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OZNÁMENIE PREDSEDNÍCTVU

Vec: Zhodnotenie uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho
parlamentu, Rady a Komisie za rok 2004 v rámci Európskeho parlamentu.
Príspevok predsedníctva k výročnej správe

ZHRNUTIE

Od 3. decembra 2001 uplatňujú Parlament, Rada a Komisia nariadenie (ES) č. 1049/2001 o
prístupe verejnosti k dokumentom, ktoré tieto orgány držia.

V súlade s ustanoveniami nariadenia (článok 17, ods. 1) príslušné orgány uverejnili výročné
správy za roky 2002 a 2003 o uplatňovaní tohto nariadenia, v ktorých sú uvedené aj informácie o
verejnom registri dokumentov a štatistiky o verejnom prístupe k dokumentom.

V súlade s článkom 97 ods. 7 rokovacieho poriadku pripraví príslušný výbor, t.j. Výbor pre
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, výročnú správu Parlamentu „na základe
informácií poskytnutých predsedníctvom a na základe iných zdrojov” a predloží ju na plenárnej
schôdzi.

Ak predsedníctvo tento dokument schváli, bude to jeho príspevok k výročnej správe.

Hlavné časti, venované registru Parlamentu a žiadostiam verejnosti o dokumenty Parlamentu,  sú
spracované v podrobných štatistikách.

Poskytuje tiež informácie o administratívnych a organizačných opatreniach v rámci Parlamentu v
súvislosti s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 1049/2001.

V prílohe nájdete dokument, ktorý obsahuje údaje potrebné na prípravu výročnej správy za rok
2004, požadované podľa článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Z tohto dokumentu
vyplývajú nasledovné závery:
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UKLADANIE INFORMÁCIÍ DO ELEKTRONICKÉHO REGISTRA

 V súčasnosti sa register plní rýchlosťou 185 nových odkazov a 890 viacjazyčných spisov
denne. K 31. decembru 2004 bol celkový počet odkazov v registri 89 348 a počet spisov v 20
jazykoch dosiahol 500 989. Približne 90% dokumentov z registra je verejnosti prístupných
na internete.

SPRACOVANIE KOREŠPONDENCIE

 Od júna 2003 sa korešpondencia odovzdáva do registra po predbežnej kontrole vykonanej
Úsekom verejného registra, ktorý overuje dodržiavanie požiadaviek stanovených v nariadení
(ES) č. 1049/2001. Úsek verejného registra začal kontrolovať a vkladať do registra všetku
korešpondenciu zaregistrovanú v databáze ADONIS pred júnom 2003. Touto operáciou sa
presunulo približne 30 000 dokumentov. V súčasnosti obsahuje register 44 000
korešpondenčných záznamov, z toho je 50% prístupných na internete.

ŽIADOSTI O PRÍSTUP

 V roku 2004 bolo predložených 1 245 žiadostí, čo znamená 13% nárast oproti roku 2003.

ODMIETNUTIE PRÍSTUPU

 Na základe výnimiek podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001 bola žiadosť o prístup
odmietnutá v 11 prípadoch (8 prípadov: článok 4.1 b), z toho v 5 prípadoch išlo o čiastočné
odmietnutie, 3 prípady: článok 4.2). Predsedníctvu bola doručená jedna opakovaná žiadosť,
ktorej zamietnutie predsedníctvo potvrdilo na základe článku 4.1 b). Okrem toho bola podaná
jedna sťažnosť ombudsmanovi.

CITLIVÉ DOKUMENTY

 Podľa článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1049/2001 nebolo v registri zaznamenaných 5
citlivých dokumentov, ktoré Parlament dostal.
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Predsedníctvo preto žiadam, aby:

- schválilo informačný dokument týkajúci sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001 v
rámci Európskeho parlamentu za rok 2004,

- požiadalo predsedu, aby v súlade s článkom 97 ods. 7 rokovacieho poriadku Parlamentu
odovzdal tento dokument Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci ako
príspevok predsedníctva k príprave tretej výročnej správy.

Julian PRIESTLEY
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NÁVRH

INFORMAČNÉHO DOKUMENTU
PREDSEDNÍCTVA

o uplatnení v Parlamente

nariadenia (ES) č. 1049/2001 Parlamentu a
Rady z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom
Parlamentu, Rady a Komisie vzťahujúceho sa na rok 2004.

(V súlade s ustanoveniami článku 97 odseku 7 vnútorného
predpisu Parlamentu)
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I. ÚVOD

Nariadenie (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho
parlamentu, Rady a Komisie ustanovuje v čl. 17 ods. 1, že „Každá inštitúcia uverejňuje
každoročne správu za uplynulý rok uvádzajúcu počet prípadov, v ktorých  poskytnutie prístupu k
dokumentom zamietla, dôvody týchto zamietnutí, ako aj počet citlivých dokumentov
nezapísaných do registra.“

Tento dokument je prispením Predsedníctva k príprave tretej ročnej správy zostavenej
Parlamentom. Pokrýva obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004.

Pojednáva predovšetkým o rozvoji a vývine registra, ako aj o administratívnych a
organizačných opatreniach prijatých za účelom dodržiavania nariadenia (ES) č. 1049/2001;
taktiež analyzuje žiadosti verejnosti o prístup k dokumentom Európskeho parlamentu a
poskytuje v tejto veci štatistiky.

II. ADMINISTRATÍVNE A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA

1. Opätovné vymedzenie archívnej služby

V rámci politiky „zdvihnúť latku“ bola k 1. januáru 2004 archívna jednotka, vrátane
služby dôverných dokumentov (SDC), prevedená na Generálne riaditeľstvo
Predsedníctva. To umožnilo posilnenie spolupráce s registrom a rozvoj spolupôsobenia
registra, archívu a pošty, ktoré je nevyhnutné pre adekvátne uplatnenie nariadenia (ES)
č.1049/2001. Bola dosiahnutá zvýšená efektívnosť v spracovaní žiadostí o prístup k
dokumentom a väčšia koordinácia konzultácie, skladovania a archivovania dôverných
dokumentov predaných Parlamentu inými inštitúciami.

Ak v Parlamente nie je jedinečná zbierka dokumentov, ktorej každý dokument zostavený
alebo prijatý inštitúciou môže byť archivovaný, je určené, že register odovzdá jednu
kópiu z týchto dokumentov archívu Európskeho parlamentu (CARDOC). Za týmto
účelom, v súlade s čl. 7 ods. 1 rozhodnutia Predsedníctva 2001/374/ES, sú pre
dokumenty vytvorené po vstúpení nariadenia (ES) č. 1049/2001 v platnosť pripravované
protokoly medzi službou ústredného archívu a službou poverenou správou registra, aby
bolo prevádzanie z jednej databázy do druhej organizované.

2. Aplikácia rozhodnutia generálneho sekretára z 31. mája 2002

Rozhodnutie generálneho sekretára z 31. mája 2002 o výkonných opatreniach pre správu
registra zmenilo kultúru Parlamentu v spracovávaní a správe jeho dokumentov.
Organizačné, funkčné a technické zmeny obsiahnuté v tomto rozhodnutí boli predmetom
informačných schôdzí s rôznymi generálnymi riaditeľstvami, s cieľom vysvetliť
mechanizmy a povinnosti, ktoré z neho plynú. Avšak správna aplikácia predpokladov
týkajúcich sa zápisu dokumentov v každej službe, automatická správa registra,
organizácia bežného archívu a uloženie týchto dokumentov a spisov
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v historickom archíve inštitúcie, budú pre zabezpečenie ich aplikácie vo vnútri inštitúcie
vyžadovať úsilie a sústavné zveľaďovanie.

III. REGISTER

Po otvorení registra verejnosti dňa 3. júna 2002 sa databáza RER zdokonalila tak v nástrojoch
správy (administračný modul), ako aj v možnostiach vo veci vyhľadávania a obsahu.

1. Rozvoj

Jeden z významných úspechov zaznamenaných v priebehu uplynulého roku bola
adaptácia bázy RER na rozšírenie. Všetky moduly registra (RER-2, sťahovanie
dokumentov, pripojenie k vyhľadávaniu na Intranete a Internete, overenie prekladov)
umožňujú prijímanie a zaobchádzanie s dokumentmi vo všetkých dvadsiatich oficiálnych
jazykoch.

Báza bola rovnako prispôsobená na prijímanie dokumentov zo šiestej legislatívy:
definícia dokumentov, referencie, nové výbory, politické skupiny, poslanci, atď.; pre
zostavovanie štatistík bol vytvorený nový modul.

V priebehu roku boli zavedené ďalšie adaptácie, aby bola umožnená kompatibilita s
Windowsom XP a novými kódmi XM a XC.

Pripojenie k vyhľadávaniu na webovej stránke (Intranet a Internet) registra bolo
obohatené o nové polia a funkcie;  aktuálne je možné definovať „profil užívateľa“, ktorý
umožňuje po zapísaní sa periodicky a automaticky získavať nové dokumenty vložené do
registra v osobitnej oblasti činnosti Parlamentu, so zreteľom na preferencie užívateľa.

2. Správa

Správa databázy registra (RER) sa v súčasnosti vykonáva priemerne 185 novými
odkazmi (58 v r. 2002 a 168 v r. 2003) a 890 novými súbormi (428 v r. 2002 a 858 v
r. 2003) denne.

Celkový počet odkazov obsiahnutých v báze k 31. decembru 2004 je 89 348 a počet
súborov je 500 989 (proti 50 540 odkazov a 326 063 súborov v r. 2003). Percento
priamo prístupných dokumentov je 90 %.

Správa registra bola predmetom fázového spracovania určiaceho priority, ktoré boli
použité v praxi od 3. júna 2002 – dátum otvorenia registra verejnosti - prostredníctvom
uloženia parlamentných dokumentov do registra, najmä všetkých dokumentov, ktoré sa
týkajú legislatívnych procesov a následne dokumentov týkajúcich sa práce ďalších
generálnych riaditeľstiev.
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Čo sa týka spôsobu správy, na 147 typov dokumentov určených ako vhodné figurovať
v registri, je v súčasnosti 30 % automaticky sťahovaných do bázy registra z báz ITER,
CUPIDO a Workflow EPADES 2.

V priebehu roka 2004 umožnilo zavedenie systému ITER zautomatizovať sťahovanie
dokumentov parlamentných výborov.

V rovnakom čase bol spustený projekt na kodifikáciu nových produktov Generálneho
riaditeľstva pre informácie a na umožnenie ich integrácie automatickým postupom do
registra. Podobný projekt bol spustený na automatizáciu vkladania dokumentov
spravovaných sekretariátom Predsedníctva, Konferencie predsedov a Kvestorov cez bázu
PREQUEST.

Aby bola zabezpečená úplnosť (sťahovanie celých dokumentov) a kvalita (homogenita)
dát vložených do registra, je nevyhnutné pokračovať v automatizácii správy, operácii,
ktorá zároveň umožňuje citeľne odľahčiť pracovné zaťaženie rôznych služieb
Parlamentu.

Automatizácia sťahovania dokumentov závisí od ich formátu a od použitia značiek (meta
údajov). Obyčajný fakt, že je súbor vo formáte Word, núti k vykonaniu manuálnej
správy. Preto bude treba vytvoriť modely dokumentov zostavených v značkovacom
jazyku  XML (ako je tomu v prípade dokumentov vytvorených v DocEP) a kde to je
nevyhnutné vytvoriť špecifické aplikácie umožňujúce automatický prenos do bázy
registra (ako ITER).

Absencia centralizovaného riadiaceho systému dokumentov v EP viedla k znásobovaniu
spôsobov skladovania dokumentov, s rizikom disponovania s rozličnými verziami vo
funkcii zdrojov.

Kvôli týmto obmedzeniam a nemožnosti vkladať automaticky určité dokumenty, kvôli
nutnosti manuálneho sťahovania do bázy registra a aby sa vyhlo prehnaným
oneskoreniam v jej správe, bol vytvorený systém spojov s databázami existujúcimi v
Parlamente s cieľom sprístupniť úplné texty dokumentov.

2.1. Pošta

Pošta predstavuje jeden z typov dokumentov, ktorý, v súlade s prílohou 4 nariadenia
Parlamentu a s rozhodnutím generálneho sekretára z 31. mája 2002, musí figurovať
v registri (prenos sa vykonáva z bázy Adonis). Oficiálna pošta je priamo prístupná a
čo sa týka Pošty Parlamentu, iba odkaz (č. Adonis a stručný opis obsahu - predmet -
dokumentu) je v registri uvedený; v prípade žiadosti o prístup k textu tejto pošty
služba registra konzultuje autora danej pošty a so zreteľom na  výnimky určené v čl.
4 nariadenia (ES) č. 1049/2001 určuje, či prístup môže byť povolený.

Služba registra denne kontroluje každú novú poštu určenú registru pred tým, ako je
odoslaná do databázy; táto kontrola umožňuje zistiť dôležité omyly týkajúce sa
kvality „predmetov“, tak z hľadiska redakcie, ako aj obsahu: v niektorých prípadoch
predmet neodráža obsah listu, keďže bol jednoducho prevzatý z podobného listu. V
niektorých prípadoch zase všetky požiadavky čl. 11 ods. 2 nariadenia (ES) č.
1049/2001 – podľa ktorého „odkazy sú koncipované tak, aby neohrozovali ochranu
záujmov určených v článku 4“ – nie sú dodržané.
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Takže by bolo žiadúce, aby rozličné služby analyzovali typy pošty, s ktorou
zaobchádzajú, aby v rámci možností zjednocovali predmet rutinných listov a aby
používali funkciu [...] prítomnú v Adonise na vloženie každého zvláštneho detailu
užitočného pre „obsluhu autorom“ listu, ale zbytočného, dokonca dvojzmyselného
pre čitateľa na Internete, ktorý môže byť uvedený do omylu čo sa týka obsahu pošty.

Taktiež je vhodné upozorniť, ako je uvedené v ročnej správe 2003, že služba registra
zbiera pre prenos do registra každú poštu od 1. januára 2002. Inak povedané, každá
pošta v báze Adonis, ktorá ale nebola označená ako „register“, bola kontrolovaná a
prenesená do bázy registra ako Oficiálna pošta alebo Pošta Parlamentu. Tento
postup viedol k zaobchádzaniu s niekoľko 30 000 dokumentmi. V prípade, ak nebola
žiadna špecifická informačná aplikácia schopná uľahčiť simultánne spracovanie
dôležitého zväzku dokumentov, bolo zaobchádzanie s ním robené ručne, čo
znamenalo výrazné pracovné zaťaženie. A preto je nevyhnutné mať v budúcnosti k
dispozícii informačnú aplikáciu, ktorá umožní zrýchlenie kontroly a prenosu pošty
inštitúcie do registra.

Aktuálne sa počet dokumentov tohto typu (pošta prichádzajúca a odchádzajúca),
ktoré figurujú v registri, blíži k 44 000 (15 000 v r. 2003), z ktorých 50 % je priamo
prístupných na Internete.

2.2. Administratívne dokumenty

V súlade s ustanoveniami uvedenými vyššie tvoria administratívne dokumenty
poslednú kategóriu dokumentov, ktoré musia figurovať v registri. Podľa rozhodnutia
generálneho sekretára z 31. mája 2002 (čl.10 ods. 5) tieto dokumenty „odkazujú na
každý dokument vytvorený administratívnymi službami generálneho sekretariátu,
najmä generálnymi riaditeľstvami, riaditeľstvami, oddeleniami, alebo podobnými
službami, ako aj rôznymi výbormi či pracovnými skupinami vytvorenými generálnym
sekretárom. Tieto administratívne dokumenty musia buď obsahovať rozhodnutie,
alebo tvoriť dôležitú časť spisov správneho, súdneho, finančného alebo štatutárneho
procesu, ktorý dosiahne špecifického rozhodnutia zo strany politického alebo
administratívneho orgánu inštitúcie. Do tejto kategórie administratívnych
dokumentov nepatria: dočasné dokumenty alebo správy, ktoré nie sú časťou
akéhokoľvek procesu, ktoré dokonca neobsahujú pre v spisoch už uvedené
informačné údaje pridanú hodnotu.”

Odkazy týchto dokumentov sú prenášané do verejného registra. Iba odkazy
administratívnych dokumentov sú pre občanov priamo prístupné.

Vkladanie administratívnych dokumentov do databázy Adonis bolo zahájené v
druhej polovici r. 2003. Aby sa mohlo prejsť k prenosu odkazov týchto dokumentov
do bázy registra a k ich publikácii vo verejnom registri (Internet), zodpovedná
služba ohodnotila rozličné v báze už prítomné dokumenty. Zistila, že kontingent  je
veľmi obmedzený (približne 2000 dokumentov), pretože veľká časť
administratívnych dokumentov nie je archivovaná v systéme Adonis, ale v
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systémoch, ktorými disponujú (alebo budú disponovať) rôzne administratívne
jednotky.

Keďže administratívne dokumenty nezodpovedajú jednotnej typológii, než sa
pristúpi k presunu do registra, bude treba v spolupráci s rôznymi vedúcimi
dokumentov a informačných aplikácií preskúmať špecifickú problematiku, ktorú
implikuje prenos každého z nich.

3. Štatistiky tvorby a šírenia

Počet vyhľadávaní uskutočnených v registri cez Internet sa v priemere pohybuje okolo
700/deň. Výpočet nepočíta so vstupnými portálmi, register figuruje medzi prvými
desiatimi najnavštevovanejšími stránkami na adrese Europarl. Tieto štatistiky ukazujú,
že sa verejný register stal dôležitým nástrojom na vyhľadávanie dokumentov pre
občanov, ktorí chcú sledovať aktivity Parlamentu zvlášť a Európskej únie celkovo.

V prílohe I sa nachádza podrobný prehľad používania registra.

4. Citlivé dokumenty

Podľa čl. 17 nariadenia (ES) č. 1049/2001, ročné správy musia uviesť počet „citlivých“
dokumentov nezapísaných v registri inštitúcie. Citlivé dokumenty sú označené za „TRÈS
SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ alebo „CONFIDENTIEL“ a čo sa týka
zaobchádzania s týmito dokumentmi, nariadenie určuje osobitné opatrenia uvedené v
článku 9.

Podľa odseku 3 tohto článku sú citlivé dokumenty zapísané do registra iba
prostredníctvom súhlasu pôvodcu. Použitím tohto opatrenia 5 dokumentov označených
za „Confidentiel UE“ (Dôverné EÚ) alebo „Restreint“ (Obmedzené), ktoré boli prijaté
Parlamentom v r. 2004, nebolo uvedených v registri.

5. Kvalita a úplnosť

Hodnota registra závisí nielen od počtu dokumentov, ktoré sú k dispozícii, ale najmä od
kvality a presnosti vložených dát. Aby bola občanovi ponúknutá kvalitná služba, je treba
sa ubezpečiť, že dokumenty denne vkladané do registra rôznymi službami neobsahujú
chyby ani v odkaze, ani v označení pre ich prístupnosť. Táto úloha je najdôležitejšia
vtedy, keď sa má rozhodnúť o šírení dokumentov a pošty vyhotovených alebo prijatých
inštitúciou.

Administračný modul registra obsahuje v súčasnosti aplikáciu na kontrolu kvality dát
vložených do bázy. Služba registra začala v r. 2004 vykonávať kontroly kvality a zistila,
že čo sa týka dokumentov stiahnutých ručne, kvalita je značne heterogénna tak v pokrytí
alebo úplnosti (ak nie je identifikačný systém a jednotný archív dokumentov, nie je
možné  správne ohodnotiť úplnosť registra), ako aj lehoty medzi vytvorením dokumentu
a jeho šírením a rovnako aj obsahu dokumentárneho odkazu.
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Na základe vyššie uvedeného a aby bolo možné zaviesť centralizovanú a úplnú kontrolu
správy registra, zavedenie nového systému tvorby dokumentov (štruktúrované
dokumenty a dokumenty v značkovacom jazyku), ktorý by garantoval spoľahlivosť
odkazov a automatizáciu mechanizmov správy pre všetky dokumenty inštitúcie,
predstavuje absolútnu prioritu. Inak centralizácia správy registra je aplikovaná inými
inštitúciami, Komisiou a Radou.

IV. SPRACOVANIE ŽIADOSTÍ O PRÍSTUP

Od zavedenia registra v júni r. 2002 počet žiadostí o prístup k dokumentom (prostredníctvom
elektronického formulára prístupného na webovej stránke registra, alebo prostredníctvom
písomnej žiadosti adresovanej vedúcemu registra) progresívne stúpol (viz. graf v prílohe II). V
roku 2003 sa počet zvýšil o 73 %. V priebehu výkonu 2004 sa počet vo vzťahu k
predchádzajúcemu roku zvýšil o 13 %. Toto spomalenie bolo pravdepodobne spôsobené
skutočnosťou, že dokumenty Parlamentu sú pre občanov stále viac priamo prístupné na
Internete, cez register alebo cez rozličné tematické stránky Europarl.

1. Objem

Počet prvých žiadostí stúpol z 1106 v r. 2003 na 1 245 v r. 2004. Tieto čísla nezahrňujú
početné žiadosti o informácie a dokumentáciu, ktoré sú spracovávané rôznymi službami
Parlamentu (občianska pošta, archívna služba, centrum pre dokumentáciu), a ohľadom
ktorých nie je k dispozícii žiadna presná štatistika.

Počet opakovaných žiadostí (článok 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001) sa nemení: jedna
opakovaná žiadosť v r. 2004, tak ako v obidvoch predchádzajúcich rokoch. V r. 2004
bola európskemu ombudsmanovi adresovaná jedna žaloba.

Niektoré žiadosti sa nevzťahujú ku konkrétnym dokumentom, ale skôr k informáciám
všeobecného charakteru a využívajú rôzny počet dokumentov. V tomto prípade
a v prípade, kedy sa jedná o už šírené a ľahko prístupné dokumenty, kompetentná služba
registra, podľa čl. 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001, povolí prístup k dokumentom
a informuje žiadateľa o prostriedkoch k ich získaniu (vo väčšine prípadov cez Internet).

2. Oblasti záujmu

Najžiadanejším typom dokumentov sú texty týkajúce sa komunitárnej legislatívy
(25 % žiadostí), tak starej, ako aj platnej alebo pripravovanej (počiatočný návrh Komisie
k takému alebo onakému legislatívnemu aktu). Tak je tomu aj v prípade textov
schválených Parlamentom, ale ktoré sú značne staré a ktoré teda ešte nie sú k dispozícii
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on-line (zriadenie novej internetovej adresy pre dokumentárne historické vyhľadávanie
CARDOC, progresívne obohatenej, znamená v tomto smere významný pokrok).

V r. 2004 bol zaznamenaný veľký záujem o texty spojené s prácami CIG a o texty
ústavy, ako aj o dotazníky určené

menovaným komisárom v rámci konania investitúry novej Komisie.

Dôležité percento (7 %) žiadostí o prístup sa týka textov listov, pošta prichádzajúca a
odchádzajúca, zaradená v registri v rubrike „Courrier du Parlement“, t. z. dokumenty
na ktoré musí byť podaná žiadosť, ktorá je následne preskúmaná, aby bola určená
eventuálna aplikácia niektorých z výnimiek uvedených v článkoch 4 a 9 nariadenia (ES)
č. 1049/2001.

Čo sa týka vnútorných dokumentov politických orgánov Parlamentu, bol zaznamenaný
výrazný záujem o dokumenty spojené s nariadením vzťahujúcim sa na výdavky a diéty
poslancov, s použitím úverov poskytnutých na linke 3701 a s plnením nariadenia (ES) č.
2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni.

Čo sa týka dokumentov o sprievode magnetofónom, počet žiadostí v porovnaní s
uplynulým rokom klesol: 7 žiadostí (zodpovedajúcich nahrávke schôdzí komisie pre
kontrolu rozpočtu) proti 16 v r. 2003.

3. Profil žiadateľov

Žiadosti pochádzajúce z univerzitných kruhov sú stále, ako aj v predchádzajúcich
rokoch, najpočetnejšie (približne 40 % z celkového počtu žiadostí). V tomto smere je
vhodné zdôrazniť, ako uvádza posudková správa Komisie o uskutočňovaní zásad
obsiahnutých v nariadení (ES) č. 1049/20011, že niektoré systematické a opakujúce sa
žiadosti, pochádzajúce najmä z univerzitných kruhov, predstavujú zneužívanie právnych
postupov a sú proti duchu nariadenia. Pokiaľ ide o Parlament, register dostal tento rok
viaceré žiadosti od výskumníkov renomovaných univerzitných centier, ktoré disponujú
knižnicami špecializovanými na dokumentáciu o európskych inštitúciách a v ktorých
boli žiadané dokumenty ľahko prístupné; pri tejto príležitosti žiadateľ nechá
administráciu európskych inštitúcií, aby vykonala prácu bibliografického vyhľadávania a
žiada, aby mu bol výsledok poslaný elektronickou poštou.

Je vhodné zdôrazniť obzvlášť rastúci počet žiadostí o prístup pochádzajúcich od osôb,
ktoré majú špecifický záujem získať určité dokumenty. Tieto žiadosti sa podávajú na
základe nariadenia (ES) č. 1049/2001, ale týkajú sa dokumentov, ktoré môžu byť
poskytnuté iba dotknutým osobám a nemôžu byť zverejnené. Takéto žiadosti sa týkajú
napríklad náborových konaní (stále viac úradníkov si vyberá postup prístupu k
dokumentom navrhnutý nariadením (ES) č. 1049/2001 namiesto toho, aby sa obrátili
priamo na orgán AIPN na základe štatútu úradníkov), verejných súťaží alebo auditov.

1 Viz. COM(2004)45 final, bod 4.3.
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Pretože sa niekedy dovoláva nariadenia, aby bolo uplatnené mimoriadne prístupové
právo pre nedostatok špecifických ustanovení, bolo by vhodné preskúmať prostriedky na
schválenie privilegovaného prístupu pre tieto osoby, nad rámec všeobecného
prístupového práva verejnosti k dokumentom.

Ďalšia dôležitá časť žiadostí pochádza z kancelárií advokátov, odborných poradcov,
spoločností alebo MVO, umiestnených hlavne v Belgicku, keďže veľa mnohonárodných
organizácií má v Bruseli sídlo pre svoje operácie v Európe.

Na základe vyššie uvedeného nie je prekvapujúce zistenie, že v rozdelení žiadostí podľa
ich zemepisného pôvodu sa na prvom mieste nachádza Belgicko (50 %), napriek tomu,
že minulý rok to bolo Nemecko. Francúzsko je na treťom mieste, ako aj v
predchádzajúcich rokoch.

Čo sa týka nových členských štátov EÚ, počet žiadostí zoradených podľa dôležitosti je
nasledovný: Poľsko (2 %), Maďarsko (1,5 %) a Česká republika (1 %).

Najpoužívanejším jazykom formulovania žiadostí je angličtina, nasledovaná
francúzštinou a nemčinou. Jedná sa o rozdelenie konštatované od začiatku fungovania
registra.

4. Dôvody a miera zamietnutí

V r. 2004 bol počet negatívnych odpovedí 68, z toho 11 (16 %) na základe výnimiek z
prístupového práva uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Polovica
negatívnych odpovedí vyplýva z nemožnosti identifikovať žiadaný dokument kvôli
nedostatku presných údajov zo strany žiadateľa.

Pokiaľ ide o negatívne odpovede založené na výnimkách článku 4, rozdelenie podľa typu
výnimky je nasledovné:
- 8 prípadov zamietnutia poskytnutia založených na výnimke čl. 4 ods. 1 bod b)

(ochrana súkromia). Bolo by vhodné zdôrazniť, že aplikáciou čl. 4 ods. 6 bol
čiastočný prístup k žiadaným dokumentom povolený v 5 prípadoch po vypustení
údajov osobného charakteru z dokumentu;

- 3 prípady zamietnutia poskytnutia založené na výnimke čl. 4 ods. 2 (ochrana
súdnych konaní a právneho poradenstva, inšpekčných aktivít).

5. Opakované žiadosti

V priebehu roku 2004 bola prijatá jedna opakovaná žiadosť, po zamietnutí prístupu k
„stanovisku výboru pre správy“ na základe čl. 4 ods. 1 bod b), ktorý chráni údaje
osobného charakteru. Predsedníctvo túto žiadosť preskúmalo počas schôdze dňa 13.
októbra 2004 a na základe návrhu podpredsedu Parlamentu, povereného otázkami
prístupu k dokumentom, potvrdilo zamietnutie zverejnenia.
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6. Sťažnosti podané Európskemu ombudsmanovi

V r. 2004 bola Európskemu ombudsmanovi adresovaná jedna sťažnosť nasledovne po
žiadosti o prístup k dokumentu Parlamentu. Žiadateľ, úradník inštitúcie, požiadal o
prístup k „Rozhodnutiu AIPN“. Pretože nedostal v lehote stanovenej nariadením (ES) č.
1049/2001 žiadnu odpoveď, obrátil sa na Európskeho ombudsmana.

Parlament umožnil čiastočný prístup k žiadanému dokumentu, podľa čl. 4 ods. 6
nariadenia (ES) č. 1049/2001, po eliminácii údajov osobného charakteru z dokumentu
podľa výnimky uvedenej v ods. 1 bod b) toho istého článku.

Vo svojej ospravedlňujúcej sa odpovedi adresovanej ombudsmanovi, v súlade s čl. 3
ods.1 štatútu ombudsmana, predseda Parlamentu udal, že nerešpektovanie lehoty
stanovenej nariadením (ES) č. 1049/2001 bolo zapríčinené tým, že dotknuté služby mali
ťažkosti určiť adekvátny postup spracovania danej žiadosti, keďže žiadaný dokument
mohol byť požiadaný priamo pri AIPN dovolávajúc sa štatútu úradníkov. Parlament si
všimol, že právna neistota vyplývajúca z nedostatku hierarchie noriem medzi nariadením
(ES) č. 1049/2001 a štatútom úradníkov na jednej strane, nariadením (ES) č. 45/2001 a
štatútom úradníkov na strane druhej, bola príčinou nekoherencie v spracovaní žiadosti, z
čoho vznikol odklad odpovede. Nakoniec bol sťažovateľovi umožnený čo možno najširší
prístup k žiadanému dokumentu.

V čase vypracovania tejto správy ombudsman zatiaľ neoznámil Parlamentu, či sťažnosť
uzavrel, alebo nie.

V. MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

Medziinštitucionálny výbor, vytvorený na základe čl. 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001,
nezasadal v r. 2004 z dôvodu konania volieb do Európskeho parlamentu a investitúry novej
Európskej komisie, ktorá zahájila činnosť až 22. novembra.

V novej Komisii je podpredsedníčkou poverenou otázkami o prístupe k dokumentom p. M.
WALLSTROMOVÁ. V novom Parlamente je novým podpredsedom povereným sledovať
spracovanie žiadostí a opakovaných žiadostí o prístup k dokumentom Parlamentu p.
M. OUZKY.

Aby boli orientácie medziinštitucionálneho výboru uvedené do chodu, služby poverené
aplikáciou nariadenia (ES) č. 1049/2001 v generálnych riaditeľstvách Európskeho parlamentu,
Rady a Komisie zintenzívnili výmeny informácií a skúseností. Tieto pravidelné kontakty
umožňujú určiť praktické zlepšenia a aplikovať nariadenie koherentne. „Memorandum of
understanding“, podpísané dňa 9. júla 2002 v Štrasburgu, viedlo k pravidelným konzultáciám
medzi všetkými tromi inštitúciami.

VI. ZÁVERY
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Konsolidácia registra pokračuje zlepšením možností dokumentárneho vyhľadávania, ktoré
register ponúka občanom a kontrolou kvality dát prezentovaných v báze. Automatizácia správy
takisto pokročila, hoci táto forma správy predstavuje zatiaľ iba 30 % zo všetkých dokumentov
určených na figurovanie v registri. Zavedenie systému ITER v r. 2004 umožnilo zautomatizovať
sťahovanie dokumentov parlamentných výborov, čo je značný pokrok z hľadiska úplnosti a
kvality dát tohto typu dokumentov, ako aj podstatne odľahčiť pracovné zaťaženie
zainteresovaných služieb, ktoré boli predtým povinné sťahovať tieto typy dokumentov ručne.

Zavedenie nového systému tvorby dokumentov (štruktúrované dokumenty a dokumenty
v značkovacom jazyku), ktorý by garantoval spoľahlivosť odkazov a automatizáciu
mechanizmov správy pre všetky dokumenty inštitúcie, predstavuje základnú prioritu.

 V priebehu roka 2004 bola báza RER prispôsobená rozšíreniu. Všetky moduly registra
umožňujú prijímanie a zaobchádzanie s dokumentmi vo všetkých 20 oficiálnych
jazykoch EÚ.

 Úplná správa registra sa v súčasnosti vykonáva v rytme 185 nových odkazov a 890
viacjazyčných súborov denne. K 31. decembru 2004 bol celkový počet odkazov na
registri 89 348 a 500 989 súborov v 20 jazykoch/viacjazyčné. 90 % dokumentov
prítomných na registri sú priamo prístupné verejnosti cez Internet.

 V súčasnej dobe register obsahuje 44 000 pôšt, 50 % priamo prístupných. Prenos
pošty do registra sa vykonáva prostredníctvom predbežnej kontroly zo strany služby
registra, za účelom overenia dodržania požiadaviek ustanovených nariadením (ES)
č. 1049/2001. Aby sa mohlo pokračovať v tomto smere, je nevyhnutné disponovať
špecifickou informačnou aplikáciou, ktorá umožní zaobchádzanie s dôležitými
zväzkami súborov Adonis.

 V roku 2004 bol počet žiadostí o prístup k dokumentom 1 245, čo predstavuje nárast o
13 %.

 Na základe výnimiek uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa pristúpilo k
zamietnutiu žiadosti o prístup v 11 prípadoch (8 prípadov: článok 4.1 b), z čoho
5 prípadov čiastočného zamietnutia; 3 prípady : článok 4.2). Bola prijatá jedna
opakovaná žiadosť a Predsedníctvo potvrdilo zamietnutie na základe článku 4.1 b).
Okrem toho bola jedna sťažnosť podaná Európskemu ombudsmanovi.

 Aplikáciou čl. 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1049/2001, 5 citlivých dokumentov prijatých
Parlamentom nebolo uvedených v registri.

 Zvýšil sa počet žiadostí o prístup podávaných na základe nariadenia (ES) č. 1049/2001,
ale týkajúcich sa dokumentov, ktoré môžu byť poskytnuté iba dotknutým osobám (ktoré
majú špecifický záujem k získaniu určitých dokumentov) a ktoré nemôžu byť
zverejnené. Preto by bolo vhodné preskúmať prostriedky na schválenie privilegovaného
prístupu pre tieto osoby, nad rámec všeobecného prístupového práva verejnosti k
dokumentom inštitúcie.
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 Absencia hierarchie noriem medzi nariadením (ES) č. 1049/2001 a štatútom úradníkov
na jednej strane, a medzi nariadením (ES) č. 45/2001 a štatútom úradníkov na strane
druhej, je výsledkom akejsi právnej neistoty a nekoherencie v spracovaní niektorých
žiadostí.
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TVORBA NA INTRANETE

DATABÁZA INTRANET
TYPY

DOKUMENTOV K
DISPOZÍCII

Celkovo
odkazov

Celkovo
súborov

Nové
odkazy

Nové
súbory

Priemer
stiahnutých
odkazov /

deň

Priemer
stiahnutých
súborov /

deň

Navštívené
stránky

Priemer
navštívených
stránok /deň

Vyhľadávania
v RER

Priemer
vyhľadávaní

RER/deň

Celkovo 2002 13846 115750 58,00 428,00 10776 3076 327
Celkovo 2003 50540 326063 168,10 858,59 42361 7790 351
Január 2004 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
Marec 60291 386724 3.681,00 23176 160,04 1007,65 7172 231,35 1169 37,71 354
Apríl 62907 406558 2.616,00 19834 137,68 1043,89 4727 157,57 827 27,57 355
Máj 65460 424675 2.553,00 18117 141,83 1006,50 7569 244,16 715 23,06 379
Jún 68277 431803 2.817,00 7128 128,05 324,00 7565 252,17 861 28,70 379
Júl 70263 442090 1.986,00 10287 94,57 489,86 4592 148,13 704 22,71 112
August 70926 448394 663,00 6304 30,14 286,55 3557 114,74 531 17,13 113
September 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
Celkovo 2004 94578 538854 185,04 891,65 73154 10984
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ŠÍRENIE NA INTERNETE

DATABÁZA INTERNET

Celkovo
odkazov

Celkovo
súborov

Navštívené
stránky

Priemer
navštívených
stránok/deň

Vyhľadávania
v RER

Priemer
vyhľadávaní

RER/deň

Celkovo
2002

11326 115628 109911 24753

Celkovo
2003

48622 308219 411337 80144

Január 2004 51053 324299 78917 2545,71 14119 455,45
Február 54405 342451 71407 2462,31 12868 443,72
Marec 57737 363130 70255 2266,29 11370 366,77
Apríl 60694 384688 79972 2665,73 17276 575,87
Máj 63175 402572 80035 2581,77 14107 455,06

Jún 65795 408899 73163 2438,77 11552 385,07

Júl 67891 419618 118125 3810,48 8421 271,65

August 68501 425410 180898 5835,42 16290 525,48

September 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

* Celkovo
2004

89348 500989 1652515 190327

* Poznámka:
Rozdiel počtu odkazov medzi bázou tvorby a šírenia sa vysvetľuje vyrovnaním dátumu šírenia dokumentu a odstránení.
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PRÍSTUP NA INTERNETOVÚ ADRESU REGISTRA
(http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheAvancee.cfm)

Navštívené
stránky

Priemer navštívených
stránok/deň

Január 78917 2545,71
Február 71407 2462,31
Marec 70255 2266,29
Apríl 79972 2665,73
Máj 80035 2581,77
Jún 73163 2438,77
Júl 118125 3810,48
August 180898 5835,42
September 230291 7676,37
Október 229456 7401,81
November 225340 7511,33
December 214656 6924,39
Celkom 2004 1652515
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SK SK

Štatistika ŽIADOSTÍ O DOKUMENTY - Register 2004

1. POČET  PRVÝCH ŽIADOSTÍ

2002 2003 2004

637 11061 12451

2. POČET OPAKOVANÝCH ŽIADOSTÍ

2002 2003 2004

1 12 13

Diagram vývoja počtu žiadostí podaných na register

1 Počet dokumentov poskytnutých v štádiu prvej žiadosti : 1526 v r. 2003, 1930 v r. 2004
 35% bolo predmetom všedného verejného charakteru
 50% neprístupných "on-line" (veľmi staré dokumenty, ktoré vyžadujú pred šírením preskúmanie prípad čo prípad)
 15% nikdy nezverejnených

2 Potvrdené zamietnutie (čl. 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001)
3 Potvrdené zamietnutie (čl. 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1049/2001)
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3. JAZYK POUŽITÝ ŽIADATEĽOM

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%
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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%

4. ZEMEPISNÝ PÔVOD ŽIADOSTÍ

2002 2003 2004

BELGICKO 15,38% 12,93% 15,16%

ČESKÁ REPUBLIKA 0,94% 0,63% 1,03%

DÁNSKO 1,57% 1,8% 0,87%

NEMECKO 14,6% 18,31% 16,75%

ESTÓNSKO - 0,09% -
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GRÉCKO 1,73% 1,44% 1,90%

ŠPANIELSKO 8,48% 7,72% 6,90%

FRANCÚZSKO 13,34% 10,50% 11,83%

ÍRSKO 0,63% 1,62% 0,87%

TALIANSKO 11,30% 9,25% 7,46%

CYPRUS - 0,27% 0,08%

LOTYŠSKO 0,31% 0,18% 0,16%

LITVA 0,16% 0,27% 0,32%

LUXEMBURSKO 0,16% 1,35% 1,43%

MAĎARSKO 0,16% 0,36% 1,51%

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

HOLANDSKO 3,92% 4,13% 4,52%

RAKÚSKO 2,35% 1,53% 1,35%

POĽSKO 1,26% 1,17% 1,98%

PORTUGALSKO 2,83% 1,71% 1,59%

SLOVINSKO - 0,54% 0,08%

SLOVENSKO 0,16% 0,54% 0,16%

FÍNSKO 0,78% 0,72% 0,71%

ŠVÉDSKO 1,10% 1,71% 2,38%

SPOJENÉ
KRÁĽOVSTVO

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

KANDIDÁTSKE ŠTÁTY
(Bulharsko,Rumunsko,Turecko)

0,47% 1,89% 2,62%

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

NEŠPECIFIKOVANÉ 2,67% 3,23% 1,67%

5. ODBORNÝ PROFIL ŽIADATEĽOV

2002 2003 2004
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OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ
(záujmové skupiny, priemysel,
MVO, odborní poradcovia, atď.)

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

NOVINÁRI 1,72% 2,12% 1,71%

ADVOKÁTI 5,84% 3,37% 5,35%

AKADEMICKÉ PROSTREDIE
Univerzitní vedci

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

AKADEMICKÉ PROSTREDIE
Knižnice

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

ŠTÁTNE ÚRADY (iné, ako
inštitúcie EÚ)

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

ČLEN EP, ASISTENT ČLENA
EP

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

INÉ
(dôchodcovia, bez profesie,
atď.)

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

6. DÔVODY ZAMIETNUTIA

2002 2003 2004

UZAVRETIE BEZ VYHOVENIA
(nedostatočné informácie)

- 2,44% 48,53%

NETÝKA SA SLUŽBY REGISTRA
(postúpenie inej službe, alebo mimo EP) 31,31% 36,59% 26,47%

DOKUMENT UŽ NIE JE K DISPOZÍCII 4,04% 0,81% 1,47%

AUTOR/DOKUMENT NEZNÁMY, NIE
DOKUMENT EÚ 55,56% 35,77% 7,35%

VIACERÉ DÔVODY/ODSEKY  ČL. 4
ZÁROVEŇ

2,02% 1,63% -

ČLÁNOK 4.1a)
ochrana verejného záujmu: bezpečnosť,
obrana, medzinárodné vzťahy

- 2,44% -

ČLÁNOK 4.1a)
ochrana verejného záujmu, financie,
hospodárstvo

1,01% 1,63% -

ČLÁNOK 4.1b)
ochrana súkromia, bezúhonnosti jednotlivca 1,01% 6,50% 4,41%

ČLÁNOK 4.2, druhý divis
ochrana právneho poradenstva 4,04% 11,38% 1,47%

ČLÁNOK 4.2, tretí divis
ochrana auditov - - 2,94%
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ČLÁNOK 4.3
ochrana tajomstva rokovaní inštitúcií 1,01% 0,81% -

ČLÁNOK 4.6.
čiastočný prístup - - 7,35%

9 TYP ŽIADANÉHO DOKUMENTU

2002 2003 2004

MEDZINÁRODNÝ - - 0,09%
MEDZINÁRODNÉ DOHODY, ZMLUVY, KONVENCIE,
DEKLARÁCIE,  CHARTY 3,11% 4,22% 0,86%

DOKUMENTY MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ (OSN,
Rada Európy, IPU) 0,19% 0,53% 0,51%

EÚ – ĎALŠIE INŠTITÚCIE – ČLENSKÉ ŠTÁTY - - 0,26%

ZMLUVY, KONVENCIE EÚ, CIG, PROTOKOLY,
KONVENCIE - - 6,00%

AKTIVITY EÚ 2,14% 3,17% 0,94%

POLITIKA EÚ - - 4,80%

RÁMEC PROGRAMOV - - 0,09%

BI-MULTILATERÁLNE DOHODY - - 0,09%

LEGISLATÍVA EÚ PLATNÁ A STARÁ
(smernice, nariadenia, rozhodnutia) - - 24,79%

ŠTATÚT ÚRADNÍKOV - - 0,60%

DOKUMENTY INÝCH INŠTITÚCIÍ, AGENTÚR 24,27% 29,46% 0,43%

KOMISIA - - 4,63%

RADA - - 1,37%

DOKUMENTY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV 1,55 % 0,63 % 0,26 %

MEZDIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY - - 0,26%

ROZPOČET, ROZPOČTOVÉ KONANIE 0,19% - 0,43%

OFICIÁLNE PUBLIKÁCIE - - 0,34%

ÚRADNÝ VESTNÍK (JO) - - 2,32%

INFORMAČNÉ BROŽÚRY - - 0,26%

KONKURZY - - 0,09%

INFORMÁCIE O FINANČNÝCH PODPORÁCH EÚ - - 0,43%

EURÓPSKY PARLAMENT - - 0,34%
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O EP
(aktivity, vypočúvania, konania, technické zložky, bulletiny,
tlač, kalendáre, brožúry)

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

ZLOŽENIE EP 0,58% 0,63% 0,60%

ZHROMAŽDENIE - - 0,17%

POLITICKÉ SKUPINY - 0,11% 0,17%

PARLAMENTNÉ VÝBORY A DELEGÁCIE 0,39% 0,11% 0,09%

ZOZNAM ASISTENTOV POSLANCOV 0,58% 0,21% -

PREDPISY - - 0,17%

VNÚTORNÝ PREDPIS 1,36% 0,84% 0,26%

VÝDAVKY A DIÉTY ČLENOV - - 0,94%

POUŽITIE ÚVEROV ROZPOČTOVEJ LINKY 3701 - - 0,17%
VYHLÁSENIE ČLENOV/ ASISTENTOV O FINANČNÝCH
ZÁUJMOCH 0,39% 0,53% 0,09%

REGISTER ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN
(Článok 9.2) 0,39% 0,11% 0,26%

DOKUMENTY RIADIACICH ORGÁNOV
(Predsedníctvo, Konferencia predsedov, politické skupiny,
Kvestori, Konferencia predsedov výborov/delegácií)

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

PLENÁRNE DOKUMENTY 22,72% 23,97% 2,92%

REZOLÚCIE - - 6,17%

NÁVRHY REZOLÚCIÍ - - 0,34%

POZMEŇOVACIE NÁVRHY - - 0,51%

PARLAMENTÁRNE OTÁZKY A ODPOVEDE 0,58% 0,21% 2,92%

SPRÁVY - 0,11% 8,83%

DOSLOVNÉ ZÁPISY - - 0,94%

MENOVITÉ HLASOVANIA - - 0,17%

DOKUMENTY PARLAMENTNÝCH VÝBOROV/DELEGÁCIÍ - - 3,26%

NÁVRHY SPRÁV - - 0,43%

DODATKY - - 0,17%

ZÁPISNICE (PV) - - 0,86%

OZNÁMENIA PRE ČLENOV (CM) - - 0,17%

PETÍCIE 1,36% 0,74% 1,63%

ZMIEROVACIE KONANIE - - 0,09%
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DOKUMENTY ADMINISTRATÍVNYCH ORGÁNOV EP 2,52% 1,48% 0,17%

VEREJNÉ TENDRE - - 0,26%

ŠTATISTIKY 0,58% 0,42% -

ŠTÚDIE - - 1,29%

PRACOVNÉ DOKUMENTY EX DGIV - - 0,60%

STOA - - 0,43%
DOKUMENTY TÝKAJÚCE SA ŽIADOSTÍ O ZBAVENIE
PARLAMENTNEJ IMUNITY - 0,11% -

KOREŠPONDENCIA EP
PRICHÁDZAJÚCA/ODCHÁDZAJÚCA (A/D) 0,19% 5,70% 7,29%

ZVUKOVÉ A AUDIOVIZUÁLNE DOKUMENTY 0,97% 1,90% 0,26%

INÉ 7,18% 8,13% 2,32%
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