az ideiglenes szövegek már 
egyenként is és napi összesítés formájában is rendelkezésre állnak), a képviselık parlamenti 
szervekhez intézett kérdései (a Parlament eljárási szabályzata 29. cikkének (2) bekezdése), 
melyeket a válaszokkal együtt tesznek közzé, illetve a parlamenti küldöttségek 
dokumentumai, melyek számítógépes közzétételét még nem oldották meg.  
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A parlamenti kérdések számának növekedése (írásbeli választ igénylı kérdés, a Parlament 
eljárási szabályzatának 117. cikke), amely 2009-hez képest gyakorlatilag megduplázódott, ami 
a hatszámjegyő számozás kezelésének megoldása érdekében a feltöltési folyamat 
felülvizsgálatához vezetett.   

 
Egyéb elıkészítı munkálatok is kezdıdtek a rendelkezésre álló dokumentumok körének 
kibıvítése érdekében: például az elfogadott szövegek automatikus közzététele (végleges 
változatban), az ülések végleges jegyzıkönyvének közzététele (minden nyelvi változatban), 
valamint a kérdések órájára elıterjesztett kérdések (a Parlament eljárási szabályzatának 116. 
cikke) nyelvi lefedettségének javítása (kettı nyelv helyett 21 nyelven); minden kérdést immár 
a kapcsolódó válasszal együtt fognak közzé tenni. 

 
2010. december 31-én a dokumentumtár 362 217 hivatkozást tartalmazott (amely az összes 
nyelvi változatot figyelembe véve 2 386 485 dokumentumot jelent, tekintve, hogy a 
dokumentumtár minden egyes hivatkozása a kérdéses dokumentum minden nyelvi változatát 
magában foglalja), ami 2009-hez képest közel 20%-os növekedést jelent; a dokumentumok 
90%-a az internetrıl közvetlenül letölthetı, az 1049/2001/EK rendelet 12. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban.  
 
Az Europarl szerveren található „Dokumentumtár – Hozzáférés a dokumentumokhoz” oldalon 
való keresés adatai a következık (átlagos havi adatok): látogatók száma: 10.629; a 
megtekintett oldalak száma: 19 573; a meghatározott kritériumok alapján végrehajtott 
keresések száma: 5617.  

3.  A minısített dokumentumok 

Az 1049/2001/EK rendelet 9. cikke meghatározott eljárást ír elı a minısített dokumentumokra 
vonatkozóan3: E cikk (3) bekezdése értelmében a minısített dokumentumok csak a kibocsátó 
hatóság hozzájárulásával vehetık fel a dokumentumtárba. 

 
E rendelet 17. cikkének (1) bekezdése elıírja, hogy az éves jelentésnek tartalmaznia kell a 
dokumentumtárba fel nem vett minısített dokumentumok számát. 2010-ben egyetlen, az 
1049/2001/EK rendelet 9. cikke értelmében vett minısített dokumentumot sem vettek fel a 
dokumentumtárba. 

 

III. A hozzáférésre irányuló kérelmek elemzése 

1. Teljes mennyiség 

2010-ben az illetékes osztály által kezelt, dokumentumhoz való hozzáférésre irányuló 
kérelmek száma 1139 volt.  

  

                                                 
3 ‘(…) az intézményektıl vagy az általuk létesített ügynökségektıl, tagállamoktól, harmadik országoktól vagy 

nemzetközi szervezetektıl származó, az érintett intézmény szabályainak megfelelıen "TRÈS SECRET/TOP 
SECRET", "SECRET" vagy "CONFIDENTIEL" minısítéső dokumentumok, amelyek védelme az Európai Unió, 
illetve annak egy vagy több tagállama alapvetı 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 korábban közzé nem tett dokumentumokkal kapcsolatos kérelmek (szorosan az 
1049/2001/EK rendelet 7. cikke értelmében vett elsı kérelmek) száma 268 volt (2009-ben 
273), azaz a kezelendı összes kérelem 23,5%-a.  

 
Öt megerısítı kérelmet nyújtottak be (az 1049/2001/EK rendelet 8. cikkével összhangban), 
amely kezdeti elutasítást követıen kért hozzáférést.  

2. A kérelmezık profilja és földrajzi megoszlása 

A kérelmezık társadalmi és szakmai kategóriái tekintetében a kérelmek legnagyobb része a 
tudományos körökbıl érkezik: mintegy 40%, amely a 2009-es adathoz nagyban hasonlít.  
 
A kérelmezık (tagállamok szerinti) földrajzi megoszlása is a korábbi évekhez hasonló mintát 
mutat: a kérelmek 20%-a belgiumi személyektıl/szervezetektıl érkezett, ezt követték a francia 
(14%) majd a német (12%) személyek/szervezetek. A harmadik országokból érkezı kérelmek 
az összesnek kb. 10%-át teszik ki. 
 
A kérelmek benyújtásakor a leggyakrabban használt nyelv az angol volt (45%), ezt követte a 
francia (24%), a német (11%) majd a spanyol (közel 7%), megerısítve az utóbbi években 
tapasztalható azon trendet, mely szerint az angol nyelven beadott kérelmek aránya jelentısen 
növekszik.  
 
Az érdeklıdési területeket tekintve a dokumentumtár weboldalán való keresés és a (nem 
nyilvános) dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmek azt mutatják, hogy a 
levelek, a parlamenti kérdések és a komitológiai dokumentumok voltak azon kategóriák, 
amelyekkel kapcsolatban a legtöbb kérelem érkezett. 

 

IV. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK 
ALKALMAZÁSA 

1. A pozitív válaszok aránya 

A korábban közzé nem tett dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmekre (268) 
adott pozitív válaszok aránya 91% (244) volt, amelyek közül 8 (3%) részleges hozzáférést 
biztosított. A százalékarány megerısíti a korábbi években látott felfelé ívelı tendenciát 
(nagyobb átláthatóság). 

 
Az megerısítı kérelmekre adott, az eredeti kérelem elutasítását megerısítı döntések aránya 
100% volt (mind az öt megerısítı kérelmet elutasították). A megerısítı kérelmek közül 3 
esetben részleges hozzáférést biztosítottak az elsı kérelem benyújtását követıen. Az öt 
megerısítı kérelem közül három jogi véleményt érintett, kettı pedig adminisztratív 
dokumentumokat. Fontos kiemelni, hogy az öt megerısítı kérelembıl hármat parlamenti 
tisztviselık nyújtottak be, amely helyzettel az Elnökséghez benyújtott, a parlamenti 
dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó új szabályok foglalkoznak (lásd 
lejjebb).  
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2. Az elutasítások száma és okai. A Parlamenten belülrıl érkezı kérelmek 
problémája 

Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében foglalt kivételek alapján visszautasított hozzáférésre 
irányuló kérelmek száma 24 volt (2009-ben 33). Az okok megoszlása az elmúlt évekhez 
hasonló volt.  
 
A legfıbb ok a döntéshozatali eljárás védelméhez kapcsolódó kivétel volt, a 4. cikk (3) 
bekezdésének megfelelıen (37%), ezt követte a magánélet védelméhez kapcsolódó kivétel a 4. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján (25%), majd a jogi eljárások és jogi vélemények 
védelméhez kapcsolódó kivétel a 4. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdése (12%).  

 
A Parlamentben különösen a képviselık és asszisztenseik, valamint a tisztviselık (vagy a 
Parlament egyéb kategóriájú alkalmazottjai) által benyújtott, a dokumentumokhoz való 
hozzáférésre irányuló kérelmek vita tárgyát képezik, mivel azok a kérdéses rendeletet 
alátámasztó, az az által megcélzott személyekkel és az eljárások hatályával kapcsolatos 
filozófia félreértésén alapulnak.  

 
Az 1049/2001/EK rendelet nem vonatkozik az egyéb közösségi szövegek, pl. a személyzeti 
szabályzat, a Parlament eljárási szabályzata, a költségvetési rendelet, az adatvédelemrıl szóló 
rendelet stb. által biztosított speciális jogok alapján való hozzáférésre irányuló kérelmekre. 
Konkrétabban fogalmazva a képviselık élhetnek az eljárási szabályzat 5. cikke (3) 
bekezdésével, míg a tisztviselık a házon belüli keresıeszközök és az archívum 
felhasználásával, illetve hivatkozhatnak a személyzeti szabályzat 25. cikkére, illetve 90. cikke 
(1) bekezdésére.  

 
Az 1049/2001/EK rendelettel összhangban benyújtott kérelmekre vonatkozó parlamenti 
határozatok erga omnes hatással rendelkeznek, azaz egy dokumentum valamely képviselı 
vagy tisztviselı számára való közzététele a dokumentum internetes közzétételével jár együtt. 
Mindazonáltal számos esetben az érintett képviselık vagy tisztviselık nem számítanak ennek 
bekövetkezésére, és nem értik, hogy miért vonatkoznak rájuk ugyanazok a szabályok, mint 
bármely más személyre 

 
Ennek eredményeként amikor az igazgatási szervek a tisztviselıktıl származó kérelmeket 
bírálnak el az 1049/2001/EK rendelettel összhangban, ez utóbbiak gyakran kevesebb 
információt kapnak, mint ha a kérelmet a személyzeti szabályzat alapján tették volna, vagy a 
fent említett belsı keresıeszközöket használták volna.  

 
A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés fogalmának alapvetı félreértésén kívül e 
kedvezıtlen helyzet okai az 1049/2001/EK 7. és 8. cikke, illetve a személyzeti szabályzat, 
különösen annak 25. cikke és 90. cikke (1) bekezdése által megjelölt idıbeli korlátokban rejlı 
különbségekbıl is adódnak.  

 
Az 1049/2001/EK rendelet a Parlament számára 15 munkanapot biztosít a kérelmekre való 
válaszadásra, amelyet bizonyos körülmények között további 15 munkanappal 
meghosszabbíthatnak. Ezzel szemben a személyzeti szabályzat 25. cikke nem határoz meg 
idıbeli korlátot, a 90. cikk pedig négy hónapot ír elı. Ez a különbség arra ösztönzi a 
tisztviselıket, hogy inkább az 1049/2001/EK rendelet által biztosított eljárással éljenek, amely 
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rendkívül rövid idıbeli határt szab, semmint hogy a személyzeti szabályzatban levı eljárást 
alkalmazzák, annak ellenére, hogy elsısorban az vonatkozik rájuk. 

 
A képviselık szintén nem élnek intézményi jogaikkal, ha az 1049/2001/EK rendelet alapján 
nyújtanak be kérelmet; ha a kifejezetten nekik mint EP-képviselıknek szánt eljárást 
alkalmazzák, jobb eredményt érnek el. A Parlament eljárási szabályzata jogot biztosít 
számukra, hogy a Parlament vagy egy bizottság által birtokolt bármely aktába betekintsenek, 
(kivétel a személyes akták és az eljárási szabályzat által lefedett esetek). 

 

V. PANASZTÉTEL AZ EURÓPAI OMBUDSMANNÁL, FELLEBEZÉS ÉS 
ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLAT 

1. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panaszok4 

2010-ben az európai ombudsman úgy zárta le a 2682/2008/MAD (hozzáférés a képviselık 
betegszabadságával kapcsolatos statisztikákhoz) és a 793/2007/(WP)BEH (épülettel 
kapcsolatos ügy) számú panaszokat, hogy a Parlamentet nem találta vétkesnek hivatali 
visszásságok elkövetésében.  

 
2010-ben egy új panasztételi eljárást (900/2010/MF) indítottak a parlamenti dokumentumok 
közlésének megtagadásával kapcsolatban. A panaszt egy Európai Parlamenti tisztviselı 
nyújtotta be, és a belsı dokumentumokhoz (jogi vélemény és ellenırzési jelentés) való 
hozzáférést érintette. 

2. Jogi fellebbezés 

2010-ben egy fellebbezést nyújtottak be egy, az 1049/2001/EK rendelet alapján hozott 
parlamenti határozat ellen: T-190/10-es ügy, Egan és Hackett/Parlament5.  

3. Meghozott ítéletek 

A dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban 2010-ben kilenc ítéletet hoztak (a 
fıtanácsnok határozatait és indítványait nem említik): 

− a harmadik fél kereskedelmi érdekeinek védelmével kapcsolatos kivételrıl és a tagállam 
elızetes beleegyezésérıl szóló T-355/04 és T-446/04 összevont ügyekben (Co-Frutta Soc. 
coop./Európai Bizottság) a 2010. január 19-i ítélet, 

− az EK-Szerzıdés 230. cikkének értelmében a felülvizsgálható törvény” fogalmáról szóló, 
C-362/08 P (Internationaler Hilfsfonds e V/Európai Bizottság,) ügyben a 2010. január 26-i 
ítélet, 

− a nyomozati és könyvvizsgálati tevékenység védelmével, a kereskedelmi érdekek 
védelmével, a döntéshozatali folyamat védelmével és a jogi vélemények védelmével 
kapcsolatos kivételekrıl szóló T-237/05, (Éditions Odile Jacob SAS/Európai Bizottság) 
ügyben a 2010. június 9-i ítélet, 

                                                 
4 A panaszokkal kapcsolatos részletes információkért lásd: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 
5 lásd:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:161:0055:0056:EN:PDF  
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− a nyomozati tevékenység védelmérıl és arról a követelményrıl szóló C-139/07 P (Európai 
Bizottság/Tsechische Glaswerke Ilmenau GmbH) ügyben a 2010. június 29-i ítélet, hogy az 
érintett tagállam vegye figyelembe minden egyes, a dokumentumokhoz való hozzáférésre 
irányuló kérelemben említett egyedi dokumentum tartalmát, 

− a személyes adatok védelmérıl szóló C-28/08 P (Európai Bizottság/Bavarian Lager) ügyben 
hozott 2010. június 29-i ítélet, 

− a Bizottság által az Európai Bíróság és az Elsıfokú Bíróság elıtt folyó jogi eljárásokon 
benyújtott nyilatkozatokhoz való hozzáférésrıl szóló C-514/07 P, C-528/07 P és C-532/07 
P összevont ügyekben (Svéd Királyság/Európai Bizottság) hozott 2010. szeptember 21-i 
ítélet, 

− a harmadik féltıl származó dokumentumok fogalmáról, a magánszemélyek magánéletének 
és integritásának védelméhez kapcsolódó kivételrıl, és a kereskedelmi érdekek védelméhez 
kapcsolódó kivételrıl szóló T-439/08, Kalliope Agapiou Joséphidès/Európai Bizottság és 
Agence exécutive ‘Éducation, audiovisuel et culture’ (EACEA) ügyben hozott 2010. 
október 21-i ítélet, 

− a TACIS-program keretében megkötött szerzıdéshez kapcsolódó dokumentumokhoz való 
hozzáférésrıl, valamint a kérelmezı és a Bizottság közötti, egy belga polgári bíróság elıtti 
eljárás tárgyát képezı vitáról szóló T-474/08 (Dieter C. Umbach/Európai Bizottság) ügyben 
hozott 2010. október 21-i ítélet, 

− a személyes adatok kezelésérıl és a mezıgazdasági támogatások kedvezményezettjeivel 
kapcsolatos információk nyilvánosságra hozataláról szóló C-92/09 és C-93/09 (a 
Verwaltungsgericht Wiesbaden, Németország) által benyújtott, elızetes döntésekre irányuló 
kérelmek) összevont ügyekben hozott 2010. november 9-i ítélet, 

− az állami támogatások ellenırzési eljárásaival kapcsolatos dokumentumokhoz való 
hozzáférésrıl, és a nyomozati és könyvvizsgálati tevékenység védelmével kapcsolatos 
kivételekrıl szóló, T-494/08-tól T-500/08-ig és a T-509/08 (Ryanair Ltd./Európai 
Bizottság) ügyekben hozott 2010. december 10-i ítélete. 

 
Végül, a vonatkozó ítélkezési gyakorlat egy fontos fejleményeként a Bíróság (a fent említett, a 
Bavarian Lager-rel kapcsolatos C-28/08P ügyben 2010. június 29-én hozott ítéletében) az 
Elsıfokú Bíróság 2007. november 8-i, az 1049/2001 és a 45/2001 rendeletek közötti 
kapcsolat, azaz az európai jog két alapvetı elve közötti kapcsolat kulcsfontosságú kérdésérıl 
szóló ítéletét (a T-194/04 ügyben) hatályon kívül helyezte: az átláthatóság (EUMSz. 15. 
cikke), egyfelıl, és a személyes adatok védelme (EUMSz. 16. cikke) másfelıl. Ítéltetében a 
Bíróság úgy találta, hogy a két rendelet más célkitőzéseket követ, ezért amikor a 
1049/2001/EK rendeletnek megfelelıen közölnek dokumentumokat, az intézményeknek a 
45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek is meg kell felelniük, mivel a dokumentumok 
közzététele révén történı információközlés a 45/2001/EK rendelet értelmében a személyes 
adatok kezelésének felel meg. A Lisszaboni Szerzıdés elfogadását követıen az európai 
adatvédelmi biztosnak és valamennyi közösségi intézménynek meg kell felelniük az 
átláthatóság elvének és teljes mértékben figyelembe kell venniük ezt az új ítélkezési 
gyakorlatot. 
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A különbözı fellebbezésekkel és ítéletekkel kapcsolatos részletes információk a Bizottság6 
(amely az esetek legtöbbjénél közvetlenül érintett fél) és a Tanács7 éves jelentéseiben, 
valamint az Európai Közösségek Bíróságának8 internetes oldalán találhatók. 

 

VI. INTÉZMÉNYKÖZI ÜGYEK 

1. Az új „átláthatósági nyilvántartás” 

Az „Európai Átláthatósági Kezdeményezés” részeként a Bizottság vitát indított a lobbizásról 
azzal a céllal, hogy meghatározza, pontosan mely szereplık és lobbicsoportok vehetnek részt 
az uniós intézmények jogi aktusainak elıkészítésében/kidolgozásában és elfogadásában.  
Mivel a Bizottság és az Európai Parlament9 támogatta egy közös nyilvántartás létrehozását, 
felállítottak egy munkacsoportot annak megállapítására, hogy milyen hatással van egy ilyen 
nyilvántartás azokra a lobbistákra, akiknek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Parlamenthez 
hozzáférésük van, valamint egy közös magatartási kódex kidolgozásának hatályát illetıen.  

 
2010-ben a munkacsoporton belül politikai megállapodás jött létre a Bizottság és a Parlament 
között, és elkészítették az „átláthatósági nyilvántartás” létrehozásáról szóló 
megállapodástervezetet. Ez a nyilvántartás a két intézmény lobbistáinak jelenlegi 
nyilvántartásainak a helyébe lép.   
 
A Parlament Alkotmányügyi Bizottsága a 127. cikk szerint jelenleg vizsgálja ezt a kérdést, 
egy jelentéstervezet alapján (elıadó: Carlo Casini). A megállapodástervezet plenáris ülésen 
való elfogadását követıen (elıreláthatólag 2011. májusában) várhatóan 2011. júniusában lép 
hatályba.  
 
Az új, közös átláthatósági nyilvántartás célja egy egyablakos rendszert biztosítani az olyan 
szervezetek számára, amelyek lobbistának szeretnének jelentkezni, és a nagyközönség olyan 
tagjai számára, akik többet szeretnének megtudni azokról a természetes vagy jogi 
személyekrıl, akik lobbistákként mőködnek.  Akiknek erre van igényük, megtekinthetik az 
uniós politikák kialakításában és végrehajtásában érintett lobbisták teljes listáját. 
 
A nyilvántartás kiterjed minden olyan tevékenységre, amelyet azzal a céllal hajtanak végre, 
hogy befolyásolják az uniós intézmények döntéshozatali folyamatait. A média minden 
képviselıjét, az olyan tanácsadócsoportot, céget, vállalkozót vagy független mozgalmat, aki 
részt vesz az intézményekben zajló szakpolitikai döntéshozatallal kapcsolatos vitákban, 
felkérik majd, hogy szerepeljen a nyilvántartásban. A Parlament épületeire érvényes 
belépıkártyákat csak olyan szervezeteknek és egyéneknek adnak ki, akik a nyilvántartásban 
szerepelnek. 

                                                 
6   http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm  
7   http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=305&lang=en 
8   http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
9  Az Európai Parlament 2008. május 8-i állásfoglalása az EU intézményei mellett mőködı 

érdekképviseletek (lobbisták) tevékenységi keretének fejlesztésérıl (P6_TA 2008/0197) 
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2. Intézményközi együttmőködés 

A három intézmény azon szervezeti egységei, amelyek az 1049/2001/EK rendelet 
végrehajtásáért felelısek, rendszeres összeköttetésben álltak a rendelet végrehajtásával 
kapcsolatos jogi és gyakorlati kérdések kapcsán. A rendelet 15. cikke (1) bekezdése kiköti, 
hogy: „Az intézmények megfelelı ügyviteli gyakorlatot dolgoznak ki annak érdekében, hogy 
elısegítsék az e rendelet által biztosított hozzáférési jog gyakorlását.” 

A cikk (2) bekezdésében elıírt intézményközi bizottság a 2010-es év során politikai szinten 
nem ült össze.  

   

VII.  KÖVETKEZTETÉSEK  

Az elektronikus nyilvántartás jelenleg 362 217 hivatkozást tartalmaz (minden nyelvi változat 
figyelembe vételével összesen 2 386 485 dokumentum); a dokumentumok 90%-a az 
internetrıl közvetlenül hozzáférhetı.  

 
2010 során összesen 1139, a dokumentumok hozzáférésére irányuló kérelem érkezett be a 
dokumentumtár weboldalára. Az utóbbi években tapasztalható enyhe csökkenés valószínőleg 
egyenes következménye annak, hogy az interneten egyre növekvı számban hozzáférhetıek a 
dokumentumok, a növekvı referenciaanyaggal ellátott elektronikus dokumentumtáron, és az 
Europarl szerver más, hasonló oldalain keresztül. 

 
A kérelmezık társadalmi és szakmai kategóriák szerinti lebontását illetıen a kérelmek 
legnagyobb részét (40%) továbbra is a tudományos körök (különösen az egyetemi kutatók) 
teszik ki. A kérelmek benyújtásakor a leggyakrabban használt nyelv az angol volt, ezt követte 
a francia és a német, ismétlıdı mintaként.  

 
273 kérelem ( az összes kérelem 23,5%-a) a korábban közzé nem tett dokumentumokkal 
volt kapcsolatos. Ebben a kategóriában a pozitív válaszok aránya 91% volt: a teljes 
hozzáférést 236 esetben engedélyezték, míg a részleges hozzáférést további nyolc esetben 
(lásd a mellékletben a 8. táblázatot). 

 
2008-hoz hasonlóan a korábban közzé nem tett dokumentumok hozzáférésére vonatkozó 
kérelmek fıképp a komitológiát érintı dokumentumokra és a levelezésre (posta) irányultak. 

 
Összesen 24 hozzáférésre irányuló kérelmet utasítottak el, részlegesen vagy teljesen. Az 
elutasítás leggyakoribb (37%) oka a döntéshozatali eljárás védelméhez kapcsolódó kivétel volt 
(az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdése). Ez azzal a ténnyel magyarázható, hogy 
sok hozzáférésre irányuló kérelem komitológiai dokumentumokat érint, és a végrehajtó 
eszközökrıl szóló szövegeket csak azután teszik közzé, hogy az illetékes bizottságok errıl 
döntést hoztak. Ennek megfelelıen a kérelmeket elıször elutasítják, majd egy bizonyos idı 
elteltével megadják. Az elutasítás második leggyakoribb oka, az esetek 25%-ában, a 
magánélet és a személyes adatok védelme (4. cikk (1) bekezdés b) pont). Ezek a százalékok 
nagyon hasonlóak a 2009-es évre vonatkozóakra (lásd e jelentés mellékletében szereplı 8. 
táblázatot). 

 
Öt megerısítı kérelmet nyújtottak be a kezdeti elutasítást követıen (az 1049/2001/EK 
rendelet 8. cikkével összhangban).  
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2010-ben az európai ombudsman úgy zárta le a 2682/2008/MAD és a 793/2007/(WP)BEH 
számú panaszokat, hogy a Parlamentet nem találta vétkesnek hivatali visszásságok 
elkövetésében. 2010-ben egy új panasztételi eljárást (900/2010/MF) indítottak a parlamenti 
dokumentumok közlésének megtagadásával kapcsolatban. 

 
 

2010-ben az Európai Bíróságnál egy fellebbezést nyújtottak be az 1049/2001/EK rendelettel 
összhangban hozott parlamenti határozat ellen, amely az adatvédelmi kérdésekhez kapcsolódó 
kivétellel volt kapcsolatos.  

 
Végül, a vonatkozó ítélkezési gyakorlat egy fontos fejleményeként a Bíróság (a fent említett, a 
Bavarian Lager -rel kapcsolatos C-28/08P ügyben 2010. június 29-én hozott ítéletében) az 
Elsıfokú Bíróság az 1049/2001 és a 45/2001 rendeletek közötti kapcsolat, azaz az európai jog 
két alapvetı elve közötti kapcsolat kulcsfontosságú kérdésérıl szóló ítéletét (a T-194/04 
ügyben) hatályon kívül helyezte: az átláthatóság (EUMSz. 15. cikke), egyfelıl, és a személyes 
adatok védelme (EUMSz. 16. cikke) másfelıl. A Lisszaboni Szerzıdés elfogadását követıen 
az európai adatvédelmi biztosnak és valamennyi közösségi intézménynek meg kell felelniük 
az átláthatóság elvének és teljes mértékben figyelembe kell venniük ezt az új ítélkezési 
gyakorlatot. 
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MELLÉKLETEK 
 

A DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE IRÁNYULÓ 
KÉRELMEKRİL és az elektronikus dokumentumtárról szóló 

statisztikák (2010. december 31-i állapot) 

 
 
1. AZ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMTÁR WEBOLDALON KERESZTÜL KÉRT 

ÖSSZES DOKUMENTUM 
 
 

2008 2009 2010 

1300 1260 1139 

 
 
 
2. A MÉG KÖZZÉ NEM TETT DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ EREDETI 

KÉRELMEK SZÁMA  
 

 

2008 2009 2010 

237 273 268 

 
 
3. MEGERİSÍTİ KÉRELMEK SZÁMA 
 
 

2008 2009 2010 

131 3 5 

 
 
4. PANASZTÉTEL AZ OMBUDSMANNÁL  
 
 

2008 2009 2010 

1 0 1 

 
 
                                                 
1  4 esetben hagytak jóvá részleges hozzáférést, és egy esetben teljes hozzáférést 
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5. A KÉRELMEZİ ÁLTAL HASZNÁLT NYELV 
 
 

NYELV 2008 2009 2010 

BG 0,77% 0,48% 1,93 % 

ES 5,62% 7,38% 6,59 % 

CS 0,23% 0,40% 0,81 % 

DA 1% 0,48% 0,61 % 

DE 12,77% 20,95% 10,74 % 

ET -  0,10 % 

EL 0,69% 0,56% 0,20 % 

EN 50,54% 37,06% 45,69 % 

FR 14,31% 18,89% 23,81 % 

IT 5,31% 4,60% 3,44 % 

LV 0,08%  0,10 % 

LT 0,08% 0,08% 0,10 % 

HU 0,54% 0,40% 0,81 % 

MT -  0,00 % 

NL 2,31% 3,25% 2,63 % 

PL 2,38% 1,35% 0,71 % 

PT 0,85% 1,11% 0,71 % 

RO 0,38% 0,95% 0,41 % 

SK 0,46% 0,56% 
- 
 

SL -  
- 
 

FI 0,38% 0,24% 0,10 % 

SV 1,31% 1,27% 0,51 % 

MÁS -  
- 
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6. A KÉRELMEZİK FÖLDRAJZI ELOSZLÁSA 
 

 Ország 2008 2009 2010 

BELGIUM 21,08% 15,16% 20,57 % 

BULGÁRIA 1% 0,56% 2,03 % 

CSEH KÖZTÁRSASÁG 0,46% 0,63% 1,42 % 

DÁNIA 1,15% 0,95% 1,62 % 

NÉMETORSZÁG 11,77% 20,40% 12,46 % 

ÉSZTORSZÁG - 0,16% 0,10 % 

GÖRÖGORSZÁG 1,31% 0,48% 1,01 % 

SPANYOLORSZÁG 4,77% 7,14% 4,46 % 

FRANCIAORSZÁG 9,85% 11,51% 14,08 % 

ÍRORSZÁG 2,38% 1,27% 1,32 % 

OLASZORSZÁG 6% 5,32% 4,86 % 

CIPRUS 0,46% 0,16% 0,10 % 

LETTORSZÁG 0,23% 0,16% - 

LITVÁNIA 0,23% 0,16% 0,20 % 

LUXEMBURG 2,46% 4,44% 5,67 % 

MAGYARORSZÁG 0,46% 0,56% 0,91 % 

MÁLTA 0,15% 0,32% 0,30 % 

HOLLANDIA 3,38% 3,41% 4,96 % 

AUSZTRIA 1,08% 1,59% 1,62 % 

LENGYELORSZÁG 2,92% 1,83% 1,01 % 

PORTUGÁLIA 1% 0,87% 0,51 % 

ROMÁNIA 0,92% 1,27% 0,71 % 

SZLOVÉNIA 0,46% 0,08% - 

SZLOVÁKIA 0,54% 0,56% 0,10 % 

FINNORSZÁG 0,77% 0,24% 0,20 % 

SVÉDORSZÁG 1,77% 1,75% 1,93 % 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 12,92% 8,73% 6,48 % 

TAGJELÖLT ORSZÁGOK  0,46% 0,32% 0,30 % 

HARMADIK ORSZÁGOK 10% 9,92% 10,94 % 

NEM MEGHATÁROZOTT - 0,08% 0,10 % 
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7. A KÉRELMEZİK SZAKMAI PROFILJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szakmai profil 2008 2009 2010 

 A CIVIL TÁRSADALOM 
 (lásd a részletes táblázatot) 54,06% 21,75% 20,47% 

 ÚJSÁGÍRÓK 0,11% 3,35% 7,12% 

 JOGÁSZOK 0,43% 13,11% 15,93% 

 A TUDOMÁNYOS ÉLET KÉPVISELİI 
 Egyetemi kutatás 27,41% 41,36% 38,47% 
 
 A TUDOMÁNYOS ÉLET KÉPVISELİI  
 Könyvtárak 2,28% 1,42% 2,33% 

 ÁLLAMI HATÓSÁGOK  
 (más, nem európai uniós intézmények) 8,88% 13,62% 8,81% 

 Európai Parlamenti képviselık és 
asszisztenseik 1,41% 1,52% 1,55% 

 EGYÉB 
 (Nyugdíjasok, munkanélküliek, stb.) 5,42% 3,86% 5,31% 

A CIVIL TÁRSADALOM 2009 2010 

 Környezetvédelem 2,80% 5,70% 

 Más érdekcsoportok 12,15% 9,49% 

 Ipar/Kereskedelmi ágazat 79,44 81,01% 

 Nem kormányzati szervezetek 5,61% 3,80% 
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8. HOZZÁFÉRÉS MEGTAGADÁSA AZ 1049/2001 RENDELET 4. CIKKE ALAPJÁN  
 
 

Megtagadás 20082 20093 20104 

4. cikk (1a) KÖZÉRDEK 
VÉDELME  

2,08% 5,26% 12,5% 

4. cikk (1b) A SZEMÉLYISÉG ÉS A 
MAGÁNSZEMÉLY 
BECSÜLETÉNEK VÉDELME 

21,88% 26,31% 25% 

4. cikk (2) 1e) KERESKEDELMI ÉRDEK 
VÉDELME 

1,04% 2,63% 8,3% 

4. cikk (2) 2e) BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK ÉS 
JOGI TANÁCSADÁS VÉDELME 

2,08% 10,52% 12,5% 

4. cikk (2) 3e) ELLENİRZÉSEK 
KÖNYVVIZSGÁLATOK VÉDELME 

15,63% 15,78% 4,0% 

4. cikk (3) INTÉZMÉNY DÖNTÉSHOZATALI 
ELJÁRÁSÁNAK VÉDELME 

57,29% 39,47% 37,5% 

 

                                                 
2 Összes megtagadás: 47 - részleges hozzáférés: 5 eset a kezdeti szakaszban és 4 eset a megerısítési 
szakaszban 
3 Összes megtagadás: 39 - részleges hozzáférés: 6 eset a kezdeti szakaszban 
4 Összes megtagadás: 24 - részleges hozzáférés: 8 eset a kezdeti szakaszban 
 



 

PE461.449/BUR/ANN 16/21 NT\862177HU.doc 

HU 

9. AZ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMTÁRBAN VALÓ KERESÉSEK 
 

A. A nyilvántartásban felsorolt dokumentumok 
 

Összes 
dokumentum 

Hivatkozáso
k 

Iratok 

2008. december 262.000 1.682.774 

2009. december 310.760 1.998.330 

2010. december 362.217 2.386.485 
 

 
B. Statisztikák az Europarl weboldalán történt, „dokumentumokhoz 

való hozzáférés” címszó alatti konzultációkról  
 

2010 Összesen Havonta 

Találatok 234.873 19.573 

Keresések 67.403 5.617 

Látogatások 123.228 10.269 

 
 

C. Leggyakrabban használt keresési kritériumok  
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59%
17%

10%

11%
3%

Dokumentum típus A címben szereplı szavakReferencia Dátum Szerzı 

Kritériumok szerinti keresés
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D. Dokumentum típus szerinti keresés - részletek   
 
 

 
 
 
 
 

 

Parlamenti tevékenység 

22%

10%

7% 
5% 5% 5% 4% 3% 

3% 
3%

2%

1%

30%

Írásbeli kérdések

Elfogadott szövegek (végleges

Jelentések 

Elsıbbséget élvezı írásbeli kérdések

Módosítások jelentéstervezetekhez 

Jelentéstervezetek

Kérdések órája 

Állásfoglalási indítványok

Írásbeli kérdésekre adott válaszok

Módosítások  A dokumentumokhoz

Konszolidált szövegek (elsı olvasat)

Szóbeli kérdések

Egyéb

Nem parlamenti tevékenység  

15%

16%

17%18%

16%

18%

Sajtóközlemény 

COM/SEC dokumentumok

Komitológia

Posta (hivatalos) 

Posta (parlamenti) 

Egyéb 


