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Az Elnökség hozzájárulása az éves jelentéshez

ÖSSZEFOGLALÁS

A dokumentumaikhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendeletet a Parlament,
a Tanács és a Bizottság 2001. december 3-tól hajtja végre.

A rendelet előírásainak megfelelően (17. cikk, (1) bekezdés) az érintett intézmények jelentést
tettek közzé e rendelet 2002-ben és 2003-ban való alkalmazásáról, a nyilvános dokumentum-
nyilvántartásról is tájékoztatva, valamint statisztikákat közölve nyilvános hozzáférésükről.

Az Eljárási Szabályzat 97. cikke (7) bekezdése értelmében az éves jelentést a Parlament
illetékes bizottságának, azaz az  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak kell
elkészítenie „az Elnökségtől és más forrásokból kapott tájékoztatás alapján” és a plenáris ülésen
kell benyújtania.

Amennyiben az Elnökség jóváhagyja a dokumentumokat, ez az Elnökség hozzájárulását fogja
jelenteni.

A Parlament nyilvántartásával és a Parlamenthez a nyilvánosság által küldött, a
dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmekkel foglalkozó fő részek pontos
statisztikák tárgyát képezik.
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A dokumentum tájékoztat továbbá az 1049/2001/EK rendelet alkalmazására irányuló, a
Parlamenten belüli igazgatási és szervezeti intézkedésekről.

Az Elnökség tagjai a mellékelt dokumentumban találhatják a 2004-es éves jelentés
elkészítéséhez szükséges és az 1049/2001/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdése által megkövetelt
adatokat. E dokumentum a következő következtetések kifejtését tartalmazza:

AZ ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁS FELTÖLTÉSE

 A nyilvántartás jelenleg napi 185 új hivatkozással és 890 új fájllal bővül. 2004. december
31-én a nyilvántartás összesen 89 348 hivatkozást és 500 989 20, 20 nyelvű fájlt
tartalmazott. A dokumentumok 90%-a a nyilvánosság által interneten elérhető.

A LEVELELEZÉS

 A leveleket 2003. júniusától a Nyilvántartást Gondozó Szolgálat ellenőrzése - amely az
1049/2001/EK rendelet követelményeinek tiszteletben tartására irányul - után továbbítják a
nyilvántartásba. Az ADONIS adatbázisban lévő, a fent említett időpont előtti leveleket a
Nyilvántartást Gondozó Szolgálat utólag ellenőrizte és felvette a nyilvántartásba. Ez a
tevékenység 30 000 dokumentum kezelését jelentette. Jelenleg a nyilvántartás 44 000 levelet
tartalmaz, amelynek 50%-a interneten közvetlen elérhető.

HOZZÁFÉRÉSI KÉRELMEK

 2004-ben összesen 1 245 kérelem érkezett, ami 2003-hoz viszonyítva 13%-os növekedést
jelent.

HOZZÁFÉRÉS ELUTASÍTÁSA

 Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében előírt kivételek alapján a hozzáférési kérelmet 11
esetben utasították el (8 eset: 4. cikk, (1) bekezdés b) pont, ebből 5 esetben részleges
visszautasítás, 3 eset: 4. cikk, (2) bekezdés. Egy megerősített kérelem érkezett, amelynek
elutasítását az Elnökség a 4. cikk, (1) bekezdése b) pontja alapján megerősítette. Ezenkívül
egy panaszt intéztek az Európai Ombudsmanhoz.

MINŐSÍTETT DOKUMENTUMOK

 Az 1049/2001/EK rendelet 9. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában 5 Parlamenthez
beérkezett dokumentumot nem tettek közzé a nyilvántartásban.

Ebben a vonatkozásban, felkérik az Elnökséget, hogy:
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- hagyja jóvá az 1049/2001/EK rendeletnek a Parlament által 2004-ben történt alkalmazásával
kapcsolatos tájékoztató dokumentumot,

- kérje fel az elnököt, hogy a Parlament eljárási szabályzata 97. cikke (7) bekezdése értelmében
az Elnökségnek a harmadik éves jelentés elkészítéséhez való hozzájárulását továbbítsa ezt a
dokumentumot az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsághoz.

Julian PRIESTLEY
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AZ ELNÖKSÉG TÁJÉKOZTATÓ
DOKUMENTUMÁNAK TERVEZETE

A Parlament és a Tanács 2001. május 30-i, az Európai
Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való

nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelete
Parlamentben való végrehajtásának vizsgálata.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK
97. CIKKE (7) BEKEZDÉSÉNEK MEGFELELŐEN
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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 rendelet 17. cikke (1) bekezdése az alábbiakat fekteti le:
„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”.

Ez a dokumentum az Elnökségnek a Parlament harmadik éves jelentéséhez való hozzájárulását
tartalmazza és a 2004. január 1. és 2004. december 31. közötti időszakkal foglalkozik.

Fő témája a nyilvántartás bővülése és alakulása, valamint az 1049/2001/EK rendelet tiszteletben
tartása érdekében hozott igazgatási és szervezeti intézkedések. A dokumentum elemzi a
Parlament dokumentumaihoz való hozzáférésre irányuló, a nyilvánosság részéről érkező
kérelmeket és erre vonatkozó statisztikákat is közöl.

II. IGAZGATÁSI ÉS SZERVEZETI INTÉZKEDÉSEK

1. Az Irattári Szolgálat átszervezése

A „Tegyük magasabbra a mércét” politika keretén belül 2004. január 1-jén az Irattári
Szolgálatot, beleértve a Bizalmas Dokumentumok Szolgálatát (BDSZ), az Elnöki
Főigazgatóság alá helyezték. Ez lehetővé tette a nyilvántartással való fokozottabb
együttműködést és a nyilvántartás, az irattár és a levelezés közötti szorosabb kapcsolat
kialakítását az 1049/2001/EK rendelet megfelelő végrehajtása érdekében. Ennek
köszönhetően a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmek kezelésének
hatékonysága nőtt és javult a többi intézmény részéről a Parlamentnek juttatott bizalmas
dokumentumokba való betekintés, azok raktározása és archiválása terén való
koordináció.

Miután nem létezik egy olyan dokumentumkatalógus, amelyben minden, az intézmény
által készített vagy az intézménynek megküldött dokumentum archiválásra kerül, a
nyilvántartás másolatot küld ezekről a dokumentumokról az Európai Parlament
Irattárának (CARDOC). Ennek érdekében az 1049/2001/EK rendelet hatályba lépése
után készített dokumentumokra vonatkozó 2001/374/EK elnökségi határozat 7. cikke (1)
bekezdése értelmében a Központi Irattári Szolgálat és a Nyilvántartást Gondozó
Szolgálat között kidolgozás alatt áll az adatoknak az egyik adatbázisból a másikba
történő átvitelére vonatkozó jegyzőkönyv.

2. A főtitkár 2002. május 31-i határozatának végrehajtása

A főtitkárnak a nyilvántartás feltöltésére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló
2002. május 31-i határozata megváltoztatta a Parlamenten belül a dokumentumok
kezelésével kapcsolatos gyakorlatot. A határozatban foglalt szervezeti, funkcionális és
technikai változásokról a különböző főigazgatóságok közötti tájékoztató üléseken
tárgyaltak, az ezekből adódó mechanizmusok és kötelezettségek ismertetése végett.
Ugyanakkor a szolgálatokon belül a dokumentumok nyilvántartására, a nyilvántartás
automatikus feltöltésére, az aktuális iratok rendezésére, valamint ezen
dokumentumoknak és aktáknak az intézmény történelmi levéltárába helyezésére
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vonatkozó lépések több erőfeszítést és figyelmet kívánnak, annak érdekében, hogy az
intézményen belüli alkalmazásuk biztosított legyen.

III. A NYILVÁNTARTÁS

A nyilvántartásnak a nagyközönség előtti 2002. június 3-i megnyitása után az RER-adatbázis (a
dokumentumok hivatkozásainak elektronikus nyilvántartása) a kezelésre vonatkozó eszközök
(adminisztrációs modul), a kutatási lehetőségek és a tartalom tekintetében is javult.

1. Fejlesztések

Az elmúlt év folyamán a legnagyobb előrelépést az RER-adatbázisnak a bővítés
következtében történő átalakítása jelentette. A nyilvántartás valamennyi modulja (RER-
2, dokumentumok letöltése, keresés az intra- és interneten, a fordítások ellenőrzése)
lehetővé teszi a dokumentumokba való betekintést mind a 20 hivatalos nyelven.

Az adatbázist a 6. parlamenti ciklus dokumentumainak fogadása szempontjából is
átalakították: a dokumentumok meghatározása, hivatkozások, új bizottságok,
képviselőcsoportok, képviselők, stb., továbbá egy új modult hoztak létre statisztikák
készítése céljából.

Az év folyamán egyéb átalakításokat is végeztek a Windows XP-el és az új XM és XC
kódokkal való kompatibilitás biztosítása érdekében.

A nyilvántartás weblapjának (intra- és internet) kereső oldalát új mezőkkel és
funkciókkal bővítették, jelenleg ki lehet alakítani egy „felhasználói profilt”, amely
segítségével regisztrálni lehet az oldalra és rendszeres időközönként automatikusan küldi
a rendszer a Parlamentnek a felhasználó által megjelölt tevékenységi köréhez tartozó, a
nyilvántartásba kerülő dokumentumokat.

2. Adatbázis töltés

Az RER-adatbázis naponta átlagosan 185 új hivatkozással (2002-ben 58, 2003-ban 168)
és 890 új fájllal (2002-ben 428, 2003-ban 858) bővül.

2004. december 31-én 89 348 hivatkozást és 500 989 fájlt tartalmazott az adatbázis
(2003-ban a hivatkozások száma 50 540, a fájloké pedig 326 063 volt). A közvetlenül
elérhető dokumentumok aránya 90%.

A nyilvántartás feltöltése szakaszokban történt, amelyek során meghatározták a 2002.
június 3. – a nyilvántartás nyilvánossá tételének időpontja – után a prioritásokat,
amelyeket a parlamenti dokumentumoknak – a jogalkotási eljárásokra vonatkozó
dokumentumoknak, később pedig a többi főigazgatóság dokumentumainak – a
nyilvántartásba felvételén keresztül hajtottak végre.

A 147 fajta dokumentum – amelynek szerepelnie kell a nyilvántartásban – 30%-a
jelenleg az ITER, CUPIDO és Workflow EPADES 2 adatbázisokból automatikusan
kerül a nyilvántartásba.
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2004-ben az ITER üzembe helyezésével a parlamenti bizottságok dokumentumainak
letöltése is automatikussá vált.

Ezzel egyidőben elindult egy új projekt a Tájékoztatási Főigazgatóság új termékeinek
kodifikációja és a nyilvántartásba való automatikus felvételük céljából. Hasonló
projektet indítottak útjára az Elnökség, az Elnökök Értekezlete és a quaestorok titkársága
által kezelt dokumentumoknak a PREQUEST adatbázison keresztül történő automatikus
betöltésére.

A nyilvántartásba bevezetett dokumentumok teljességének (valamennyi dokumentum
letöltése) és minőségének (homogenitás) biztosítása érdekében elengedhetetlen a
feltöltés automatizálásának javítása, amely jelentősen megkönnyíti a Parlament
különböző szolgálatainak munkáját.

A dokumentumok automatikus betöltése a formátumuktól és a bennük található kódoktól
(metaadatok) is függ. A Word formátumú fájlokat manuálisan kell betölteni. Ezért kell
XML típusú kódokkal ellátott dokumentummintákat készíteni (a DocEP-vel készített
dokumentumok ilyenek) és ahol ez szükséges, külön alkalmazásokat kell létrehozni,
amelyek lehetővé teszik a nyilvántartásba való automatikus betöltést (mint az ITER).

Egy, az Európai Parlamenten belüli központi dokumentumkezelő rendszer hiányából
adódóan a dokumentumok tárolásának több módja is létezik, aminek az a veszélye, hogy
a forrásoktól függően különböző változatok léteznek.

Ezen korlátozásokból, valamint abból adódóan, hogy egyes dokumentumokat nem lehet
automatikusan betölteni, hanem a nagy késedelem elkerülése végett manuálisan kell
bevinni a nyilvántartásba, kapcsolatot alakítottak ki a Parlament adatbázisaival a
dokumentumok teljes szövegéhez való hozzáférés érdekében.

2.1. Levelezés

A levelezés egy olyan dokumentumtípus, amelynek a Parlament eljárási szabályzata
XV. melléklete és a főtitkár 2002. május 31-i határozata értelmében szerepelnie kell
az adatbázisban (a betöltés az Adonis adatbázison keresztül történik). A hivatalos
levelezés közvetlenül hozzáférhető, a parlamenti levelezés esetén csak a hivatkozás
(Adonis-szám, a dokumentum tárgya és tartalmának összefoglalása) szerepel a
nyilvántartásban. Amennyiben kérelmezik a fenti levelezésekhez való hozzáférést, a
Nyilvántartást Gondozó Szolgálat megnézi, hogy ki a szóban forgó levél szerzője és
az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében felállított kivételekre figyelemmel eldönti,
hogy engedélyezhető-e a hozzáférés.

A Nyilvántartást Gondozó Szolgálat naponta ellenőrzi az adatbázisba töltés előtt a
nyilvántartásba felveendő levelezést, ez lehetővé teszi a levelek minőségét érintő
súlyos, mind szerkesztési, mind pedig tartalmi hibák felderítését. Egyes esetekben a
tárgy nem tükrözi a levél tartalmát, mert pontosan átvették egy hasonló levél
tárgymegjelölését. Más esetekben pedig az 1049/2001/EK rendelet 11. cikke (2)
bekezdésében megjelölt alábbi feltételeket hagyják figyelmen kívül: „A hivatkozás
oly módon történik, hogy az ne sértse a 4. cikkben szereplő érdekek védelmét”.

Kívánatos lenne, ha a különböző szolgálatok elemeznék az általuk kezelt levelezés
típusát, a lehetséges mértékben egységesítenék a rutinlevelek tárgyát és gyakrabban
használnák az Adonisnak azon funkcióját, amely segítségével minden, a levelet
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készítő szolgálat számára hasznos, de az internetes felhasználó számára fölösleges,
sőt kétértelmű részletet – amely a levél tartalmára vonatkozóan hibás
következtetések levonására indíthatna – fel lehet tüntetni.

E helyen kell megjegyeznünk, hogy a 2003-as éves jelentésbe foglaltak szerint a
Nyilvántartást Gondozó Szolgálat 2002. január 1-jétől számítva minden levelezést
összegyűjtött a nyilvántartásba való felvétel céljából. Tehát az Adonis adatbázisban
szereplő, a „registre” megjelölést nem tartalmazó levelezést ellenőrizték és
továbbították a nyilvántartásba mint a Parlament hivatalos levelezését. A fenti
tevékenység keretében mintegy 30 000 dokumentummal foglalkoztak. Mivel nem áll
rendelkezésre nagy mennyiségű dokumentum egyszerre történő kezelését könnyítő
informatikai alkalmazás, ezért ezeket a műveleteket manuálisan kellett elvégezni,
amely jelentősen megnövelte a munkát. Ezért a jövőre nézve elengedhetetlen egy, az
intézmény levelezésének ellenőrzését és a nyilvántartásba való felvételét gyorsító
informatikai alkalmazás.

Jelenleg a nyilvántartásban szereplő, ilyen típusú dokumentumok (beérkező és
kimenő levelezés) száma megközelíti a 44 000-t, ezek 50%-a közvetlenül az
intranetről is elérhető.

2.2. Közigazgatási dokumentumok

A fent említett rendelkezések értelmében a közigazgatási dokumentumok a
nyilvántartásban szereplő dokumentumok utolsó csoportját képezik. A főtitkár 2002.
május 31-i határozata értelmében (10. cikk (5) bekezdés) ezek a dokumentumok
„minden, a főtitkárság igazgatási egységei – főigazgatóságok, igazgatóságok,
osztályok vagy szolgálatok vagy a főtitkár által létrehozott különböző bizottságok
vagy munkacsoportok – által készített dokumentumra hivatkoznak. Ezeknek a
közigazgatási dokumentumoknak vagy egy határozatot kell tartalmazniuk vagy egy
közigazgatási, jogi, pénzügyi vagy a személyzeti szabályzatra vonatkozó? akta vagy
eljárás fontos részét kell képezniük, amely kapcsán az intézmény egy politikai vagy
igazgatási hatósága külön határozatot hoz. Az alábbi közigazgatási dokumentumok
nem tartoznak ebbe a kategóriába: azok a dokumentumok amelyek aktuális
közleményeket tartalmaznak vagy nem részei egy eljárásnak, esetleg nem
tartalmaznak többletinformációt egy akta anyagának tekintetében”.

Ezen dokumentumok hivatkozásait eljuttatják a nyilvános dokumentum-
nyilvántartásba. Egyedül a közigazgatási dokumentumok hivatkozásaihoz férhetnek
hozzá közvetlenül az állampolgárok.

Az Adonis adatbázisba 2003 második felében kezdték bevinni a közigazgatási
dokumentumokat és annak érdekében, hogy e dokumentumok hivatkozásai
bekerülhessenek a nyilvántartási adatbázisba, közzétételük pedig a nyilvános
dokumentum-nyilvántartásba (Internet) az illetékes szolgálat értékelte az
adatbázisban eddig szereplő különböző dokumentumokat. Megállapították, hogy
igen csekély az adatbázisba felvett dokumentumok száma ( kb. 2 000), mivel a
közigazgatási dokumentumok nagy részét nem az Adonis adatbázisba archiválták,
hanem a különféle igazgatási egységek jelenleg (vagy a jövőben) rendelkezésére álló
rendszerekbe.

Ebből adódóan, mivel a közigazgatási dokumentumok nem egységesek, mielőtt
nyilvántartásba lehetne venni őket, a dokumentumok és a számítástechnikai
alkalmazások felelőseivel együttműködve meg kell vizsgálni az egyes
dokumentumok felvételéből adódó problémákat.
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3. Az előállításra és a terjesztésre vonatkozó statisztikák

A nyilvántartásban az Interneten keresztül átlagosan naponta 700 keresést végeznek. A
nyitóoldalaktól eltekintve, a nyilvántartás az Europarl 10 leglátogatottabb oldalai között
szerepel. Ezek a statisztikák arról tanúskodnak, hogy a nyilvános dokumentum-
nyilvántartás a dokumentumok keresésének fontos eszköze azon állampolgárok számára,
akik az Európai Unió és azon belül az Európai Parlament tevékenységeit nyomon
kívánják követni.

Az I. mellékletben található egy részletes táblázat a nyilvántartás használatáról.

4. Minősített dokumentumok

Az 1049/2001/EK rendelet 17. cikke értelmében az éves jelentésekben fel kell tüntetni a
az intézmény nyilvántartásában nem szereplő „minősített dokumentumok” számát. A
minősített dokumentumokat SZIGORÚAN TITKOS/TOP SECRET, TITKOS vagy
BIZALMAS minősítéssel látják el, ami pedig a kezelésüket illeti, az Eljárási Szabályzat
9. cikke külön intézkedéseket ír elő a tárgyban.

E cikk (3) bekezdésének értelmében a minősített dokumentumokat kizárólag a kibocsátó
hozzájárulásával lehet nyilvántartásba venni. E rendelkezés alkalmazásában 2004-ben a
Parlamenthez érkezett 5 „EU bizalmas” vagy „Korlátozott” minősítéssel ellátott
dokumentum nem szerepel a nyilvántartásban.

5. Minőség és teljesség

Egy nyilvántartás értéke nem csak a rendelkezésre álló dokumentumoktól, hanem
leginkább a felvett adatok minőségétől és pontosságától függ. Ahhoz, hogy az
állampolgároknak minőségi szolgáltatást tudjunk biztosítani, meg kell bizonyosodni
arról, hogy a hozzáférhetőség garantálása érdekében a különféle szolgálatok által
naponta a nyilvántartásba juttatott dokumentumok ne tartalmazzanak hivatkozási vagy
osztályozási hibákat. Ez a feladat alapvető jelentőségű akkor, amikor az olyan
dokumentumok terjesztéséről kell dönteni, mint az intézményből elküldött vagy ide
beérkezett levelezés.

A nyilvántartás adminisztrációs modulja tartalmaz egy, a nyilvántartásba bevitt adatok
minőségét ellenőrző alkalmazást. A Nyilvántartást Gondozó Szolgálat 2004-ben
hozzákezdett a minőségellenőrzéshez és megállapította, hogy a manuálisan betöltött
dokumentumok minősége eléggé változó, mind a lefedettség, a kimerítő teljesség
(azonosító rendszer és a dokumentumok egységes tárolásának hiányában lehetetlen
megfelelően értékelni a nyilvántartás kimerítő jellegét), mind pedig a dokumentum
létrehozása és terjesztése közötti idő és a dokumentumhivatkozás tartalma tekintetében.

Az előzmények alapján és a nyilvántartás-feltöltés központosított és kimerítő ellenőrzése
kialakítása érdekében teljes prioritást élvez egy olyan új dokumentumlétrehozó rendszer
(strukturált és kódokkal ellátott dokumentumok) felállítása, amely az intézmény
valamennyi dokumentuma tekintetében garantálja a hivatkozások megbízhatóságát és a
feltöltési mechanizmusok automatizálását. A nyilvántartás feltöltésének központosítását
más intézmények – a Bizottság és a Tanács – is alkalmazzák.
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IV. A DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI KÉRELMEK KEZELÉSE

A nyilvántartás működésbe lépése, 2002. júniusa óta a dokumentumokhoz való hozzáférési
kérelmek (a nyilvántartás weboldalán található elektronikus formanyomtatványon vagy a
nyilvántartás felelőséhez címzett írásbeli kérelmen keresztül) száma jelentősen megnövekedett
(lásd grafikon, II. melléklet). 2003-ban 73%-os volt a növekedés. A 2004-es pénzügyi év során
az előző évhez képest 13%-al volt nagyobb a növekedés. A kérelmek számának csökkenése
valószínűleg abból adódik, hogy az állampolgárok az interneten – a nyilvántartáson vagy az
Europarl különböző tematikus oldalain keresztül – a Parlament egyre több dokumentumához is
közvetlenül hozzáférhetnek.

1. A kérelmek száma

Az első kérelmek száma a 2003-as 1106-ról 1245-re nőtt 2004-ben. Ezek a számok nem
tartalmazzák a számos tájékoztatási és dokumentációs kérelmet, amelyet a Parlament
különböző szolgálatai kezelnek (Polgárokkal Folytatott Levelezés Osztálya, Irattári
Szolgálat, Dokumentációs Központ) és amelyekről nem áll rendelkezésre pontos
statisztika.

A megerősítő kérelmek száma (1049/2001/EK rendelet 8. cikke) változatlan: 2004-ben
az előző két évhez hasonlóan egy ilyen kérelem volt. 2004-ben egy panaszt intéztek az
Európai Ombudsmanhoz.

Egyes kérelmek nem egy konkrét dokumentumra, hanem általános jellegű, a
dokumentum számos változóját érintő információkra vonatkoznak. Ebben az esetben és
amikor a már terjesztésre került és könnyen hozzáférhető dokumentumokról van szó, a
nyilvántartással foglalkozó illetékes szolgálat az 1049/2001/EK rendelet 17. cikke (2)
bekezdése alkalmazásában hozzáférést biztosít a dokumentumokhoz, tájékoztatva a
kérelmezőt a hozzáférés módjáról (legtöbbször az internet).

2. A dokumentumok tárgya:

Leginkább a régi, hatályos vagy előkészületek alatt álló (a Bizottságnak az adott jogi
aktusra vonatkozó eredeti javaslata) közösségi jogszabályokra vonatkozó
dokumentumokat keresik (a kérelmek 25%-a). Ugyanez vonatkozik a Parlament által
elfogadott régi szövegekre, amelyekhez még nem lehet hozzáférni a rendszerben (a
folyamatosan bővülő, új dokumentumkereső oldal, a CARDOC jelentős előrelépést
jelent e tekintetben).

2004-ben nagy érdeklődés volt megfigyelhető az Alkotmány szövege, a kormányközi
konferencia munkája, valamint az új Bizottság beiktatási eljárása keretében a
biztosjelöltekhez intézett kérdések iránt.

A hozzáférési kérelmek jelentős hányada (7%) a „Parlamenti levelezés” kategória alatt
található beérkező és kimenő levelekre vonatkozik, tehát azokra a dokumentumokra,
amelyekkel kapcsolatban egy kérvényt kell benyújtani, amit ezután megvizsgálnak az
1049/2001/EK rendelet 4. és 9. cikkében felállított kivételek tekintetében.

A Parlament politikai szerveinek belső dokumentumai vonatkozásában élénk érdeklődést
figyeltünk meg az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítések és juttatások,
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a 3701-es költségvetési tétel céljaira elkülönített előirányzatok felhasználása és a az
európai szintű politikai pártok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 2004/2003/EK
rendelet végrehajtása iránt.

A mágneses adathordozón tárolt dokumentumokat illetően a tavalyi évhez képest
csökkent a hozzáférési kérelmek száma: 7 kérelem (a Költségvetési Ellenőrző Bizottság
üléseinek felvételére vonatkozóan) a 2003. évi 16-al szemben.

3. A kérelmezők szakmai profilja

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, az akadémiai körből jövő kérvények száma a
legnagyobb (kb. a kérelmek 40%-a). E tekintetben ki kell emelnünk, ahogyan arra a
Bizottságnak az 1049/2001/EK1 rendeletben foglalt elvek alkalmazására vonatkozó
értékelő jelentése is rámutat, hogy egyes, az egyetemi szférából érkező szisztematikus és
ismétlődő kérelmek az eljárások túlzott alkalmazását jelentik, amely ellentétes a
szabályozás szellemével. A Parlamentre vonatkozóan a nyilvántartás 2004-ben számos
olyan neves egyetem kutatójától érkező kérelmet kapott, amely az európai
intézményekre szakosodott könyvtárral rendelkezik, ahol a kért dokumentumokat
könnyen fel lehet lelni; ez esetben a kérelmező a ráháruló bibliográfiai kutató munkát az
európai intézmények adminisztrációjával kívánja elvégeztetni és azt kéri, hogy az
eredményt e-mail-en küldjék el számára.

Ki kell emelni az olyan személyek részéről érkező kérelmek számának növekedését,
akiknek külön érdekében áll bizonyos dokumentumhoz való hozzáférés. Ezeket a
kérelmeket a 1049/2001/EK rendeletre hivatkozva nyújtják be, azonban ezek olyan
dokumentumokra vonatkoznak, amelyeket csak az érintett személyeknek lehet kiadni és
nem hozhatók nyilvánosságra. Ide tartoznak a felvételi eljárások (egyre több tisztviselő
választja az 1049/2001/EK rendelet által javasolt hozzáférési eljárást, a tisztviselők
személyzeti szabályzata értelmében a kinevezésre jogosult hatóság közvetlen
megkeresése helyett), az ajánlattételi felhívások és a könyvvizsgálatok.

Következésképpen, miután ezen személyek a különleges hozzáférési jog érvényesítése
érdekében, külön rendelkezések hiányában a rendeletre hivatkoznak, meg kell vizsgálni a
nyilvánosságnak a dokumentumokhoz való hozzáférési jogán túlmenő kivételezett
hozzáférés engedélyezése lehetőségét.

Más, jelentős számú kérelmek főként belgiumi székhelyű ügyvédi, tanácsadó irodáktól
vagy nem kormányzati szervektől érkeznek, mivel sok multinacionális szervezet európai
tevékenységét Brüsszelből irányítja.

Az előzmények alapján nem meglepő, hogy a kérelmeknek a földrajzi származás szerinti
megoszlása tekintetében Belgium vezet (50%), habár tavaly Németország állt az első
helyen. Franciaország a korábbi évekhez hasonlóan a harmadik helyet foglalja el.

Az új tagállamokat nézve a kérelmek száma szerint a következő sorrend állítható fel:
Lengyelország (2%), Magyarország (1,5%) Cseh Köztársaság (1%).

A kérelmek megfogalmazásánál leginkább használt nyelv az angol, amelyet a francia és
a német követ. A nyilvántartás működésbe lépése óta ez a sorrend figyelhető meg.

1 lásd COM(2004)45final, 4.3. pont
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4. A visszautasítások indoka és mértéke

2004-ben a negatív válaszok száma 68 volt, amiből 11 (16%) az 1049/2001/EK rendelet
4. cikkében megjelölt, a hozzáférés alóli kivételek közé tartozik. Az elutasító válaszok
fele olyan kérvényekre vonatkozik, amelyekben a kérelmező pontatlansága miatt
lehetetlen megtalálni a kért dokumentumot.

A rendelet 4. cikke szerinti kivételek miatti negatív válaszok a következő fajta
kivételeken szerint oszlanak meg:

- 8 esetben a 4. cikk (1) bekezdés b) pontja alá eső kivételek (személy és a
magánélete védelme). Azonban meg kell jegyeznünk, hogy a 4. cikk (6) bekezdése
alkalmazásában 5 esetben a dokumentum személyes jellegű adatait törölve a
dokumentumhoz való részleges hozzáférést engedélyezték.

- 3 esetben utasították vissza a kérelmet a 4. cikk (2) bekezdésében foglalt kivételek
alapján (bírósági eljárások és jogi tanácsadás védelme és ellenőrzések).

5. Megerősítő kérelmek

2004-ben egyetlen megerősítő kérelem érkezett egy, a jelentésekkel foglalkozó bizottság
véleményezéséhez való hozzáférés megtagadása után a 4. cikk (1) bekezdése b) pontja
értelmében, amely a személyes adatokat védelmére vonatkozik. Az Elnökség 2004.
október 13-i ülése során megvizsgálta a kérelmet és a Parlamentnek a
dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérdésekben illetékes alelnökének
javaslata alapján visszautasította a dokumentum közzétételét.

6. Az Európai Ombudsmanhoz benyújtott panaszok

2004-ben egy panaszt nyújtottak be az Ombudsmanhoz a Parlament egyik
dokumátumához való hozzáférés kérelmezése után. A kérelmező, az intézmény
tisztviselője a kinevezésre jogosult hatóság egyik határozatához való hozzáférést
kérelmezte és mivel kérelmére nem kapott választ az 1049/2001/EK rendeletben
meghatározott határidőn belül, az Ombudsmanhoz fordult.
A Parlament az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdése szerint részleges
hozzáférést biztosított a kért dokumentumhoz, eltávolítva belőle a személyes adatokat
ugyanezen cikk (1) bekezdése b) pontja értelmében.

Az Ombudsman alapokmánya 3. cikke (1) bekezdése értelmében az Európai Parlament
elnöke az Ombudsmanhoz intézett indoklással ellátott válaszában kifejtette, hogy az
1049/2001/EK rendeletben meghatározott határidő tiszteletben tartásának elmulasztása
abból adódott, hogy az érintett szolgálatoknak nehézséget okozott a kérelemre vonatkozó
eljárás meghatározása, mivel a kért dokumentumot a tisztviselők személyzeti
szabályzatára hivatkozva közvetlenül a kinevezésre jogosult hatóságtól is kérhette volna.
A Parlament úgy vélte, hogy egyfelől az 1049/2001/EK rendelet és a tisztviselők
személyzeti szabályzata rendelkezései, másfelől a 45/2001/EK rendelet és a tisztviselők
személyzeti szabályzata rendelkezései közötti hierarchia meghatározásának hiányából
adódó jogbizonytalanság a koherencia hiányát eredményezte a kérelem kezelésében,
amely a válasz késedelmét vonta maga után. Végül az ügy eredménye az lett, hogy a
panaszos megkapta a dokumentumhoz való lehető legnagyobb mértékű hozzáférést.

E jelentés készítése idején az Ombudsman még nem közölte a Parlamenttel, hogy
lezárta-e a panaszt.
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V. INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az 1049/2001/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdése értelmében létrehozott intézményközi
bizottság nem ült össze 2004-ben az európai parlamenti választások és az új Európai Bizottság
beiktatási eljárása miatt, amely végül csak november 22-én lépett hivatalba.

Az új Bizottságon belül WALLSTROM asszony a dokumentumokhoz való hozzáférésért felelős
alelnök. A Parlamenten belül OUZKY úr a dokumentumokba való betekintés iránti kérelmek és
megerősítő kérelmek elbírálásának felügyeletéért felelős alelnök.

Az intézményközi bizottság iránymutatásainak megvalósítása érdekében az Európai Parlament,
a Tanács és a Bizottság főtitkárságainak az 1049/2001/EK rendelet alkalmazásáért felelős
szolgálatai növelték az információ- és tapasztalatcserét. A rendszeres kapcsolat lehetővé teszi a
gyakorlat javítását és a rendelet koherens alkalmazását. A 2002. július 9-én, Strasbourgban aláírt
"Memorandum of understanding" rendszeres konzultációt eredményezett a három intézmény
között.

VI. KÖVETKEZTETÉSEK

A nyilvántartás javítását a dokumentumkeresés állampolgároknak felkínált lehetőségei javítása
és az adatbázisban szereplő adatok minőségének ellenőrzése követi.  A feltöltés automatizálása
terén is fejlődés mutatható, még akkor is, ha ez a feltöltési mód a nyilvántartásba bevett
dokumentumok csupán 30%-a esetében alkalmazott. 2004-ben az ITER-rendszer működésbe
lépése lehetővé tette a parlamenti bizottságok dokumentumainak automatikus töltését, amely
jelentős előrelépést jelent a teljesség felé és fejlődést mutat az ilyen jellegű dokumentumok
adatainak minősége, valamint a korábban ezeket a dokumentumokat manuálisan tölteni
kényszerülő szolgálatok munkájának könnyítése tekintetében.

Az új dokumentumlétrehozó rendszer (strukturált és kódokkal ellátott dokumentumok) – amely
az intézmény valamennyi dokumentuma tekintetében garantálja a hivatkozások megbízhatóságát
és a feltöltési mechanizmusok automatizálását – teljes prioritást élvez.

 Az elmúlt év folyamán az RER-adatbázist a bővítés igényeinek megfelelően
átalakították. A nyilvántartás valamennyi modulja lehetővé teszi a dokumentumok
fogadását és kezelését az EU mind a 20 hivatalos nyelvén.

 Az RER-adatbázis naponta átlagosan 185 új hivatkozással és 890 új többnyelvű
fájllal bővül. 2004. december 31-én 89 348 hivatkozást és 500 989 többnyelvű/20
nyelvű fájlt tartalmazott. Az interneten keresztül a nyilvánosság által közvetlenül
elérhető dokumentumok aránya 90%.

 Jelenleg a nyilvántartásban 44 000 levél található, ezek 50%-a közvetlenül is elérhető.
Mielőtt a levelezést a nyilvántartásba töltenék, a Nyilvántartást Gondozó Szolgálat
ellenőrzi, hogy megfelel-e az 1049/2001/EK rendeletben felállított követelményeknek.
Ahhoz, hogy ebben a szellemben lehessen folytatni a munkát, rendelkezni kell egy olyan
informatikai alkalmazással, amely lehetővé teszi az Adonis nagy számú fájljainak
kezelését.
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 2004-ben a dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmek száma 1 245 volt,
amely 13%-os növekedést jelent.

 Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében felállított kivételek alapján 11 esetben
utasították vissza a hozzáférési kérelmeket (8 esetben a 4. cikk (1) bekezdése b)
pontjára hivatkozva, amelyből 5 esetben részleges visszautasításról volt szó, 3 esetben
pedig a 4. cikk (2) bekezdése alapján). Egy megerősítő kérelem érkezett be és az
Elnökség megerősítette az elutasítást a 4. cikk (1) bekezdése b) pontja alapján. Ezen felül
egy panaszt nyújtottak be az Európai Ombudsmanhoz.

 Az 1049/2001/EK rendelet 9. cikke (3) bekezdése alkalmazásában a Parlamenthez
beérkezett 5 minősített dokumentum nem kerül megemlítésre a nyilvántartásban.

 Az 1049/2001/EK dokumentumra hivatkozva benyújtott kérelmek számában növekedés
mutatkozott, azonban ezek a kérelmek olyan dokumentumokra vonatkoznak, amelyeket
csak az érintett személyeknek (akiknek külön érdekükben áll a dokumentumhoz való
hozzáférés) lehet kiadni és nem hozhatók nyilvánosságra. Következésképpen meg kell
vizsgálni azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével ezen személyek számára, az
intézmény dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésen túlmenő, privilegizált
hozzáférést lehetne biztosítani.

 Egyfelől az 1049/2001/EK rendelet és a tisztviselők személyzeti szabályzata
rendelkezései, másfelől a 45/2001/EK rendelet és a tisztviselők személyzeti szabályzata
rendelkezései közötti hierarchia meghatározásának hiányából adódó jogbizonytalanság a
koherencia hiányát eredményezte a kérelem kezelésében, amely a válasz késedelmét
vonja maga után.
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ONLINE DOKUMENTUMOK

ADATBÁZISOK INTERNET
RENDELKEZÉSRE

ÁLLÓ
DOKUMENTUM-

TIPUSOK

Hivatkozá-
sok

összesen

Fájlok
össze-

sen

Új
hivatkozá-

sok
Új

fájlok

Hivatkozá-
sok napi
letöltési
átlaga

Fájlok
napi

letöltési
átlaga

Meglá-
togatott
oldalak

Megláto-
gatott

oldalak napi
átlaga

RER-
adatbázis-

ban

RER-
adatbázis-

ban
napi átlag

Összesen
2002-ben 13846 115750 58,00 428,00 10776 3076 327

Összesen
2003-ban 50540 326063 168,10 858,59 42361 7790 351

2004. január 52784 342170 2.244,00 16107 112,20 805,35 6183 199,45 1027 33,13 354
február 56610 363548 3.826,00 21378 191,30 1068,90 8146 280,90 1450 50,00 354
március 60291 386724 3.681,00 23176 160,04 1007,65 7172 231,35 1169 37,71 354
április 62907 406558 2.616,00 19834 137,68 1043,89 4727 157,57 827 27,57 355
május 65460 424675 2.553,00 18117 141,83 1006,50 7569 244,16 715 23,06 379
június 68277 431803 2.817,00 7128 128,05 324,00 7565 252,17 861 28,70 379
július 70263 442090 1.986,00 10287 94,57 489,86 4592 148,13 704 22,71 112

augusztus 70926 448394 663,00 6304 30,14 286,55 3557 114,74 531 17,13 113
szeptember 74741 464599 3.815,00 16205 173,41 736,59 4951 165,03 767 25,57 115

október 80750 488405 6.009,00 23806 286,14 1133,62 6333 204,29 1009 32,55 116
november 88681 516901 7.931,00 28496 396,55 1424,80 6546 218,20 990 33,00 116
december 94578 538854 5.897,00 21953 368,56 1372,06 5813 187,52 934 30,13 116
Összesen
2004-ben 94578 538854 185,04 891,65 73154 10984
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ONLINE TERJESZTÉS

ADATBÁZISOK INTERNET

Hivatkozá-
sok

összesen

Fájlok
össze-

sen

Megtekin
tett

oldalak

Megtekin
tett

oldalak
napi

átlaga

RER-
adatbázis-

ban

RER-
adatbázis-

ban
napi átlag

Összesen 2002-
ben 11326 115628 109911 24753

Összesen 2003-
ban 48622 308219 411337 80144

2004. január 51053 324299 78917 2545,71 14119 455,45
február 54405 342451 71407 2462,31 12868 443,72
március 57737 363130 70255 2266,29 11370 366,77
április 60694 384688 79972 2665,73 17276 575,87
május 63175 402572 80035 2581,77 14107 455,06

június 65795 408899 73163 2438,77 11552 385,07

július 67891 419618 118125 3810,48 8421 271,65

augusztus 68501 425410 180898 5835,42 16290 525,48

szeptember 72803 443222 230291 7676,37 20208 673,6

október 77485 462276 229456 7401,81 21692 699,74

november 84912 483751 225340 7511,33 22760 758,67

december 89348 500989 214656 6924,39 19664 634,32

*Összesen 2004-
ben 89348 500989 1652515 190327
* Megjegyzés
A Kiadványok és a Közzététel csoportban található hivatkozások száma közti különbség a dokumentumok közzétételének időpontja aktualizálásával és a
törlésekkel magyarázhatók.
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A NYILVÁNTARTÁS INTERNETES HOZZÁFÉRHETŐSÉGE
(http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheAvancee.cfm)

Megtekintett
oldalak

Megtekintett oldalak napi
átlaga

Január 78917 2545,71
Február 71407 2462,31
Március 70255 2266,29
Április 79972 2665,73
Május 80035 2581,77
Június 73163 2438,77
Július 118125 3810,48
Augusztus 180898 5835,42
Szeptember 230291 7676,37
Október 229456 7401,81
November 225340 7511,33
December 214656 6924,39

Összesen 2004-ben 1652515

A honlaplátogatók száma 2004-ben
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A DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE IRÁNYULÓ
KÉRELMEK statisztikája - 2004-es Nyilvántartás

1. ALAPKÉRELMEK SZÁMA

2002 2003 2004

637 11061 12451

2. MEGERŐSÍTŐ KÉRELMEK

2002 2003 2004

1 12 13

A Nyilvántartáshoz benyújtott kérelmek számának grafikonja
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1 Alapkérelmekre rendelkezésre bocsátott dokumentumok száma: 2003-ban: 1526, 2004-ben: 1930
 35% - át valamilyen módon reklámozták
 50% -a "on-line" nem elérhető (nagyon régi dokumnetumok, amelyeket terjesztés előtt egyenként ellenőrizni kell
 15% soha ki nem adott
2 Megerősített visszautasítás (1049/2001/EK rendelet 4. cikke, (2) bekezdése)
3 Megerősített visszautasítás (1049/2001/EK rendelet 4. cikke, (1) bekezdése b) alpont)
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3. A KÉRELMEKET BENYÚJTÓK ÁLTAL HASZNÁLT NYELVEK

2002 2003 2004

ES 11,62% 8,35% 8,10%

CS - - -

DA 0,78% 0,72% 0,48%

DE 17,27% 16,70% 15,48%

ET - - -

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

EN 28,10% 41,29% 41,03%

FR 23,39% 16,79% 16,90%

IT 10,20% 7,45% 6,11%

LV - - 0,08%

LT - - -

HU - - 0,24%

MT - - -

NL 3,61% 4,58% 6,59%

PL 0,31% - 0,63%

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

SK - - 0,16%

SL - - -

FI 0,40% 0,63% 0,47%

SV 0,78% 1,17% 1,19%
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4. A KÉRELMEK FÖLDRAJZI SZÁRMAZÁSA

2002 2003 2004

BELGIUM 15,38% 12,93% 15,16%

CSEHORSZÁG 0,94% 0,63% 1,03%

DÁNIA 1,57% 1,8% 0,87%

NÉMETORSZÁG 14,6% 18,31% 16,75%

ÉSZTORSZÁG - 0,09% -

GÖRÖGORSZÁG 1,73% 1,44% 1,90%

SPANYOLORSZÁG 8,48% 7,72% 6,90%

FRANCIAORSZÁG 13,34% 10,50% 11,83%

ÍRORSZÁG 0,63% 1,62% 0,87%

OLASZORSZÁG 11,30% 9,25% 7,46%

CIPRUS - 0,27% 0,08%

LETTORSZÁG 0,31% 0,18% 0,16%

LITVÁNIA 0,16% 0,27% 0,32%

LUXEMBURG 0,16% 1,35% 1,43%

MAGYARORSZÁG 0,16% 0,36% 1,51%

MÁLTA 0,16% 0,27% 0,24%

HOLLANDIA 3,92% 4,13% 4,52%

AUSZTRIA 2,35% 1,53% 1,35%

LENGYELORSZÁG 1,26% 1,17% 1,98%

PORTUGÁLIA 2,83% 1,71% 1,59%

SZLOVÉNIA - 0,54% 0,08%

SZLOVÁKIA 0,16% 0,54% 0,16%

FINNORSZÁG 0,78% 0,72% 0,71%

SVÉDORSZÁG 1,10% 1,71% 2,38%

EGYESÜLT-
KIRÁLYSÁG

6,91% 6,28% 5,63%

TAGJELÖLT
ORSZÁGOK
(Bulgária,Románia,Török-

ország)

0,47% 1,89% 2,62%
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HARMADIK
ORSZÁGOK

8,63% 9,61% 10,79%

MEGHATÁROZATLAN 2,67% 3,23% 1,67%

5. A KÉRELMEZŐK SZAKMAI PROFILJA

2002 2003 2004

CIVIL TÁRSADALOM
(Érdekvédelmi csoportok, ipar,
civil szervezetek, tanácsadók,
stb.)

20,96% 27,36% 24,57%

ÚJSÁGÍRÓK 1,72% 2,12% 1,71%

ÜGYVÉDEK 5,84% 3,37% 5,35%

AKADÉMIAI KÖR
Egyetemi kutatók

38,14% 35,36% 35,95%

AKADÉMIAI KÖR
Könyvtárak

5,84% 4,91% 3,53%

KÖZHATÓSÁGOK (mások, mint
az EU-hivatalai)

8,59% 5,39% 7,17%

EP-KÉPVISELŐK,
KÉPVISELŐI
ASSZISZTENSEK

1,03% 2,31% 1,59%

MÁSOK
(nyugdíjasok, szakma nélküliek,
stb.)

17,87%% 19,17% 20,14%

6. ELUTASÍTÁS OKA

2002 2003 2004

LEZÁRÁS TOVÁBBI INTÉZKEDÉS
NÉLKÜL
(hiányos információ)

- 2,44% 48,53%

NEM TARTOZIK A NYILVÁNTARTÁST
GONDOZÓ SZOLGÁLATHOZ
(elküldés másik szolgálathoz vagy az EP-n
kívül)

31,31% 36,59% 26,47%

A DOKUMENTUM MÁR NEM ÁLL
RENDELKEZÉSRE

4,04% 0,81% 1,47%

MÁS, ISMERETLEN DOKUMENTUM, NEM
EU-S DOKUMENTUM 55,56% 35,77% 7,35%

TÖBB INDOK/A 4. CIKK TÖBB
BEKEZDÉSE EGYÜTT 2,02% 1,63% -

4. CIKK (1) BEKEZDÉS a) PONT
a közérdek tekintetében: közbiztonság,
védelmi és katonai ügyek, nemzetközi
kapcsolatok védelme

- 2,44% -

4. CIKK (1) BEKEZDÉS a) PONT
a közérdek tekintetében: pénzügyi,
gazdaságpolitika védelme

1,01% 1,63% -
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4. CIKK (1) BEKEZDÉS b) PONT
a személyiség és a magánszemély védelme 1,01% 6,50% 4,41%

4. CIKK (2) BEKEZDÉS, 2. ALBEKEZDÉS
jogi tanácsadás védelme 4,04% 11,38% 1,47%

4. CIKK (2) BEKEZDÉS, 3. ALBEKEZDÉS
könyvvizsgálat védelme - - 2,94%

4. CIKK (3) BEKEZDÉS
intézményen belüli tárgyalási titkok védelme 1,01% 0,81% -

4. CIKK (6) BEKEZDÉS
részleges hozzáférés - - 7,35%

9 A KÉRT DOKUMENTUMOK TIPUSAI

2002 2003 2004

NEMZETKÖZI - - 0,09%
MEGÁLLAPODÁSOK, SZERZŐDÉSEK, EGYEZMÉNYEK,
NYILATKOZATOK, NEMZETKÖZI CHARTÁK 3,11% 4,22% 0,86%

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK DOKUMENTUMAI
(ENSZ, Európa Tanács, UIP) 0,19% 0,53% 0,51%

EU - MÁS INTÉZMÉNYEK - TAGÁLLAMOK - - 0,26%

SZERZŐDÉSEK, EU-EGYEZMÉNYEK, KKK,
JEGYZŐKÖNYVEK, EGYEZMÉNYEK - - 6,00%

EU-TEVÉKENYSÉGEK 2,14% 3,17% 0,94%

EU-POLITIKÁK - - 4,80%

KERETPROGRAMOK - - 0,09%

KÉT VAGY TÖBBOLDALÚ MEGÁLLAPODÁSOK - - 0,09%

HATÁLYBAN LÉVŐ ÉS RÉGEBBI EU-JOGSZABÁLYOK
(Irányelvek, Rendeletek, Határozatok) - - 24,79%

TISZTIVELŐK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA - - 0,60%

MÁS INTÉZMÉNYEK, ÜGYNÖKSÉGEK DOKUMENTUMAI 24,27% 29,46% 0,43%

BIZOTTSÁG - - 4,63%

TANÁCS - - 1,37%

TAGÁLLAMOK DOKUMENTUMAI 1,55 % 0,63 % 0,26 %

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK - - 0,26%

KÖLTSÉGVETÉS, KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 0,19% - 0,43%

HIVATALOS KIADVÁNYOK - - 0,34%

HIVATALOS LAP (HL) - - 2,32%

TÁJÉKOZTATÓ LAPOK - - 0,26%

VERSENYVIZSGÁK - - 0,09%

TÁJÉKOZTATÁS AZ EU PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSAIRÓL - - 0,43%

EURÓPAI PARLAMENT - - 0,34%
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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ EP-RŐL
(Tevékenységek, meghallgatások, eljárások, ismertetők,
bulleting, sajtó, menetrendek, tájékoztató füzetek)

12,43% 7,07% 2,14%

AZ EP FELÉPÍTÉSE 0,58% 0,63% 0,60%

KÖZGYŰLÉS - - 0,17%

KÉPVISELŐCSOPORTOK - 0,11% 0,17%

PARLAMENTI BIZOTTSÁGOK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK 0,39% 0,11% 0,09%

KÉPVISELŐI ASSZISZTENSEK JEGYZÉKE 0,58% 0,21% -

SZABÁLYZATOK - - 0,17%

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT 1,36% 0,84% 0,26%

KÉPVISELŐK KÖLTSÉGEI ÉS JUTTTÁSAI - - 0,94%

A 3701 KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL FELHASZNÁLÁSA - - 0,17%
KÉPVISELŐK/ASSZISZTENSEK PÉNZÜGYI
ÉRDEKELTSÉGÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT 0,39% 0,53% 0,09%

ÉRDEKCSOPORTOK NYILVÁNTARTÁSA
(9. CIKK (2) BEKEZDÉS) 0,39% 0,11% 0,26%

DÖNTÉSHOZÓ SZERVEK DOKUMENTUMAI
(Elnökség, Elnökök Értekezlete, Képviselőcsoportok,
Quaestorok, Bizottsági / Küldöttségi Elnökök Értekezlete)

16,31% 9,61% 2,74%

A PLENÁRIS ÜLÉS DOKUMENTUMAI 22,72% 23,97% 2,92%

ÁLLÁSFOGLALÁSOK - - 6,17%

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNYOK - - 0,34%

MÓDOSÍTÁSOK - - 0,51%

PARLAMENTI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 0,58% 0,21% 2,92%

JELENTÉSEK - 0,11% 8,83%

JEGYZŐKÖNYVEK - - 0,94%

NÉV SZERINTI SZAVAZÁSOK - - 0,17%
PARLAMENTI BIZOTTSÁGOK/KÜLDÖTTSÉGEK
DOKUMENTUMAI - - 3,26%

JELENTÉSTERVEZETEK - - 0,43%

MÓDOSÍTÁSOK - - 0,17%

JEGYZŐKÖNYVEK (PV) - - 0,86%

KÖZLEMÉNYEK A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (CM) - - 0,17%

PETÍCIÓK 1,36% 0,74% 1,63%

EGYEZTETÉS - - 0,09%

EP ADMINISZTRATÍV DOKUMENTUMOK/SZERVEK 2,52% 1,48% 0,17%

HIRDETMÉNYEK - - 0,26%

STATISZTIKÁK 0,58% 0,42% -

TANULMÁNYOK - - 1,29%
A IV. FŐIGAZGATÓSÁGON KÍVÜLI
MUNKADOKUMENTUMOK - - 0,60%
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STOA - - 0,43%
A MENTELMI JOG FELFÜGGESZTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK - 0,11% -

EP LEVELEZÉS, KAPOTT/KÜLDÖTT LEVELEK (A/D) 0,19% 5,70% 7,29%

AUDIO ÉS AUDIOVIZUÁLIS DOKUMENTUMOK 0,97% 1,90% 0,26%

EGYEBEK 7,18% 8,13% 2,32%
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