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RÖVID INDOKOLÁS

A Lisszaboni Szerződés az átláthatóság fontosságát új szintre emeli az EUSZ 10. cikkének (3) 
bekezdése értelmében, mely szerint: „Minden polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az 
Unió demokratikus életében. A döntéseket a lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a 
lehető legközelebb eső szinten kell meghozni.”

Az Szerződés továbbá egyértelműen kibővíti a rendelet hatályát. Korábban a Szerződés 
csupán az Európai Parlamenttől, a Tanácstól és a Bizottságtól követelte meg az átláthatóságot, 
ezzel szemben az EUMSZ 15. cikke jelenleg kimondja, hogy „Bármely uniós polgár... 
jogosult az Unió intézményeinek, szerveinek és hivatalainak dokumentumaihoz hozzáférni”, 
függetlenül azok megjelenési formájától.

A Bizottság COM(2011)137 számú javaslata abban a részben, amely a rendelet intézményi 
hatályának kibővítésével foglalkozik, beemeli a Szerződés szövegét a rendeletbe. Ez a 
jogbiztonság elérése szempontjából szükséges és megfelelő lépés, de nem tükrözi a 
Lisszaboni Szerződés, valamint különösen az Alapjogi Charta szellemét. Ezt a módosítást 
azonban a lehető leghamarabb el kell fogadni, mivel a Lisszaboni Szerződés már 2009. 
december 1-je óta hatályban van, és a legtöbb uniós intézmény és szerv már módosította belső 
szabályzatát és gyakorlatát a Szerződésnek való megfelelés érdekében.

Az 1049/2001/EK rendelet intézményi hatályának kibővítésén kívül a bizottsági javaslat két 
kisebb módosítást is tartalmaz a vonatkozó bekezdések szövegezésében. Mivel a bizottsági 
javaslat célja csupán az intézményi hatállyal kapcsolatos technikai jellegű módosítás és ily 
módon a szövegnek a Lisszaboni Szerződéssel e tekintetben történő összehangolása, azt 
javasoljuk, hogy a szöveg maradjon meg jelenlegi formájában, ezzel elkerülve a javaslat 
célkitűzéseivel kapcsolatos zavarokat.

A Parlament többször kérte a Bizottságot, hogy az 1049/2001/EK rendelet átdolgozására 
irányulóan terjesszen elő új, átfogó javaslatot, figyelembe véve a rendelet jogalapjának a 
Lisszaboni Szerződés miatti megváltozását, felváltva a 2008-as és 2011-es javaslatokat. 
Sajnálatra méltó, hogy a Bizottság nem terjesztett elő új javaslatot. A Bizottság korábbi 
(COM(2008)0229) javaslata az átláthatóság szempontjából visszalépést jelentene. Végső 
soron valóban jobb lenne fenntartani a jelenlegi rendeletet a szükséges technikai jellegű
módosításokkal, mint azt a Bizottság első javaslatával gyengíteni.

Az átláthatóság, ami az EUMSZ 298. cikkében és az Alapjogi Charta 41. cikkében említett 
megfelelő ügyintézés elérésének alapvető eleme, szükséges az uniós intézmények hatékony 
demokratikus ellenőrzésének biztosításához (az EUMSZ 15. cikke). Ezzel kapcsolatban az 
előadó hangsúlyozza, hogy az átláthatóság nem csupán az uniós intézmények passzív 
reakcióinak kérdése, hanem proaktív megközelítést igényel. Ahogyan azt a jelenlegi rendelet 
is leszögezi, többek között az átláthatóság biztosítja a leghatékonyabban a polgárok irányában 
a közigazgatás nagyobb legitimációját, jobb hatékonyságát és elszámoltathatóságát a 
demokratikus rendszerben. 
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MÓDOSÍTÁSOK

 az Alkotmányügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Lisszaboni Szerződés jogilag 
kötelező érvényűvé teszi az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját. A Charta 41. és 42. 
cikke kötelezi az Unió intézményeit a 
helyes igazgatási gyakorlatok 
alkalmazására, valamint arra, hogy 
biztosítsák az uniós állampolgárok 
számára az intézmények 
dokumentumaihoz való hozzáférést, 
függetlenül azok megjelenési formájától.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
1049/2001/EK rendelet
1 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a köz- vagy magánérdek alapján olyan 
módon határozza meg az Európai Unió 3. 
cikk c) pontjában meghatározott 
intézményeinek dokumentumaihoz való, az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
15. cikkének (3) bekezdésében előírt 
hozzáférési jogra irányadó elveket, 
feltételeket és korlátozásokat, hogy a
dokumentumokhoz a lehető legszélesebb 
körű nyilvános hozzáférést biztosítson,

a) a köz- vagy magánérdek alapján olyan 
módon határozza meg az Európai Unió 3. 
cikk c) pontjában meghatározott 
intézményeinek dokumentumaihoz való, az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
15. cikkének (3) bekezdésében előírt 
hozzáférési jogra irányadó elveket, 
feltételeket és korlátozásokat, hogy a 
dokumentumokhoz a lehető legszélesebb 
körű hozzáférést biztosítson,

Or. en
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Indokolás

Az EUMSZ 15. cikkének (3) bekezdése nem tartalmaz utalást „nyilvános” hozzáférésre, 
csupán azt mondja ki, hogy „jogosult a ... dokumentumaihoz hozzáférni”. Ugyanez vonatkozik 
az Európai Unió Alapjogi Chartájának 42. cikkére is. Ezért javasoljuk a „nyilvános” szóra 
történő utalás törlését. 
A második változtatás a magyar változatot nem érinti.


