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RÖVID INDOKOLÁS

A levéltárak mindig is jelentős szerepet játszottak a nyugati államok életében, melyek jó 
működésének alapját az írásos kultúra képezi. A Tabularium (a levéltári hivatal) épülete már 
az ókori római köztársaságban is a Forum Romanumon, a város szimbolikus központjában 
helyezkedett el. 

Az uniós intézmények levéltára Európa kulturális örökségének részét képezi, a nyilvánosság 
számára történő megnyitása tudományos, oktatási és kulturális célokat és érdekeket szolgál.
Ezeket az érdekeket az elsődleges jog védi, mivel az Unió „tiszteletben tartja saját kulturális 
és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és 
további gyarapítását”1. Az Alapjogi Charta értelmében „A művészet és a tudományos kutatás 
szabad. A tudományos élet szabadságát tiszteletben kell tartani”.2

Ezenfelül a 354/1983. rendelet (4) preambulumbekezdése szerint „a levéltárak feldolgozása és 
kritikai elemzése […] megkönnyíti a közösségi ügyekbe bevont testületek tevékenységét, és 
ezáltal hozzájárul a Közösség céljainak hatékonyabb megvalósításához”.

A bizottsági javaslat célja, hogy megerősítse az firenzei Európai Egyetemi Intézetnek (EUI) 
az intézmények levéltári anyagai kezelése terén betöltött szerepét, valamint hogy szilárd jogi 
és pénzügyi alapokra helyezze az EU és az EUI közötti partnerséget.3 Ebből következően 
ellentétes volna a javaslat céljaival, ha az EUI a jogi aktus elfogadását követően a jelenleginél 
kedvezőtlenebb jogi vagy pénzügyi helyzetbe kerülne.4

A Bizottság Tanács által módosított javaslata (COM(2012)0456) az alábbi, a jelenlegi helyzet 
javítását célzó intézményi rendelkezéseket tartalmazza: 

– A levéltári anyagok az EUI-be való elhelyezése kötelezővé válik az intézmények számára az 
EU másodlagos joga értelmében.  

– Az Európai Unió Bírósága és az Európai Központi Bank tevékenységeinek speciális jellege 
indokolja, hogy mentesüljenek a levéltári anyagaik az EUI-nél történő elhelyezésére 
vonatkozó kötelezettség alól. Mindazonáltal e két intézmény önkéntes alapon az EUI-re 
bízhatja levéltári anyagait.

– Az intézmények levéltári anyagainak az EUI-nél történő elhelyezése nem érinti a levéltári 
anyagok tulajdonjogát vagy a Szerződéshez mellékelt, az Európai Unió kiváltságairól és 
mentességeiről szóló jegyzőkönyv 2. cikke szerinti védelmét.

– Minden egyes elhelyező intézmény jogosult tájékoztatást kérni levéltári anyagainak az EUI 
általi kezeléséről, és megvizsgálni az ott elhelyezett levéltári anyagait.

                                               
1 Az EUSZ. 3. cikk (3) bekezdésének negyedik albekezdése.
2 22. cikk
3 COM(2012)0456, Indokolás, 1.2. pont.
4 A helyzetet a Bizottság által képviselt Európai Közösségek és az EUI közötti, 1984. december 17-én kelt 
szerződés tartalmazza.
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– A levéltári anyagok kezelésének költségeit az EU költségvetéséből nyújtott hozzájárulások 
fedezik. A költségek intézmények közti eloszlását objektív kritériumok alapján határozzák 
meg.

–  Valamennyi intézmény belső szabályokat fogad el a jövőbeli rendelet alkalmazására.

– A Bizottság köteles lesz az elhelyező intézmények nevében partnerségi keretmegállapodást 
kötni az EUI-vel, mely részletes szabályokat fogalmaz meg az uniós intézmények és az EUI 
kötelességei és szerepe vonatkozásában. E megállapodásnak meg kell felelnie a jövőbeli 
rendelet és a szerződések előírásainak.

Ezen okokból a vélemény előadója azt javasolja, hogy az Alkotmányügyi Bizottság kérje fel a 
Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, javasolja a Parlamentnek, hogy 
járuljon hozzá a megállapodás megkötéséhez.

******

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg egyetértését.


