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... A gyakorlatot tehát nem aktualizálták ennek megfelelően
7. Pusztán az intézmények éves jelentéseit figyelembe véve úgy tűnik, minden rendben van.
Más képet kapunk azonban, ha az európai ombudsman munkáját vesszük figyelembe, aki az 
átláthatóság fogalmának uniós összefüggésben történő értelmezése kapcsán az egyéni és 
passzív szempontok (a polgárok bizonyos dokumentumokhoz való hozzáférésének 
jogszabályi előírása) helyett sokkal szélesebb és proaktívabb magatartást vár el az uniós 
közigazgatástól annak érdekében, hogy a politikáikkal és tevékenységükkel kapcsolatos 
információk valóban hozzáférhetők legyenek. Hivatali visszásságnak minősül az, ha egy 
köztestület nem tesz eleget a rá nézve kötelező szabályoknak vagy elveknek1. Nem csak 
abban az esetben lehet az ombudsmanhoz fordulni, ha a panaszost jogi szempontból vagy 
személyesen érinti a hivatali visszásság. Az „actio popularis” jellegű panaszok lehetősége 
fontos eljárási módszer, amelynek révén a polgárok akadályoktól mentesen léphetnek fel az 
uniós közigazgatással szemben és kezdeményezhetik azok elszámoltatását. A végrehajtási 
rendelkezések értelmében az ombudsman „igyekszik az érintett intézménnyel minden 
lehetséges módon együttműködni annak érdekében, hogy olyan békés megoldást találjanak, 
amely alkalmas a hivatali visszásság orvoslására és a panaszt tevő számára is kielégítő”2.

8. Az ombudsman nem kötelezhet intézményeket arra, hogy megfeleljenek az előírásoknak.
Ugyanígy nem utalhat ügyeket a luxembourgi bíróság elé jogorvoslat jogkérdésben (a 
panaszos nevében)3 Az ombudsman rendkívül fontos szerepet játszott az átláthatóság EU-ban 
történő biztosítása tekintetében. Jelenleg a vizsgálatok egyharmada az átláthatóság 
hiányával foglalkozik, ideértve a tájékoztatás megtagadásának eseteit is4. A korai 
években az ombudsman inkább jogi jellegű megközelítést alkalmazott a munkájában, a 
hangsúlyt inkább annak a strukturális szempontjaira helyezte, hogy bizonyos intézmények, 
főként a Tanács és a Bizottság, hogyan vagy hogyan nem biztosítottak hozzáférést az 
információkhoz5. A visszásságokkal foglalkozó intézményként az ombudsman különösen 
odafigyel az átláthatóságra, hiszen a jó kormányzás és a helyes hivatali magatartási kódex 
szabályok és iránymutatások révén segítik elő az átláthatóság politikák meghatározása révén 
történő megvalósítását6. Az ombudsman jogköre lehetővé teszi számára, hogy hozzáférjen 
adminisztratív ügyiratokhoz, és ezeket az eljárások keretében közzétegye. Ennélfogva talán ez 

                                               
1 Az európai ombudsman 1995. évi éves jelentése
2 A végrehajtási rendelkezések 6. cikkének (1) bekezdése, elérhető az alábbi címen: 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces).
3 A rendkívül hosszú ideig tartó Bavarian Lager-ügy jól példázza, hogy az igen határozott ajánlások és az azokat 
követően az Európai Parlamentnek tett jelentés, valamint a hivatali visszásság egyértelmű megállapítása sem volt 
semmilyen hatással a visszássággal vádolt intézmény (Bizottság) viselkedésére. Mintegy hat évre és két további 
bírósági ügyre volt szükség ahhoz, hogy a legmagasabb igazságszolgáltatási szinten egyértelmű ítélet szülessen 
arról, hogy miként kell értelmezni egyrészről a dokumentumokhoz való hozzáférés, másrészről pedig az 
adatvédelem és a magánélethez való jog közötti összetett kapcsolatot. Csakis a szilárd anyagi háttérrel bíró, 
harcos jellemű és kitartó panaszosok engedhetik meg maguknak, hogy végigmenjenek a bírósági ítélethez vezető 
hosszú úton (ebben az esetben egy 14 évvel korábbi ülés jegyzőkönyvéről volt szó).
4 Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása az európai ombudsman 2009. évi tevékenységéről 
szóló éves jelentésről (P7_TA(2010)0435) (elérhető az következő
címen:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN).
5 Az ombudsman tevékenységének e szempontból történő áttekintését lásd: Ian Harden, 'The European 
Ombudsman's efforts to increase openness in the Union', in Veerie Deckmyn (ed.), Increasing transparency in 
the European Union, Maastricht, European Institute of Public Administration, 2002, 123-145. o., 130. oldaltól
6 Európai ombudsman, Helyes Hivatali Magatartás Európai Kódexe, legfrissebb változata elérhető:
http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces.
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a leghatékonyabb módja a zárt adminisztratív folyamatok feltárásának, és így lehet 
legkönnyebben meghaladni a korlátozott tájékoztatás közigazgatásban jellemző régi logikáját.
Ugyanígy alternatív módszert jelenthet a közvélemény számára ahhoz, hogy hozzáférjenek 
dokumentumokhoz, tekintetbe véve, hogy a formálisabb jogi út milyen költségekkel jár. Az 
ombudsman tehát fontos katalizátorszerepet játszik a nyitottság és az átláthatóság érdekében1.
9. Az ombudsman által a hivatali visszásságokról készített áttekintés a tisztán jogi 
megközelítésen túlmenően is tartalmaz megoldási javaslatokat a hozzáférésre vonatkozó 
szabályok megsértése tekintetében. Az ombudsman például megerősítette, hogy hatásköre 
kiterjed a Bizottság által a konzultáció minimális normáiról elfogadott szabályok betartásának 
vizsgálata is, egyben jelezte, hogy szándékában áll proaktív módon fellépni e téren2. Ily 
módon lehetőség nyílik a bíróságok hatáskörén kívül eső közigazgatási gyakorlatok 
vizsgálatára. A bíróságoktól eltérően az ombudsman tehát hozzájárulhat a Bizottság 
konzultációkkal kapcsolatos gyakorlata terén tapasztalható hiányosságok orvoslásához. E 
hozzájárulását azonban szükségszerűen korlátozza a konzultáció minimális normáinak 
alkalmazási köre3.
10. Amikor az intézményeket az a külső kritika éri, hogy vonakodnak fokozni tevékenységeik 
átláthatóságát, felsorolják, hogy milyen kezdeményezéseket tettek annak érdekében, hogy a 
polgárok megismerhessék munkájukat. E kezdeményezések némelyike, például a Tanács 
jogalkotási jellegű miniszteri üléseinek vagy a parlamenti bizottságok üléseinek internetes 
közvetítése rendkívül hasznos. Ugyanakkor még ezek a pozitív fejlemények is 
elbizonytalanítják olykor a polgárokat, mivel nincs köztük semmiféle koordináció és 
interoperabilitás, holott az intézményeknek közösen kellene dolgozniuk. A legmeglepőbb az, 
hogy az intézmények nyilvántartásai vagy honlapjai esetében nincs közös tájékoztatási 
modell, és az intézményközi munkamenethez kapcsolódó adatok kezelésére szolgáló 
informatikai alkalmazások is különböznek. Az EP munkacsoportja számára a közelmúltban 
készült külső tanulmány szerint a legtöbb uniós polgár általános internetes keresőmotorokat 
használ (például: Google), és vagy kapnak találatot az általuk keresett dokumentumra vagy 
információra, vagy nem. Ezen a „passzív” felhasználók számára, ahogyan gyakran nevezik 
őket, nagy segítséget jelenthet az az „aktív” kisebbség, amely kiemeltek kritikus 
felhasználókból áll, akik figyelik a különféle nyilvántartásokat és módszeresen arra kérik az 
intézményeket, hogy az interneten tegyék elérhetővé a nyilvántartásba vett, ám nem elérhető 
dokumentumokat. Ezen aktív kisebbség szerepét figyelmen kívül hagyva olykor elhangzik az 
a téves érv, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló jogszabályok jelentősége 
alacsony, mivel a közvélemény csak csekély mértékben él e lehetőséggel, és mivel a 
felhasználók egy rendkívül szűk réteghez tartoznak (leginkább diákok és kutatók (40%), 
valamint jogászok (8,8%))4.

11. A tájékoztatás szabadságáról szóló törvény szemléletét követve egyre inkább kötelező 
érvényűnek számít az összes intézmény, illetve az EU keretében működő szervek és 
hatóságok részéről, hogy az interneten keresztül kiterjedt információkat tegyenek 
hozzáférhetővé feladataikról, szervezeti felépítésükről, tevékenységéről, üléseik naprendjéről, 
                                               
1 Lásd még: Carol Harlow, 'Transparency in the European Union: weighing the public and private interest', in 
Jan Wouters, Luc Verhey and Phiiipp Kiiver (eds.), European constitutionalism beyond Lisbon, Antwerp, 
Intersentia, 2009, 209-238.o.
2 Lásd a Bizottsággal szembeni 948/2004/OV számú határozatának (4.5.2005.) 1.1.–1.4., 3.8. és 3.18. pontjait, 
valamint a Bizottsággal szembeni 3617/2006/JF számú határozatát (3.7.2008.).
3 E korlátokról lásd: Joana Mendes, Participation in EU rulemaking, cit. 3. fejezet, 3.3.3. alszakasz
4 Lásd például: Lorenzo Cotino, 'Theory and Reality of Public Access to EU Information'.
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valamint a viták tárgyát képező fontos dokumentumokról. Ezen információk tagoltsága 
intézményenként eltérő, és gyakran még egyazon intézményen belül is. Az elmúlt években 
különösen a Tanácsban és a Bizottságban zajló, dokumentum-nyilvántartással kapcsolatos 
fejlesztések eredményeképpen egyre több dokumentumot – többek között olyanokat is, 
amelyeket máshol nem tesznek szükségképpen közzé – helyeznek el az interneten a 
döntéshozatali folyamat korai szakaszában. Az elmúlt években különösen a Bizottság volt az, 
amely létrehozott különböző dokumentum-nyilvántartásokat. Köztük vannak részletes 
komitológiai nyilvántartások1 és egyéb, a főigazgatóságok által működtetett egyedi honlapok, 
illetve a szakértői csoportokra vonatkozó külön nyilvántartások. Figyelembe véve e pozitív 
fejleményeket, mégiscsak frusztráló, hogy tíz évvel a 1049/2001/EK rendelet hatálybalépése 
óta és az uniós intézmények által elköltött több százezer euró ellenére még mindig nem 
alkalmazunk közös megközelítést, de még az azonos típusú dokumentumokat kísérő 
közös "metaadatok” sem állnak rendelkezésre.

12. Mindezek a külön nyilvántartások és honlapok többnyire az általános értelemben vett 
közigazgatás feladataihoz kapcsolódnak, és tartalmazhatnak belsőbb természetű 
dokumentumokat is (például a bizottsági ülések jegyzőkönyvét, ülések dokumentumait és 
ülések jegyzőkönyvét, illetve határozattervezeteket). Az uniós polgárok, de akár a nemzeti 
parlamentek számára is különösen lényeges lehet az uniós végreható és igazgatási 
szabályok meghozatalát alátámasztó döntéshozatali folyamat megértése. Erre érdekes 
példa a szakértői csoportok nyilvántartása2, amely felsorolja a bizottsági határozattal 
kialakított vagy a Bizottság szolgálatai által nem hivatalosan létrehozott hivatalos és nem 
hivatalos szerveket, és fontos információkat nyújt róluk. Emellett a Bizottság működtet egy 
önkéntes érdekképviseleti nyilvántartást, amelynek célja, hogy hozzájáruljon az irányítási 
tevékenységek átláthatóságához a jogalkotási folyamat előkészítő fázisában3. A Bizottság és a 
Parlament ezzel egyidejűleg az érdekképviselők közös nyilvántartásának mihamarabbi 
kialakításán dolgoznak4. 

13. Az elmúlt években az Európai Parlament jogalkotási kiváltságai és központi szerepe 
nyilvánvalóvá vált a többi intézmény és a külvilág számára is. A politikai szerep (köztük új 
érzékeny kiváltások a büntetőjog terén, ami a nemzeti szuverenitás központi eleme, ahol a 
legalapvetőbb emberi jogokról van szó) ilyen megnövekedését a megfelelő 
információmegosztást, áttekintést és átláthatóságot garantáló megfelelő eljárásoknak és 
gyakorlatoknak kell kísérniük. E vonatkozásban az Európai Parlamenten belül a konkrét 
jogalkotási eljárásokat tekintve a fő előrelépést továbbra is egy olyan közös virtuális tér
létrehozása jelentené, ahol az összes, beavatkozásra jogosult érdekelt átlátható módon részt 
vehet és kapcsolatba léphet egymással, egyedi jellegük és autonómiájuk egyidejű megőrzése 
mellett. Egy megfelelő „virtuális munkaterület” az alábbi adatokra terjedhetne ki: 1) a vezető 
és a véleményezésre felkért bizottság előadói és árnyékelőadói (amit a nyilvánosan elérhető 

                                               
1 Lásd http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm.
2 Lásd http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
3 Lásd a Bizottság érdekképviseleti nyilvántartását:
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=en#en. Lásd az ALTER-EU (Szövetség az 
Unión Belüli Lobbitevékenység Átláthatóságáért és az Etikai Szabályozásért) első jelentését, a Bizottság 
lobbista-nyilvántartásának hiányosságaira vonatkozó átláthatósági vizsgálatot,
http://www.alter-eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf
4 Lásd a 2010. október végi sajtóközleményt: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
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OEIL1 részben megad),2) az érintett bizottságok titkárságain dolgozó szakreferensek, 3)  a 
képviselőcsoportok tanácsadói – az eljárással kapcsolatosan a különböző érintett 
intézményektől származó szövegek és közlemények, 4) egy olyan eseményszervező eszköz, 
amely meghatározza és aktualizálja a jogalkotási munkához kapcsolódó tevékenységek 
(bizottsági ülések, munkacsoportok, viták, szavazások, stb.) időpontját, 5) a „virtuális 
közösségen” belüli üzenetküldés, 6) a „külvilág” (nemzeti parlamentek, civil társadalom, 
lobbisták) álláspontja, 7) a (hatásvizsgálatok révén) rendelkezésre álló, illetve az egyéb 
jelentős állami és nem hivatalos forrásból származó kutatás.  A tevékenység információinak 
egy alcsoportját meg lehet – és meg is kell – osztani a többi intézménnyel, végül, de nem 
utolsósorban a külvilággal (a polgárokkal) megfelelő csatornákon (például az OEIL frissített 
és újabb változatán) keresztül.
14. Ugyan e jelentés fő célja nem az uniós jogalkotás módosítására irányult, megállapításai 
segítséget nyújthatnak a 1049/2001/EK rendelet (lásd a Cashman-jelentést, 
2008/0090(COD)2) felülvizsgálata keretében jelenleg folyó jogalkotási munkához A 
jelenlegi helyzet áttekintését fel lehet használni a szükséges változások igazolására, illetve 
azon területek megnevezésére, ahol jogalkotási beavatkozására van szükség (a joghézagok, 
nem világos meghatározások, túl széles cselekvési jogkör, friss bírósági ítéletek, stb. miatt).

                                               
1 Ezzel kapcsolatban a nyilvánosan elérhető OEIL (www.europarl.europa.eu/oeil) kezdetleges formát nyújt, 
amely további fejlesztésre szorul. 
2 Lásd: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


