
PR\876020HU.doc PE439.989v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

2008/0090(COD)

1.9.2011

***I
JELENTÉSTERVEZET
az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (átdolgozás)
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Michael Cashman

A vélemény előadója (*): 
Anneli Jäätteenmäki, Alkotmányügyi Bizottság

(*) Társbizottság – az eljárási szabályzat 50. cikke

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 87. cikke)



PE439.989v02-00 2/47 PR\876020HU.doc

HU
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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0229),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 255. cikkének (2) 
bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-
0184/2008),

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali 
eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményére (COM(2009)0665), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 
15. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak 41. és 42. cikkére,

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra,

– tekintettel eljárási szabályzatának 87. és 55. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint az 
Alkotmányügyi Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményére1 (A7-0000/2010),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul 
hagyott rendelkezéseinek tekintetében a javaslat ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű 
egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1. elfogadja az alábbi, első olvasatbeli álláspontját, figyelembe véve az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2. úgy tekinti, hogy a 2011/0073(COD) eljárás megszűnt, mivel a Bizottság 
COM(2011)0137 sz. javaslatának tartalma belekerült a 2008/0090(COD) eljárásba;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 

                                               
1 Az A6-0077/2009 jelentés melléklete.
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módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz 
való nyilvános hozzáférésről

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács
rendeletére az Unió intézményei, szervei, 
hivatalai vagy ügynökségei
dokumentumaihoz való hozzáférési jog 
általános elveinek és korlátainak 
meghatározásáról

Or. en

Indokolás

A cím nem tükrözi a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően létrejött jogalkotási aktus 
új természetét, vagyis azt, hogy új általános keretként szolgál a demokratikus részvétel, 
láthatóság, áttekinthetőség és átláthatóság biztosításához, és elvi alapon kiterjed valamennyi 
uniós szervezeti egységre. A módosítás összhangban áll a COM(2011)0137 dokumentummal 
is.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május
30- 1049/2001/EK rendeletet jelentősen
módosítani kell. Az áttekinthetőség 
érdekében azt át kell dolgozni.

(1) Az EUSZ és az EUMSZ 
hatálybalépését követően a 
dokumentumokhoz való hozzáférés joga 
kiterjed az Unió minden intézményére, 
szervére, hivatalára és ügynökségére, 
ideértve az Európai Külügyi Szolgálatot is, 
ezért az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május
30-i 1049/2001/EK rendeletet1 lényegesen
módosítani kell, és eközben figyelembe 
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kell venni mind az ezen rendelet 
végrehajtásának kezdetén szerzett 
tapasztalatokat, mind pedig az Európai 
Unió Bíróságának, valamint az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatát is.

_________________

1 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

Or. en

Indokolás

A szerződés rendelkezései a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével szélesebb körűvé váltak. 
A szabályok most már nem csupán a Parlamentre, a Bizottságra és a Tanácsra 
korlátozódnak, hanem kiterjednek számos más uniós intézményre, szervre, hivatalra és 
ügynökségre is. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ugyanakkor a véleménynyilvánítás 
szabadságára vonatkozó ítélkezési gyakorlatában bizonyos feltételek mellett a tájékoztatás 
jogára is kitér.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyitottság lehetővé teszi a polgárok 
számára, hogy még inkább részt vegyenek 
a döntéshozatali eljárásban, és biztosítja a 
polgárok irányában a közigazgatás 
nagyobb legitimációját, hatékonyságát és 
felelősségét a demokratikus rendszerben. A 
nyitottság hozzájárul a demokrácia elvei és 
az alapvető jogok tiszteletben tartásának 
erősítéséhez, ahogyan azt az EU-Szerződés
6. cikke és az Európai Unió alapjogi 
chartája megállapítja.

(3) A nyitottság lehetővé teszi a polgárok 
számára, hogy még inkább részt vegyenek
a döntéshozatali eljárásban, és biztosítja a 
polgárok irányában a közigazgatás 
nagyobb legitimációját, hatékonyságát és 
felelősségét a demokratikus rendszerben. A 
nyitottság hozzájárul a demokrácia
elveinek megerősítéséhez, miként azt az 
EUSZ 9-12 cikke hangsúlyozza, valamint
és az alapvető jogok tiszteletben
tartásához, ahogyan azt az EUSZ 6. cikke 
és az Európai Unió Alapjogi Chartája (a 
Charta) megállapítja.

Or. en
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Indokolás

A módosítás naprakésszé teszi a szöveget a Lisszaboni Szerződéssel, valamint az Alapjogi 
Chartából eredő új kötelező jogokkal összhangban.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az átláthatóság egyúttal megerősíti a 
helyes közigazgatás elvének 
érvényesülését az Unió intézményeiben, 
szerveiben, hivatalaiban és 
ügynökségeiben, amint azt az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke és az 
EUMSZ 298. cikke előírja.. A nyitottság 
elvének gyakorlati megvalósítása 
érdekében a belső igazgatási eljárásokat 
ennek megfelelően kell kialakítani, 
valamint biztosítani kell a szükséges 
pénzügyi és emberi erőforrásokat.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangot teremt a Lisszaboni Szerződéssel és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájából fakadó kötelező jogokkal, megerősítve a kötelezettségeket egy nyitott, hatékony 
európai közigazgatáshoz, amint azt az EUMSZ 298. cikke előírja.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A dokumentumokhoz való hozzáférési 
jog általános elveit és köz- vagy 
magánérdeken alapuló korlátozásait a 
2001. december 3-ától alkalmazandó 
1049/2001/EK rendelet állapítja meg.

törölve
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Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 1049/2001/EK rendelet 
végrehajtásnak első értékelését a 2004. 
január 30-án közzétett jelentés 
tartalmazza. 2005. november 9-én a 
Bizottság úgy határozott, hogy megkezdi 
az 1049/2001/EK rendelet felülvizsgálatát. 
2006. április 4-én elfogadott 
állásfoglalásában az Európai Parlament 
arra szólította fel a Bizottságot, hogy 
nyújtson be javaslatot a rendelet 
módosítására. 2007. április 18-án a 
Bizottság közzétette a rendelet 
felülvizsgálatáról szóló zöld könyvet és 
nyilvános konzultációt kezdett.

törölve

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E rendelet célja, hogy a lehető 
legteljesebb érvényt szerezzen a 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférés jogának, és ezzel a 
hozzáféréssel kapcsolatban általános 
elveket és korlátokat állapítson meg az EK-
Szerződés 255. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően.

(6) E rendelet célja, hogy a lehető 
legteljesebb érvényt szerezzen a 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférés jogának, és a köz- vagy 
magánérdek alapján olyan általános 
elveket és korlátokat állapítson meg, 
amelyek e hozzáférést szabályozzák az
EUMSZ 15. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban, az Unió valamennyi egyéb 
szabályával összhangban állnak, és 
tárgyukat kizárólag az Európai Unió 
Bíróságára, az Európai Központi Bankra 
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és az Európai Beruházási Bankra 
vonatkozó különleges rendelkezések 
képezik, amennyiben azok nem igazgatási 
tevékenységet végeznek. Annak 
érdekében, hogy az intézmények, szervek, 
hivatalok és ügynökségek munkája 
nyitottabb legyen, a hozzáférési jogot a 
tőlük származó dokumentumokra is 
alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

A módosítás a javasolt jogalkotási aktus kibővített hatályát tükrözi, amely általánosan 
kiterjed valamennyi uniós intézményre, testületre, hivatalra és ügynökségre, és alapja a 
dokumentumokhoz való legnagyobb mértékű hozzáférés elve.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A személyes adatok közzététele 
tekintetében egyértelmű kapcsolatot kell 
megállapítani e rendelet és a személyes 
adatok közösségi intézmények és szervek 
által történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló 
45/2001/EK rendelet között.

(10) Az Unió intézményei, szervei, 
hivatalai és ügynökségei a személyes
adatokat az EUMSZ 16. cikkével, az 
Alapjogi Charta 8. cikkével, a vonatkozó 
uniós jogszabályozással és az Európai 
Unió Bírósága vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatával összhangban kezelik.

Or. en

Indokolás
Egyértelmű szabályok és a kapcsolódó esetjog alapján megfelelő egyensúlyi helyzetet kell 
teremteni az adatvédelemre, illetve a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó két 
alapvető jog között. 
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Egyértelmű szabályokat kell 
megállapítani a tagállamoktól származó 
dokumentumok, valamint a harmadik 
felektől származó azon dokumentumok 
közzétételére vonatkozóan, amelyek a 
bírósági eljárások ügyiratának részét 
képezik, vagy amelyeket az intézmények 
az EK jog által rájuk ruházott vizsgálati 
hatáskörök alapján szereztek meg.

(11) Egyértelmű szabályokat kell 
megállapítani a tagállamoktól származó 
dokumentumok, valamint a harmadik 
felektől származó azon dokumentumok 
közzétételére vonatkozóan, amelyek a 
bírósági eljárások ügyiratának részét 
képezik, vagy amelyeket az intézmények, 
testületek, szervek vagy ügynökségek az
Unió jogszabályai által rájuk ruházott 
vizsgálati hatáskörök alapján szereztek 
meg.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Szélesebb körű hozzáférést kell 
biztosítani a dokumentumokhoz azokban 
az esetekben, amikor az intézmények 
jogalkotói minőségükben járnak el, 
beleértve a delegált jogköröket is, 
megőrizve ugyanakkor az intézményi 
döntéshozatali eljárások hatékonyságát. 
Ezeket a dokumentumokat a lehető 
legnagyobb mértékben közvetlenül
hozzáférhetővé kell tenni.

(12) az EUMSZ 15. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban teljes
hozzáférést kell biztosítani a 
dokumentumokhoz azokban az esetekben, 
amikor az intézmények a Szerződéseknek 
megfelelően jogalkotói minőségükben 
járnak el, beleértve a delegált jogköröket az 
EUMSZ 290. cikkével, valamint a 
végrehajtási jogköröket az EUMSZ 291. 
cikkével összhangban, általános hatályú 
intézkedések elfogadása során.  Az 
előkészítő jogalkotási dokumentumokat és 
az intézményközi eljárás különböző 
szakaszaira vonatkozó valamennyi 
kapcsolódó információt, valamint a 
Tanács munkacsoportjainak 
dokumentumait, a tagállamok 
küldöttségeiben részt vevő – a Tanács 
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tagjaiként cselekvő – személyek nevét és 
beosztását, továbbá a háromoldalú 
párbeszéd első olvasatbeli dokumentumait 
elvileg azonnal és közvetlenül nyilvánossá
kell tenni az interneten.

Indokolás

A nyilvánosság számára elvi alapon teljes körű, közvetlen és megfelelő időben történő 
hozzáférést kell biztosítani a jogalkotási aktusokhoz kapcsolódó dokumentumokhoz, valamint 
az általános hatályú, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokhoz és a végrehajtási aktusokhoz 
is, mivel a jogalkotási eljárásnak a lehető legnyitottabbnak és leginkább láthatónak kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A jogalkotási szövegeket világosan 
és közérthetően kell megfogalmazni és 
közzé kell tenni az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában.

Or. en

Indokolás

A dokumentumokhoz való lehető legnagyobb mértékű hozzáférés és az átláthatóság elvével 
összhangban a jogalkotási eljárásnak a lehető legnagyobb mértékben nyitottnak és láthatónak 
kell lennie.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogalkotás minőségének fokozását célzó, 
az intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek által használt közös 
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gyakorlati megoldások, szövegezési 
modellek és technikák tekintetében az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak az EUMSZ 295. cikke, 
valamint e rendelet értelmében 
megállapodásra kell jutniuk, és azokat az 
átláthatóság elvének – az uniós 
dokumentumok egységes formájának és 
jogi egyértelműségének javítása révén 
történő – javítása érdekében közzé kell 
tenni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.

Or. en

Indokolás

A hatékony nyilvános hozzáférés szükséges előfeltétele a jogalkotás minőségének javítása és a 
különböző intézmények, testületek, hivatalok és ügynökségek összehangolt fellépése.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A nem jogalkotási eljárásokhoz, 
például a kötelező jogi erejű 
intézkedésekhez, belső szervezeti 
intézkedésekhez, adminisztratív vagy 
költségvetési aktusokhoz kapcsolódó vagy 
politikai természetű (következtetések, 
ajánlások vagy állásfoglalások) 
dokumentumokat a Charta 41. cikkében 
említett, a helyes igazgatással kapcsolatos 
elv értelmében könnyen és a lehető 
legközvetlenebb módon hozzáférhetővé 
kell tenni. 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy összhangot teremtsen a dokumentumokhoz való lehető legnagyobb 
mértékű hozzáférés elvével és az alapjogi chartával.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12d) A felelős intézmény, szerv, hivatal 
vagy ügynökség valamennyi 
dokumentumtípus esetében a polgárok 
számára hozzáférhetővé teszi az 
alkalmazott belső eljárások 
munkafolyamatát, az eljárásért felelős 
szervezeti egységek megnevezését és 
hatáskörét, a kijelölt határidőket és azt, 
hogy mely hivatallal lehet felvenni a 
kapcsolatot. Az intézményeknek, 
szerveknek, hivataloknak és 
ügynökségeknek megfelelően figyelembe 
kell venniük az európai ombudsman 
ajánlásait. Az EUMSZ 295. cikkével 
összhangban megállapodásra kell jutniuk 
a közös irányvonalakról, valamint arról, 
hogy az egyes szervezeti egységeknek 
miként kell a belső dokumentumokat 
nyilvántartásba venniük és besorolniuk az 
Unió érdekeinek esetleges sérelme esetén, 
valamint tárolniuk ideiglenes vagy 
történeti szükségletek kielégítése céljával, 
az e rendeletben lefektetett elvekkel 
összhangban.  A fent nevezett szervezeti 
egységek következetes és összehangolt 
módon tájékoztatják a nyilvánosságot az e 
rendelet végrehajtása érdekében hozott 
intézkedésekről, és alkalmazottaikat 
kiképzik arra, hogyan legyenek a 
polgárok segítségére az e rendelet alapján 
történő joggyakorlás során

Or. en

Indokolás

A hatékony nyilvános hozzáférés szükséges előfeltétele a jogalkotás minőségének javítása és a 
különböző intézmények összehangolt fellépése.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézményeik, szervek, hivatalok és 
ügynökségek a jogalkotási folyamat 
nyitottságának és átláthatóságának 
előmozdítása érdekében megállapodnak 
egymással a lobbisták és más érdekelt 
felek intézményközi nyilvántartása 
tekintetében. 

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Meghatározott, minősített adatokat 
tartalmazó dokumentumoknak tartalmuk 
miatt különleges bánásmódot kell 
biztosítani. Intézményközi megállapodás 
útján kell rendelkezni arról, hogy az ilyen 
dokumentumok tartalmáról az Európai 
Parlamentet tájékoztassák.

törölve

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az intézmények munkájának nagyobb 
nyitottsága érdekében az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nemcsak az intézmények által 

(16) Az intézmények munkájának nagyobb 
nyitottsága érdekében az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak nemcsak az intézmények, 



PE439.989v02-00 16/47 PR\876020HU.doc

HU

összeállított dokumentumokhoz kell 
hozzáférést biztosítania, hanem a hozzájuk 
érkezett dokumentumokhoz is. Ebben az 
összefüggésben szükséges felhívni a 
figyelmet arra, hogy az Amszterdami 
Szerződés záróokmányához mellékelt 35. 
sz. nyilatkozat értelmében egy tagállam 
kérheti a Bizottságot vagy a Tanácsot, 
hogy az e tagállamból származó 
dokumentumot a tagállam előzetes 
hozzájárulása nélkül harmadik felekkel ne 
közölje.

testületek, szervek és ügynökségek által 
összeállított dokumentumokhoz kell 
hozzáférést biztosítania, hanem a hozzájuk 
érkezett dokumentumokhoz is. Egy 
tagállam kérheti az intézményeket, 
szerveket, hivatalokat vagy
ügynökségeket, hogy az e tagállamból 
származó dokumentumot a tagállam 
előzetes hozzájárulása nélkül magukon az 
testületeken, szerveken vagy 
ügynökségeken kívüli harmadik felekkel 
ne közölje.

Or. en

Indokolás

A tagállamok nem rendelkezhetnek vétójoggal a tőlük származó dokumentumok tekintetében, 
mivel a végső döntés az intézményektől, szervektől, hivataloktól vagy ügynökségektől függ. 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió Bírósága egyértelművé 
tette, hogy a tagállamokkal folytatott 
konzultáció követelménye a tőlük 
származó dokumentumokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó kérelmek 
tekintetében nem ruházza fel őket 
vétójoggal, vagy a nemzeti jogszabályokra 
és rendelkezésekre való hivatkozás 
jogával, továbbá, hogy az ilyen kérelmet 
fogadó intézmény kizárólag a jelen 
rendeletben szereplő kivételek alapján 
tagadhatja meg a hozzáférést.1

______________
A C-64/05. P. sz., Svédország kontra Bizottság 
ügyben 2007. december 18-án hozott ítélet (EBHT 
2007., I-11389. o.).
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Or. en

Indokolás

A tagállamok nem rendelkezhetnek vétójoggal a tőlük származó dokumentumok tekintetében, 
mivel a végső döntés az intézményektől függ. 

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az intézmények dokumentumaihoz
való hozzáférésre irányuló valamennyi 
szabályzatnak összhangban kell lennie 
ezzel a rendelettel.

(18) Mivel e rendelet közvetlenül 
végrehajtja az EUMSZ 15. cikkét és a 
Charta 42. cikkét, a dokumentumokhoz
való hozzáférés tekintetében 
meghatározott elvek és korlátok jogi 
elsőbbséget élveznek a valamely 
intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség 
által ettől eltérő jogalapon elfogadott 
minden más szabállyal, intézkedéssel vagy 
gyakorlattal szemben, amely további vagy 
szigorúbb kivételeket vezet be az e 
rendeletben előírtaknál.

Or. en

Justification

Az EUMSZ 15. cikke, valamint a Charta 42. cikke maradéktalan végrehajtásának biztosítása 
érdekében minden szigorúbb „lex specialis” kizárandó.
Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ez a rendelet nem érinti a 
tagállamoknak, az igazságügyi 
hatóságoknak vagy a nyomozást végző 
testületeknek a már meglévő, a 
dokumentumokhoz való hozzáférési jogát.

törölve
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Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az EK-Szerződés 255. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban, valamennyi 
intézmény saját eljárási szabályzatában 
rögzíti a dokumentumaihoz való 
hozzáférésre vonatkozó különös
rendelkezéseket,

(23) Az EUMSZ 15. cikkének (3) 
bekezdésével és az e rendeletben foglalt 
elvekkel és szabályokkal összhangban 
valamennyi intézmény, szerv, hivatal és 
ügynökség saját eljárási szabályzatában 
rögzíti a saját dokumentumaihoz, valamint 
az igazgatási feladataival kapcsolatos 
egyéb dokumentumokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó különleges
rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 15. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy minden testület, szerv és ügynökség 
biztosítja eljárásainak átláthatóságát, és eljárási szabályzatában különleges rendelkezéseket 
ír elő a dokumentumaihoz való hozzáférés tekintetében.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a köz- vagy magánérdek alapján olyan 
módon határozza meg az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság (a 
továbbiakban: az intézmények)
dokumentumaihoz való, az EK-Szerződés 
255. cikkében előírt hozzáférési jogra 
irányadó elveket, feltételeket és 
korlátozásokat, hogy az ilyen 
dokumentumokhoz a nyilvánosság lehető 
legszélesebb körű hozzáférését biztosítsa;

a) az EUMSZ 15. cikkével összhangban a 
köz- vagy magánérdek alapján olyan 
módon határozza meg az Unió 
intézményeinek, szerveinek, hivatalainak 
és ügynökségeinek dokumentumaihoz való 
hozzáférési jogra irányadó elveket, 
feltételeket és korlátozásokat, hogy az
ilyen dokumentumokhoz a nyilvánosság 
lehető legszélesebb körű hozzáférését 
biztosítsa;
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Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 15. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés 
jogának általános elveit és a köz- vagy magánérdek alapján történő korlátozásait az Európai 
Parlament és a Tanács határozza meg. A módosítás összhangban áll a COM(2011)0137 
dokumentummal is.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) elősegítse a dokumentumokhoz való
hozzáféréssel kapcsolatos helyes 
igazgatási gyakorlatot.

c) a dokumentumokhoz való hozzáférés 
javítása érdekében elősegítse az átlátható 
és helyes igazgatási gyakorlatot.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kedvezményezettek és hatály Kedvezményezettek
(1) Bármely természetes vagy jogi személy 
jogosult az intézmények dokumentumaihoz 
hozzáférni az e rendeletben meghatározott 
elvek, feltételek és korlátok szerint.

(1) Bármely természetes vagy jogi 
személy, illetve jogi vagy természetes 
személyek társulása jogosult az 
intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek dokumentumaihoz 
hozzáférni az e rendeletben meghatározott 
elvek, feltételek és korlátok szerint.

(2) Ez a rendelet az intézmény birtokában 
lévő dokumentumokra vonatkozik, 
nevezetesen azokra , amelyeket az 
intézmény állított ki, vagy azok hozzá 
érkeztek az illetékességi körébe tartozó 
szakpolitikákkal, tevékenységekkel és 
határozatokkal kapcsolatos ügyekre 
vonatkozóan , az Európai Unió

(2) Az EU-t képviselő személyek, közöttük 
az Európai Parlament képviselői, a Tanács 
elnökségének tagjai vagy a külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselő, illetve az
Unió valamelyik intézményében, 
szervénél, hivatalában vagy ügynökségén 
dolgozó személyek, amennyiben hivatali 
minőségükben cselekszenek, egy 
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valamennyi tevékenységi területén. dokumentum megkeresésére a 
rendelkezésükre álló belső eszközöket 
használják, kivéve, ha arra mint 
polgároknak, és nem szakmai 
feladataikkal összefüggésben van 
szükségük.

(3) A 4. és a 9. cikk sérelme nélkül, a 
dokumentumokat a nyilvánosság számára 
írásbeli kérelem alapján vagy közvetlenül 
elektronikus formában vagy 
nyilvántartáson keresztül teszik 
hozzáférhetővé. Különösen a jogalkotási 
eljárás folyamán összeállított vagy 
megküldött dokumentumokat kell 
közvetlenül hozzáférhetővé tenni a 12. 
cikknek megfelelően.
(4) A 9. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott minősített 
dokumentumokat e cikknek megfelelően 
különleges bánásmódban kell részesíteni.
(5) E rendelet nem vonatkozik az 
intézményektől eltérő felek által a 
bíróságokhoz benyújtott 
dokumentumokra.
(6) Az EK jogszabályok által az érdekelt 
felek külön hozzáférési jogának sérelme 
nélkül, a vizsgálatokra vagy egyedi 
hatályú igazgatási aktusra vonatkozó 
eljárások aktájához tartozó 
dokumentumokat nem lehet nyilvánosan 
hozzáférhetővé tenni mindaddig, amíg a 
vizsgálat le nem zárul vagy ezen aktusok 
véglegessé nem válnak. Az intézmények 
által a fenti vizsgálatok keretében 
összegyűjtött, illetve természetes vagy jogi 
személyektől szerzett információkat 
tartalmazó dokumentumokat nem lehet a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tenni.
(7) Ez a rendelet nem érinti az 
intézmények által birtokolt 
dokumentumokhoz való azon nyilvános 
hozzáférési jogokat, amelyek nemzetközi 
jogi okmányokból vagy az azokat 
végrehajtó intézmények jogi aktusaiból 
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származhatnak.

Or. en

Indokolás
A hozzáféréshez való jogot a polgárokat képviselő különböző egyesületek számára is meg kell 
adni.  Az EU hivatalos képviselőinek, valamint az EU számára dolgozó személyeknek a 
dokumentumokhoz való hozzáférésre és az információcserére vonatkozó kérelmet elvileg az 
erre vonatkozó belső szabályoknak, például az intézményközi megállapodásoknak megfelelően 
kell megtenniük.  

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Tárgy

(1) Ez a rendelet az Unió intézményei, 
szervei, hivatalai és ügynökségei 
birtokában lévő összes dokumentumra 
alkalmazandó, azaz minden olyan 
dokumentumra, amelyet az adott 
szervezeti egység készített, kapott vagy 
birtokol, az Európai Unió valamennyi 
tevékenységi területére vonatkozóan. E 
rendelet a Bíróságra, az Európai Központi 
Bankra és az Európai Beruházási Bankra 
csak akkor alkalmazandó, amikor 
igazgatási feladataikat látják el.
(2) A dokumentumok hozzáférhetővé 
tétele vagy elektronikus formában történik 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
valamely intézmény, szerv, hivatal vagy 
ügynökség hivatalos nyilvántartásában, 
illetve írásbeli kérelmet követően. A 
jogalkotási eljárás folyamán összeállított 
vagy kapott dokumentumokat közvetlenül 
hozzáférhetővé kell tenni az e rendelet 12. 
cikkének megfelelően.

Or. en
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Indokolás

 A javasolt aktus keretet ad minden intézmény, szerv, hivatal és ügynökség bármely típusú 
uniós dokumentumához való hozzáféréshez.  A hozzáférést vagy közvetlenül, proaktív 
megközelítés révén kell biztosítani (ennek kell lennie a jogalkotási eljárásokkal kapcsolatos 
dokumentumok eléréséhez vezető általános útnak), vagy pedig kérésre.  A módosítás 
összhangban áll a COM(2011)0137 dokumentummal is.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában: E rendelet alkalmazásában:
a) „dokumentum”: az adathordozótól
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül
bármely olyan adattartalom, amelyet egy 
intézmény hivatalosan elkészített és egy 
vagy több címzettnek továbbított, vagy 
egyéb módon nyilvántartásba vett, vagy 
egy intézmény kapott; az elektronikus
adattároló, -kezelő és -lekérdező 
rendszerekben szereplő adatok akkor 
tekinthetők dokumentumoknak, ha azok 
nyomtatott vagy elektronikus példányban 
a már meglévő rendszereszközök 
segítségével hozzáférhetőek ;

a) „dokumentum”: az adathordozótól
(papír, elektronikus forma vagy hang-, kép-
vagy audiovizuális felvétel) függetlenül, az 
Unió valamely intézménye, szerve, 
hivatala vagy ügynöksége feladatkörébe 
tartozó politikára, tevékenységre és 
döntéshozatalra vonatkozó üggyel 
kapcsolatos tartalom; az elektronikus
adattároló, -kezelő és -lekérdező 
rendszerekben szereplő adatok abban az 
esetben tekintendők dokumentumnak, ha
az adott rendszer üzemeltetésére ésszerűen 
rendelkezésre álló bármely eszköz 
segítségével hozzáférhető. Amennyiben 
egy intézmény, szerv, hivatal vagy
ügynökség új elektronikus adattárolási 
rendszert kíván létrehozni vagy jelentős 
mértékben meg akar változtatni egy már 
létező rendszert, értékelnie kell az e 
rendelet által biztosított hozzáférési jogra 
gyakorolt várható hatásokat, és az 
átláthatóság célkitűzésének elősegítése 
jegyében kell eljárnia. Az elektronikus
adattároló rendszerekben tárolt 
információ lekérdezésének funkcióit oly 
módon kell átalakítani, hogy teljesíteni 
lehessen a nyilvánosság azon ismételt 
kéréseit, amelyek teljesítésére az ezen 
rendszerek működtetésére jelenleg 
rendelkezésre álló eszközökkel nincs mód;
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aa) „minősített dokumentum”: olyan 
dokumentum, amelyet az e rendelet 3a. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban 
részben vagy egészében minősítettek;
ab) „jogalkotási aktus”: e rendelet 
alkalmazásában azon dokumentumokat 
foglalja magában, amelyeket a jogalkotási 
aktusok – többek között a felhatalmazás és 
a végrehajtási jogkörök alapján 
elfogadott, általánosan alkalmazandó
intézkedések – elfogadására szolgáló 
jogalkotási eljárások során készítettek 
vagy kaptak kézhez, valamint a 
tagállamokban vagy azok számára 
kötelező jogi erővel bíró, általánosan 
alkalmazandó aktusokat;
ac)„igazgatási feladat”: olyan intézkedés, 
amely az érintett intézmény, szerv, hivatal 
vagy ügynökség belső szervezeti, 
igazgatási vagy költségvetési ügyeivel áll 
kapcsolatban;
ad) „levéltári rendszer”: az intézmények, 
testületek, hivatalok és ügynökségek 
folyamatban lévő vagy a közelmúltban 
lezárt eljárásaira vonatkozó valamennyi 
dokumentumuk strukturált módon történő 
iktatására szolgáló eszköz vagy eljárás;
ae) „történeti levéltár”: az intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek 
levéltárának azon része, amelyet az a) 
pontban megállapított feltételek szerint 
tartós megőrzésre jelöltek ki;
Az a)–ac) pontokban található 
meghatározások szerinti dokumentumok 
valamennyi kategóriájának részletes 
felsorolását közzé kell tenni az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában és az 
intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek internetes oldalain, amely 
szervezeti egységeknek meg kell egyezniük 
az archiválásra vonatkozó közös 
feltételekről is, és azokat közzé kell 
tenniük.

b) „harmadik fél”: természetes vagy jogi 
személy, vagy pedig az érintett 

b) "harmadik fél": természetes vagy jogi 
személy, vagy pedig az érintett 



PE439.989v02-00 24/47 PR\876020HU.doc

HU

intézményen kívüli szervezet, beleértve a 
tagállamokat, más közösségi vagy a 
Közösségen kívüli intézményeket és 
testületeket, valamint harmadik országokat.

intézményen, szerven, hivatalon és 
ügynökségen kívüli szervezet, beleértve a 
tagállamokat, más uniós vagy Unión kívüli 
intézményeket és testületeket, valamint 
harmadik országokat.

Or. en

Indokolás

A javasolt jogszabálynak meghatározásokat kell tartalmaznia a dokumentumok különböző 
kategóriáiról, és eközben az intézmények, ügynökségek, testületek és hivatalok sajátos 
munkaeljárásaikkal összhangban kötelesek különleges szabályokat megállapítani az általános 
meghatározások alkalmazására.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A dokumentumok minősítésére és a 
minősítés megszüntetésére irányuló 

eljárás
(1) Amennyiben a 4. cikk (1) bekezdése 
értelmében közpolitikai érdek fűződik 
hozzá, továbbá az uniós és nemzeti szintű 
parlamenti ellenőrzés sérelme nélkül, az 
adott intézmény, szerv vagy ügynökség 
minősíti a dokumentumot, ha annak 
közzététele aláásná az Unió, illetve egy 
vagy több tagállam alapvető érdekeinek 
védelmét nevezetesen a közbiztonsági, 
védelmi és katonai ügyek terén. A 
dokumentum részben vagy egészében 
minősíthető. Az információk minősítése a 
következők szerint történik:
a) „EU SZIGORÚAN TITKOS”: ez a 
minősítés csak azokra az információkra és 
anyagokra alkalmazható, amelyek 
engedély nélküli kiszolgáltatása rendkívül 
súlyosan sérthetné az Unió, illetve egy 
vagy több tagállam alapvető érdekeit.
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b) „EU TITKOS”: ez a minősítés csak 
azokra az információkra és anyagokra 
alkalmazható, amelyek engedély nélküli 
kiszolgáltatása súlyosan sérthetné az 
Unió, illetve egy vagy több tagállam 
alapvető érdekeit.
c) „EU BIZALMAS”: ez a minősítés csak 
azokra az információkra és anyagokra 
alkalmazható, amelyek engedély nélküli
kiszolgáltatása sérthetné az Unió, illetve 
egy vagy több tagállam alapvető érdekeit.
d) „EU KORLÁTOZOTT”: ez a minősítés 
csak azokra az információkra és 
anyagokra alkalmazható, amelyek 
engedély nélküli kiszolgáltatása 
hátrányosan érinthetné az Unió, illetve 
egy vagy több tagállam érdekeit;
(2) Az információk csak akkor kapnak 
minősítést, ha ez szükséges. Ha 
lehetséges, a kibocsátók a minősített 
dokumentumokon meghatározzák azt az 
időpontot vagy határidőt, amikortól vagy 
amelynek lejártát követően a tartalom 
visszaminősíthető vagy minősítése 
megszüntethető. Egyéb esetben a 
dokumentumokat legalább ötévente felül 
kell vizsgálni annak megállapítása 
érdekében, hogy az eredeti minősítés 
továbbra is szükséges-e. A minősítést 
világosan és szabályosan kell jelölni, és a 
minősítés csak addig tartható fenn, amíg 
az információk védelemre szorulnak. Az 
információ minősítése, későbbi 
visszaminősítése vagy a minősítés 
megszüntetése kizárólag a minősített 
dokumentumot kibocsátó intézmény, 
szerv, hivatal vagy ügynökség feladata, 
vagy pedig azon intézményé, szervé, 
hivatalé vagy ügynökségé, amely a 
minősített dokumentumot harmadik féltől 
vagy egy másik intézménytől, szervtől, 
hivataltól vagy ügynökségtől megkapta.
(3) Az Unió egyéb intézményei, szervei, 
hivatalai vagy ügynökségei hozzáférési 
jogának sérelme nélkül a minősített 
dokumentumokat kizárólag a kibocsátó 
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intézmény beleegyezésével lehet harmadik 
félnek átadni. Amennyiben egy minősített 
dokumentum feldolgozásában több 
intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség 
is részt vesz, ugyanazt a minősítést kell 
biztosítaniuk, és amennyiben azok a 
védelem mértékét nem egyformán ítélik 
meg, közvetítést kell kezdeményezni. A 
jogalkotási eljárásokhoz kapcsolódó 
dokumentumok nem minősíthetők; a 
végrehajtási intézkedéseket alkalmazásuk 
előtt minősíteni kell, feltéve, ha a 
minősítés szükséges, és célja a magát az 
intézkedést érintő valamely káros hatás 
megelőzése. A bizalmas információk 
megosztására vonatkozó nemzetközi 
megállapodásokat az Unió nevében kötik, 
és nem biztosíthatnak semmilyen jogot 
harmadik országoknak vagy nemzetközi 
szervezeteknek arra, hogy 
megakadályozzák az Európai Parlament 
hozzáférését e bizalmas információkhoz.
(4) A 7. és 8. cikkben megállapított 
eljárások alapján a minősített 
dokumentumokhoz való hozzáférés iránti 
kérelmekkel csak azok a személyek 
foglalkozhatnak, akik jogosultak 
betekinteni ezekbe a dokumentumokba. 
Ezek a személyek azt is értékelik, hogy a 
minősített dokumentumokra milyen 
hivatkozások tehetők nyilvántartásban.
(5) A minősített dokumentumok csak a 
kibocsátó hozzájárulásával vehetők fel az 
intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség 
nyilvántartásába, illetőleg adhatók ki.
(6) A minősített dokumentumhoz való 
hozzáférés megtagadása mellett döntő 
intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség 
olyan módon indokolja meg határozatát, 
hogy ne sértse a 4. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kivételek alapján 
védelemben részesített érdekeket.
(7) A nemzeti szintű parlamenti ellenőrzés 
sérelme nélkül, a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hoznak annak 
biztosítására, hogy az Unió minősített 
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dokumentumaira irányuló kérelmek 
elbírálása során tiszteletben tartják az e 
rendeletben foglalt elveket.
(8) Az intézmények, szervek, hivatalok 
vagy ügynökségek nyilvánosságra hozzák 
a minősített dokumentumokra vonatkozó 
szabályaikat.

Or. en

Indokolás

E rendelet eljárási keretet biztosít a minősített dokumentumok nyilvántartásba vételéhez, 
minősítéséhez, hozzáféréséhez és megőrzéséhez.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közbiztonság, ideértve a természetes 
vagy jogi személyek biztonságát is;

a) az Unió, illetve egy vagy több tagállam 
közbiztonsága;

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – bevezető rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az intézmények megtagadják a 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a 
közzététel hátrányosan befolyásolná a 
következők védelmét:

(2) Az intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek megtagadják a 
dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a 
közzététel hátrányosan befolyásolná a 
következők védelmét:

Or. en
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) jogi tanácsadás és bírósági , 
választottbírósági és vitarendezési 
eljárások;

c) a bírósági eljárásokra vonatkozó jogi 
tanácsadás;

Or. en

Indokolás

A Bíróság a Turco-ügyben (a C-39/05 és C-52/05 összevont ügy) hozott ítéletében leszögezi, 
hogy a jogalkotási kezdeményezések vonatkozásában a bírósági eljárásokon kívül adott jogi 
tanács közzététele fokozza a jogalkotási folyamat átláthatóságát és nyitottságát, valamint 
megerősíti az európai polgárok demokratikus jogait.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kiválasztási eljárások tárgyilagossága 
és pártatlansága.

e) a közbeszerzési eljárások 
tárgyilagossága és pártatlansága a szerződő 
intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség 
döntéshozataláig, illetve az értékelő 
bizottság tárgyilagossága és pártatlansága 
személyzetfelvételhez vezető eljárások 
esetén a kinevező hatóság 
döntéshozataláig.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alábbi dokumentumokhoz való (3) A dokumentumokhoz való hozzáférést
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hozzáférést meg kell tagadni, ha a 
dokumentumok közzététele az intézmény
döntéshozatali eljárását súlyosan 
veszélyeztetné.

csak akkor tagadják meg, ha a döntést 
még nem hozták meg, és a dokumentumok
közzététele a döntéshozatali eljárást
súlyosan veszélyeztetné.

a) olyan ügyre vonatkozó dokumentumok, 
amellyel kapcsolatban még nem született 
határozat;
b) az érintett intézményeken belüli 
tárgyalások és előzetes egyeztetések részét 
képező, belső használatra korlátozott, 
állásfoglalásokat tartalmazó 
dokumentumok a döntés meghozatalát 
követően is.

Ez a kivétel elvileg nem alkalmazandó a 
jogalkotási eljárás részét képező
dokumentumokra.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) és (3) bekezdésben szereplő 
kivételek alkalmazandók, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik. A
(2) bekezdés a) pontja tekintetében a
közzétételhez fűződő nyomós közérdek
akkor áll fenn, ha a kért információ a 
környezetbe történő kibocsátásokkal 
kapcsolatos.

(4) A (1)–(3) bekezdésben szereplő 
kivételek alkalmazandók, kivéve, ha a 
közzétételhez nyomós közérdek fűződik. A 
közzétételhez fűződő közérdek mérlegelése 
során különös hangsúlyt kap az a tény, 
hogy a kért dokumentumok az alapvető 
jogok védelmével vagy az egészséges 
környezetben elhelyezkedő lakóhelyhez 
való joggal kapcsolatosak. Az ezen 
kivételek egyikével élni kívánó 
intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy 
ügynökségnek ki kell mutatnia, hogy a 
védett érdek sérülésének kockázata 
előrelátható és nem csupán feltételezett, és 
meg kell határoznia, hogy a 
dokumentumokhoz való hozzáférés 
miként veszélyeztethetné kifejezetten és 
ténylegesen a védett érdeket. 

Or. en
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azon dokumentumok esetében, 
amelyek közzététele a környezet védelmét 
– például ritka fajok szaporodási helyeit –
veszélyeztetné, a közzététel csak a 
környezeti ügyekben az információhoz 
való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Ǻrhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-
i 1367/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összhangban hajtható 
végre.1

________________________
1HL L 264., 2006.9.25., 13. o.

Or. en

Indokolás

A módosítás elősegíti Aarhusi Egyezmény, valamint a Turco-ügyben hozott ítéletben (a C-
39/05 és C-52/05 összevont ügy) kifejezett elvek figyelembevételét.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Köztisztviselők, közalkalmazottak és 
érdekképviselők nevét, címét és beosztását 
szakmai tevékenységükkel kapcsolatban 
közzéteszik, kivéve, ha adott körülmények 
között a közzététel kedvezőtlenül érintené
az érintett személyeket. Egyéb személyes 
adatokat a személyes adatok feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről szóló 

(5) Személyes adatok kizárólag abban az 
esetben tehetők közzé, ha a közzététel nem 
sérti az érintett személy magánélethez való 
jogát vagy személyének sértetlenségét. 
Nem merül fel sérelem:
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EK jogszabályokban a jogszerű 
feldolgozásra vonatkozóan megállapított 
feltételeknek megfelelően teszik közzé.

– ha az adat kizárólag az érintett személy 
szakmai tevékenységére vonatkozik, 
kivéve, ha adott körülmények között okkal 
feltételezhető, hogy a közzététel 
hátrányosan érintené az adott személyt;
– ha az adat kizárólag közfeladatot ellátó 
személyre vonatkozik, kivéve, ha adott 
körülmények között okkal feltételezhető, 
hogy a közzététel hátrányosan érintené az 
adott személyt vagy vele kapcsolatban álló 
más személyeket;
– ha az adatot az érintett személy 
hozzájárulásával már közzétették.
Személyes adatokat mindazonáltal közzé 
kell tenni, ha azt fontos közérdek 
megköveteli. Ilyen esetben az érintett 
intézménynek, szervnek, hivatalnak vagy 
ügynökségnek meg kell neveznie a 
közérdeket. Meg kell indokolnia továbbá, 
hogy az adott esetben a közérdek miért 
múlja felül az érintett személy érdekeit.
Amennyiben valamely intézmény, szerv, 
hivatal vagy ügynökség e bekezdés 
alapján megtagadja a dokumentumhoz 
való hozzáférést, mérlegelnie kell, hogy 
biztosítható-e a dokumentumhoz való 
részleges hozzáférés.

Or. en

Indokolás

A jogalkotó dolga, hogy egyensúlyt teremtsen a dokumentumokhoz való hozzáférésre, illetve 
az adatvédelemre vonatkozó két alapvető jog között. A Bíróság C-28/08 P sz., Bizottság 
contra Bavarian Lager hozott ítéletének alapja az 1049/2001/EK rendelet jelenlegi 
megfogalmazása volt. Az új rendelettel új egyensúlyt kell biztosítani, tekintetbe véve az 
európai adatvédelmi biztos véleményét a vélelmek és a proaktív megközelítés tekintetében.
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az e cikkben megállapított kivételek 
csak azon időtartam alatt érvényesek, 
amely alatt a védelem a dokumentum 
tartalma alapján indokolt. A kivételek 
maximum 30 éves időtartamra 
alkalmazhatók. A személyes adatok vagy a 
kereskedelmi érdekek védelmére 
vonatkozó kivételek hatálya alá eső 
dokumentumok és a minősített 
dokumentumok esetében a kivételek 
szükség esetén ezen időtartam elteltét 
követően is alkalmazhatók.

(7) Az e cikkben megállapított kivételek
elvileg nem alkalmazandók az általánosan 
végrehajtandó jogalkotási aktust, illetve 
felhatalmazáson alapuló vagy 
végrehajtási aktust létrehozó eljárások 
keretében megküldött dokumentumokra. 
A kivételek csak azon időtartam alatt 
érvényesek, amely alatt a védelem a 
dokumentum tartalma alapján indokolt. A 
kivételek maximum 30 éves időtartamra 
alkalmazhatók.

Or. en

Indokolás

Az új szerződésekben szereplő kiterjesztett átláthatósági elvvel összhangban az összes jogi 
aktushoz vezető dokumentumot közzé kell tenni.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Konzultációk Harmadik felekkel történő konzultációk

(1) A harmadik személyek dokumentumait 
illetően az intézmény köteles a harmadik 
személlyel egyeztetni annak megállapítása 
érdekében, hogy a 4. cikkben említett 
valamely kivétel alkalmazható-e, kivéve, 
ha egyértelmű, hogy a dokumentum 
közzétehető, illetve nem tehető közzé.

(1) A harmadik személyek dokumentumait 
illetően az intézmények, szervek, hivatalok 
és ügynökségek kötelesek a harmadik 
személlyel egyeztetni annak megállapítása 
érdekében, hogy a 4. cikkben említett 
valamely kivétel alkalmazható-e, kivéve, 
ha egyértelmű, hogy a dokumentum 
közzétehető, illetve nem tehető közzé. Az 
intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek részére a politikák 
kidolgozásának lobbisták és más érdekelt 
felek részéről történő befolyásolására 
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biztosított dokumentumokat közzé kell 
tenni.

(2) Amennyiben a kérelem egy tagállamtól 
származó dokumentumra vonatkozik – és 
nem jogalkotási aktusok vagy általános 
hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására irányuló eljárások folyamán 
megküldött dokumentumokról van szó –
konzultálni kell az érintett tagállam 
hatóságaival. A dokumentummal 
rendelkező intézmény közzéteszi a 
dokumentumot, hacsak a tagállam – a 4. 
cikkben említett kivételek vagy nemzeti 
jogszabályainak a szóban forgó 
dokumentum nyilvánosságra hozatalát 
megakadályozó különös rendelkezései 
alapján – nem indokolja annak 
visszatartását. Az intézmény megvizsgálja 
a tagállam által közölt indokokat aszerint, 
hogy azok az e rendeletben megállapított 
kivételeken alapulnak-e

(2) Amennyiben a kérelem egy tagállamtól 
származó dokumentumra vonatkozik – és 
nem jogalkotási aktusok vagy általános 
hatályú jogalkotási aktusok, illetve 
felhatalmazáson alapuló vagy 
végrehajtási aktusok elfogadására irányuló 
eljárások folyamán megküldött 
dokumentumokról van szó – konzultálni 
kell az érintett tagállam hatóságaival. A 
dokumentummal rendelkező intézmény 
közzéteszi a dokumentumot, hacsak a 
tagállam – a 4. cikkben említett kivételek 
vagy nemzeti jogszabályainak a szóban 
forgó dokumentum nyilvánosságra 
hozatalát megakadályozó különös 
rendelkezései alapján – nem indokolja 
annak visszatartását. Az intézmény 
megvizsgálja a tagállam által közölt 
indokokat aszerint, hogy azok az e 
rendeletben megállapított kivételeken
alapulnak-e

(3) Ha valamely tagállamhoz a birtokában 
lévő, valamely intézménytől származó 
dokumentum iránti kérelem érkezik, a 
tagállam konzultál az érintett intézménnyel 
olyan döntés meghozatala érdekében, 
amely nem veszélyezteti e rendelet céljait , 
kivéve, ha egyértelmű, hogy a 
dokumentum közzétehető, illetve nem 
tehető közzé. A tagállam a kérelmet 
átirányíthatja az intézményhez.

(3) Ha valamely tagállamhoz a birtokában 
lévő, valamely intézménytől, szervtől, 
hivataltól vagy ügynökségtől származó 
dokumentum iránti kérelem érkezik, a 
tagállam konzultál az érintett intézménnyel 
olyan döntés meghozatala érdekében, 
amely nem veszélyezteti e rendelet céljait , 
kivéve, ha egyértelmű, hogy a 
dokumentum közzétehető, illetve nem 
tehető közzé. A tagállam a kérelmet 
átirányíthatja az intézményhez.

Or. en

Indokolás

A tagállamok nem rendelkezhetnek vétójoggal a tőlük származó dokumentumok tekintetében, 
mivel a végső döntés az intézményektől függ.
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Jogalkotási aktusok

(1) A demokráciának az Európai Unióról 
szóló szerződés 9–12. cikkében ismertetett 
alapelveivel, valamint a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával összhangban a jogalkotói 
minőségben eljáró intézményeknek, 
beleértve az átruházott és végrehajtási 
jogköröket is, a lehető legszélesebb körű 
hozzáférést kell biztosítaniuk a 
tevékenységeikhez.
(2) A jogalkotási programokhoz, a civil 
társadalommal folytatott előzetes 
konzultációkhoz és a hatásvizsgálatokhoz 
kapcsolódó dokumentumokat, valamint a 
jogalkotási folyamatot érintő egyéb 
előkészítő dokumentumokat 
felhasználóbarát intézményközi 
weboldalon hozzáférhetővé kell tenni, és 
az Európai Unió Hivatalos Lapjának 
külön sorozatában meg kell jelentetni.
(3) A jogalkotási folyamat során a 
döntéshozatali folyamatban részt vevő 
intézmények, szervek, hivatalok vagy 
ügynökségek az Európai Unió Hivatalos 
Lapjának külön sorozatában, valamint az 
adott folyamat életciklusát végigkövető 
közös weboldalon közzéteszik előkészítő 
dokumentumaikat és az azzal összefüggő 
valamennyi információt, többek között a 
jogi véleményeket.
(4) Elfogadás után a jogalkotási aktusokat 
a 13. cikkben foglaltak szerint közzéteszik 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Or. en
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Indokolás

Az új szerződések (EUSZ és EUMSZ) értelmében az átláthatóság és a dokumentumokhoz való 
hozzáférés elvét jelentős mértékben ki kell terjeszteni. Ez különösen a jogalkotási eljárásra, a 
jogalkotási aktusokra és előkészítő dokumentumaira vonatkozik, ideértve az Európai Unió 
Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban álló jogi véleményeket is. 

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megerősítő kérelmet haladéktalanul 
el kell bírálni. Az intézmény az ilyen 
kérelem iktatásától számított 30 
munkanapon belül vagy megadja a 
hozzáférést a kért dokumentumhoz, és a 
10. cikknek megfelelően ezen időtartamon 
belül biztosítja a hozzáférést, vagy írásbeli, 
indoklással ellátott válaszban teljesen vagy 
részlegesen elutasítja a kérelmet. Teljes 
vagy részleges elutasítás esetében az 
intézmény tájékoztatja a kérelmezőt a 
rendelkezésre álló jogorvoslatokról.

(1) A megerősítő kérelmet haladéktalanul 
el kell bírálni. Az intézmény, szerv, hivatal 
vagy ügynökség az ilyen kérelem 
iktatásától számított legfeljebb 15 
munkanapon belül vagy megadja a 
hozzáférést a kért dokumentumhoz, és a 
10. cikknek megfelelően ezen időtartamon 
belül biztosítja a hozzáférést, vagy írásbeli, 
indoklással ellátott válaszban teljesen vagy 
részlegesen elutasítja a kérelmet. Teljes 
vagy részleges elutasítás esetében az 
intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség
tájékoztatja a kérelmezőt a rendelkezésre 
álló jogorvoslatokról.

Or. en

Indokolás

A 30 napos időszak túl hosszú, ezért a módosítás a mostani határidőt az intézmények és egyéb 
szervek esetében 15 napra csökkenti a jelenlegi rendelet alapján.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Elutasító válasznak minősül, ha az 
intézmény nem válaszol az előírt határidőn 
belül, amely arra jogosítja a kérelmezőt, 
hogy bírósági eljárást indítson az 

(4) Végleges elutasító válasznak minősül, 
ha az intézmény, szerv, hivatal vagy 
ügynökség nem válaszol az előírt határidőn 
belül, ami arra jogosítja a kérelmezőt, hogy 
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intézménnyel szemben, illetve panasszal 
forduljon az ombudsmanhoz az EK-
Szerződés vonatkozó rendelkezései 
alapján.

bírósági eljárást indítson az intézménnyel 
szemben, illetve panasszal forduljon az 
ombudsmanhoz a Szerződések vonatkozó 
rendelkezései alapján.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a 15 napos határidő a maximális felső korlát, és nem általános 
szabály, mivel a választ mihamarabb meg kell adni. A válasz elmulasztását bírósági 
jogorvoslat kezdeményezésére lehetőséget teremtő, végleges elutasító válasznak kell tekinteni. 

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9 cikk törölve
Minősített dokumentumok kezelése

(1) A minősített dokumentumok az 
intézményektől vagy az általuk létesített 
ügynökségektől, tagállamoktól, harmadik 
országoktól vagy nemzetközi 
szervezetektől származó, az érintett 
intézmény szabályainak megfelelően 
"TRÈS SECRET/TOP SECRET", 
"SECRET" vagy "CONFIDENTIEL" 
minősítésű dokumentumok, amelyek 
védelme az Európai Unió, illetve annak 
egy vagy több tagállama alapvető érdeke a 
4. cikk (1) bekezdése a) pontjának hatálya 
alá tartozó területeken, nevezetesen 
közbiztonsági, védelmi és katonai 
ügyekben.
(2) A 7. és 8. cikkben megállapított 
eljárások alapján a minősített 
dokumentumokhoz való hozzáférés iránti 
kérelmekkel csak azok a személyek 
foglalkozhatnak, akik jogosultak 
betekinteni ezekbe a dokumentumokba. 
Ezek a személyek, a 11. cikk (2) 
bekezdésének sérelme nélkül, azt is 
értékelik, hogy a minősített 
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dokumentumokra milyen hivatkozások 
tehetők a nyilvános nyilvántartásban.
(3) A minősített dokumentumok csak a 
kibocsátó hozzájárulásával vehetők fel a 
nyilvántartásba, illetőleg adhatók ki.
(4) A minősített dokumentumhoz való 
hozzáférés megtagadása mellett döntő 
intézmény olyan módon indokolja meg 
határozatát, hogy ne sértse a 4. cikk 
alapján védelemben részesített érdekeket.
(5) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak annak biztosítása érdekében, hogy 
a minősített dokumentumokra irányuló 
kérelmek elbírálása során tiszteletben 
tartsák az e cikkben, valamint a 4. cikkben 
foglalt elveket.
(6) Az intézmények a minősített 
dokumentumokra vonatkozó szabályaikat 
nyilvánosságra hozzák.
(7) A Bizottság és a Tanács az 
intézmények között elfogadott 
megállapodásoknak megfelelően 
tájékoztatja az Európai Parlamentet a 
minősített dokumentumok tekintetében.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 4. és 9. cikk figyelembevételével az 
EU jogalkotási aktusok vagy általános 
hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására irányuló eljárások folyamán
összeállított vagy megküldött 
dokumentumokat a nyilvánosság számára 
közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni.

(1) Az intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek a dokumentumokat a 
nyilvánosság számára elektronikus 
formában vagy nyilvántartáson keresztül 
közvetlenül hozzáférhetővé teszik, 
különösen azokat, amelyeket az Unió 
jogalkotási aktusainak vagy általános 
hatályú nem jogalkotási aktusainak
elfogadására irányuló eljárások folyamán
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állítottak össze vagy küldtek meg.

Or. en

Indokolás

A dokumentumokhoz való gyors és tényleges hozzáférés garantálása érdekében elektronikus 
formában kell őket rendelkezésre bocsátani.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Minden intézmény saját eljárási 
szabályzatában határozza meg, mely egyéb 
dokumentumkategóriákat tesz a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé.

(4) Minden intézmény saját eljárási 
szabályzatában határozza meg, mely egyéb 
dokumentumkategóriákat proaktívan 
közvetlenül hozzáférhetővé tesz a 
nyilvánosság számára.

Or. en

Indokolás

A különböző intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek által kapott dokumentumok 
megbízható áttekintésének garantálása érdekében közös nyilvántartást kell létrehozni.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Tanács által az EK-Szerződés 251. és 
252. cikkében említett eljárásoknak
megfelelően elfogadott közös álláspontok 
és e közös álláspontok alapjául szolgáló 
okok, valamint az Európai Parlament 
álláspontja ezekben az eljárásokban;

b) a Tanács által az EUMSZ 294. cikkében 
említett eljárásnak megfelelően elfogadott 
álláspontok és ezek alapjául szolgáló okok, 
valamint az Európai Parlament álláspontja 
ezekben az eljárásokban;

Or. en
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a Közösség által vagy az EU-Szerződés
24. cikkének megfelelően megkötött 
nemzetközi megállapodások.

f) az Európai Unió által az EU-Szerződés
37. cikkének, valamint az EUMSZ 207. és 
218. cikkének megfelelően megkötött 
nemzetközi megállapodások.

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Tájékoztatási tisztviselő

(1) Minden egyes intézmény, szerv, hivatal 
és ügynökség valamennyi általános 
igazgatási egysége tájékoztatási tisztviselőt 
nevez ki, aki az adott igazgatási egységen 
belül biztosítja az e rendelet 
rendelkezéseinek való megfelelést és a 
helyes igazgatási gyakorlat alkalmazását.
(2) A tájékoztatási tisztviselő 
meghatározza, hogy mely információkat 
célszerű közzétenni a következőkkel 
kapcsolatban:

a) e rendelet végrehajtása,
b) helyes gyakorlat;
továbbá biztosítja ezen információk 
megfelelő formában és módon történő 
terjesztését.
(3) A tájékoztatási tisztviselő felméri, hogy 
a saját általános igazgatási egységének 
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szolgálatai követik-e a helyes gyakorlatot.
(4) A tájékoztatási tisztviselő az 
információt kérelmező személyt másik 
általános igazgatási egységhez 
irányíthatja, amennyiben a kérdéses 
információ nem az ő egységének 
hatáskörébe, hanem ugyanazon 
intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség 
másik egységének hatáskörébe tartozik, 
feltéve, hogy a szóban forgó mási kegység 
birtokában van ennek az információnak.

Or. en

Indokolás

A javasolt jogi aktus rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása érdekében minden általános 
igazgatási egységben kezdettől fogva belső tisztviselőt kell kinevezni az átláthatóság és a 
helyes igazgatási gyakorlat érvényesítésére.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
14 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14b. cikk
A helyes és nyitott igazgatás elve

Az EUMSZ 298. cikkében előírt szabályok 
elfogadása előtti átmeneti időszakban, az 
Alapjogi Charta 41. cikkében szereplő 
követelmények tiszteletben tartásával az 
intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek a helyes hivatali magatartási 
kódex alapján általános iránymutatásokat 
fogadnak el és tesznek közzé a bizalmas 
ügykezeléssel és a szakmai titoktartással 
kapcsolatos, az EUMSZ 339. cikkében 
előírt kötelezettségeknek, a 
kiegyensúlyozott és átlátható igazgatásból 
eredő kötelezettségeknek, valamint a 
személyes adatok 2001/45/EK rendelettel 
összhangban történő védelmének 
hatályára vonatkozólag. Ezen 
iránymutatásoknak a jelen rendelet be 
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nem tartása esetén alkalmazandó 
szankciókat is tartalmazniuk kell, az 
Európai Unió tisztviselőinek Személyzeti 
Szabályzatával, az Európai Unió egyéb 
közalkalmazottainak alkalmazási 
feltételeivel, valamint az intézmények 
belső szabályzatával összhangban.

Or. en

Indokolás

Nyílt, hatékony és független európai közigazgatásnak az EUMSZ 298. cikke értelmében a 
magas szintű szakmai hozzáálláson kell alapulnia, a személyes adatok védelmét is beleértve, 
továbbá megfelelő szankciókat kell előírni a szabályok megsértése esetére.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ügyviteli gyakorlat az intézményekben Az ügyvitel átláthatóságának gyakorlata 
az intézményekben, szerveknél, 
hivatalokban és ügynökségeknél

Or. en

Indokolás

Egyértelműen ki kell mondani, hogy a rendelkezés az átláthatósággal kapcsolatos kérdésekre 
utal.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek világos és átlátható módon 
tájékoztatják a polgárokat szervezeti 
felépítésükről a belső egységek 
hatásköreinek, a belső 
munkafolyamatoknak és a hatáskörükbe 
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tartozó eljárások várható határidejének, 
valamint annak a részlegnek a 
megjelölésével, amelyhez a polgárok 
segítségért, tájékoztatásért vagy 
közigazgatási jogorvoslatért fordulhatnak.

Or. en

Indokolás

A módosítás naprakésszé teszi a szöveget a Lisszaboni Szerződéssel, valamint az Alapjogi 
Chartából eredő, az EUMSZ 10. és 298. cikkében említett, a polgárok számára elérhető, 
nyitott és hatékony európai közigazgatással kapcsolatos új kötelező jogokkal összhangban.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unió költségvetésére, annak 
végrehajtására és az uniós források és 
támogatások kedvezményezettjeire 
vonatkozó dokumentumokat nyilvánossá 
és a polgárok számára hozzáférhetővé kell 
tenni.
Az ilyen dokumentumokat külön 
weboldalon és adatbázisban, valamint az 
Unión belüli pénzügyi átláthatóság 
biztosítása érdekében létrehozott 
adatbázisban is hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

A költségvetési eljárás és az EU-költségvetés végrehajtásának átláthatósága az átláthatóság 
egyik fontos vetületét képezi.
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet nem érinti a szerzői jogra 
vonatkozó azon hatályban lévő 
szabályokat, amelyek korlátozhatják 
harmadik személy másolatszerzési, 
másolatkészítési vagy hasznosítási jogát a 
közzétett dokumentumok vonatkozásában.

Ez a rendelet nem érinti a szerzői jogra 
vonatkozó azon hatályban lévő 
szabályokat, amelyek korlátozhatják 
harmadik személy másolatkészítési vagy 
hasznosítási jogát a közzétett 
dokumentumok vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cím – Záró rendelkezések

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság legkésőbb ….-ig* 
jelentést tesz közzé e rendelet 
végrehajtásáról, és ajánlásokat, köztük 
adott esetben a jelenlegi helyzet változása 
miatt szükségessé váló javaslatokat tesz e 
rendelet felülvizsgálatára, valamint az 
intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek intézkedéseire vonatkozó 
cselekvési programot dolgoz ki.
_______________
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* Két évvel e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en

Indokolás

A jogi aktus végrehajtása utólagos értékelést, valamint az esetleges felülvizsgálati 
javaslatokat tartalmazó jelentés elkészítését teszi szükségessé.
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INDOKOLÁS

Az 1049/2001/EK rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslat előadójaként néhány döntő 
fontosságú módosítást terjesztettem elő az Európai Bizottság 2008. április 30-án benyújtott 
javaslatára vonatkozóan. Az Európai Parlament 2009. március 11-én szavazott a javaslatról, 
és támogatta azt. A 2009. júniusi európai parlamenti választások után újra kineveztek az ügy 
előadójának. December 1-jén a Lisszaboni Szerződés hatályba lépett és jelentős mértékben 
módosította a jelen rendelet felülvizsgálatának jogi keretét.

A jelenlegi rendelet 2001-es hatálybalépésekor szintén jómagam voltam az ügy előadója.

Már 2006-ban én szövegeztem az Európai Parlament állásfoglalását, melyet a képviselők 
túlnyomó többséggel megszavaztak, és amely a jelenlegi rendelet javítására vonatkozó 
ajánlásokról tartalmazott egy listát.

Ilyen szemmel nézve, a Bizottság felülvizsgálatra vonatkozó javaslatának 2008-as 
benyújtásakor nagyon magasak voltak az elvárásaim az uniós dokumentumokhoz való 
nyilvános hozzáférésre vonatkozó normák fejlesztésének mikéntjével kapcsolatosan.

A javaslatba beillesztett néhány pozitív módosítás ellenére azonban – amelyek egyértelműen 
indokoltak, mint például a rendelet kedvezményezetti körének kibővítése és az Aarhusi 
Egyezménnyel történő összehangolás – véleményem szerint a többi változás az átláthatóság 
szempontjából visszalépést jelent, különösen, ha tekintetbe vesszük azt, hogy az Európai 
Parlament legtöbb 2006-os kérését nem vették figyelembe.

Mindezek mellett a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével a Bizottságot felkérték, hogy 
küldjön egyértelműbb üzenetet a polgároknak arról, hogy készen áll az EU-intézmények, 
hivatalok, szervek és ügynökségek működésének átláthatóbbá tételére.

Véleményem szerint nekünk, jogalkotóknak, meg kell ragadnunk a lehetőséget arra, hogy 
megpróbáljuk e rendeletet az uniós intézmények, hivatalok, szervek és ügynökségek által 
kezelt valamennyi dokumentumhoz történő nyilvános hozzáférésre vonatkozó valódi és 
egyetlen jogi keretté tenni, szem előtt tartva azt a tényt, hogy a végső felhasználók maguk a 
polgárok. A mi feladatunk és felelősségünk, hogy a hozzáférést a lehető legkönnyebbé és 
leginkább felhasználóbaráttá tegyük.

Továbbá arra is fel kell használnunk ezt a lehetőséget, hogy a különböző rendelkezéseket 
következetesebb és ésszerűbb módon rendezzük annak érdekében, hogy az intézmények végre 
együtt dolgozhassanak a különböző dokumentumok kezelésére vonatkozó közös szabályok és 
iránymutatások meghatározásán. Nem kell nulláról kezdenünk, mivel „soft law” alapon 
számos olyan kezdeményezés létezik már, mely ugyanezt a célt tűzte ki maga elé. Az olyan 
eszközök, mint a Hivatalos Lap, a Celex-rendszer, vagy a kodifikációra és a jogi 
szövegalkotásra irányuló számos intézményközi megállapodás ugyanezt a célt szolgálják, 
vagyis azt, hogy az európai döntéshozatali eljárás érthetőbbé váljon.
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Amikor az uniós döntéshozatali eljárásra utalok, úgy vélem, bele kell érteni a felhatalmazáson 
alapuló és a végrehajtási jogi aktusokat is, mivel ezek azok a valódi szövegek, amelyek 
hatással vannak Európa polgáraira.

Az én megközelítésem sokkal ambiciózusabb a bizottsági javaslatnál, és valószínűleg a 
Tanács hajlandóságánál is. Jelentésem célja, hogy közös tapasztalatainkra építsen, és a 
szerződéseknek megfelelően feladatainkat és hatásköreinket intézményközi távlatokban 
gondolkodva a lehető legnagyobb mértékben megosszuk egymással.

E tekintetben megpróbálom megalkotni a „minősített információkra” (azaz a jelenlegi 
1049/2001 rendeletben említett, úgynevezett „minősített dokumentumokra”) vonatkozó 
hiányzó közös szabályokat, a Tanács és a Bizottság belső biztonsági szabályaiból vett egyes 
jól működő elvek rendeleti szintre emelésével, amennyiben ezek az elvek a Parlament 
intézményére is alkalmazhatók.

Egy másik kihívás a jogalkotási és ügyviteli átláthatóság megkülönböztetése volt, ezért 
megragadtam ezt az alkalmat, és az Európai Unió alapjogi chartájának 41. cikkében 
felvázoltak alapján részleteztem az átlátható és helyes igazgatás néhány alapelvét.

Emellett fel kell hatalmaznunk olyan független szerveket, mint például az európai 
ombudsmant vagy az európai adatvédelmi biztost arra, hogy segítse az intézményeket belső 
eljárásaik megreformálásában. Mivel az intézményeknek már vannak adatvédelmi 
tisztviselőik, a rendelet céljával összeegyeztethető az a javaslat, hogy valamennyi szervezeti 
egységbe, például a főigazgatóságokra tájékoztatási tisztviselőt nevezzünk ki, aki 
tárgyalópartner lehetne a polgárok, valamint az intézmények dokumentumaival foglalkozó 
egyéb adminisztratív egységek számára. Az átláthatóság nem csupán tulajdonság, hanem 
olyan elv, amely valamennyi intézmény eljárásainak alapját kell, hogy képezze.

A tisztviselőknek az EU-dokumentumok megfogalmazásával, nyilvántartásával, 
megvitatásával, minősítésével és archiválásával kapcsolatos feladataira való hatást 
összhangba kell hozni, ugyanakkor meg kell védeni az EU-intézmények hatékonyságát és 
átláthatóságát.

A lehető leghamarabb teljesítenünk kell az európai polgárok, a nemzeti intézmények és a 
regionális hatóságok (elsősorban a nemzeti parlamentek) részéről megnyilvánuló, egyre 
komolyabb igényeket.

Úgy határoztam, hogy az alábbiakra vonatkozólag terjesztek elő módosító javaslatokat:

· a kedvezményezettek elválasztása a rendelet hatókörétől,

· a fogalommeghatározásokkal foglalkozó cikkben újra be kell illeszteni a „dokumentum” 
jelenlegi jogszabályokban szereplő régi meghatározását, mivel az átfogóbbnak tűnik, 
valamint az egyértelműség érdekében az „adatbázis” definícióját is módosítottam az 
ezekben az adatbázisokban található, kérésre a nyilvánosság számára is rendelkezésre 
álló információkra való hivatkozással; az ezen információk biztosításához szükséges 
speciális eszközökről az intézmények gondoskodnak,
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· emellett új definíciókat illesztettem a szövegbe a minősített és a jogalkotási 
dokumentumokra, valamint az igazgatási feladatokra, az archíválási rendszerekre és a 
történeti levéltárra vonatkozólag,

· a közérdek és az egyéni érdek közötti különbségtétellel kapcsolatos kivételekről szóló 
cikket is módosítottam,

· megkíséreltem továbbá meghatározni azt a harmadik felek dokumentumainak 
használatára vonatkozó rendszert, amely az intézményi eljárások során általában 
számos problémát okozott,

· emellett módosítottam az EU Hivatalos Lapjában közzétett dokumentumokról szóló 
cikket,

· beillesztettem egy módosítást a fent említett tájékoztatási tisztviselő szerepéről és 
felelősségéről, kihangsúlyozva az intézményi tájékoztatási tisztviselők számára 
hivatkozási pontot jelentő európai ombudsman szerepét, akihez kétség esetén 
fordulhatnak,

· végül egy olyan módosítást is javasoltam, amely a rendelet megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozik.

Célom természetesen az, hogy úgy módosítsam a rendeletet, hogy növeljem az átláthatóságot, 
de ne tegyem túlságosan specifikussá és nehezen végrehajthatóvá. Ezért olyan általános 
elveken dolgoztam, amelyek továbbra is hiányoznak a rendeletből az intézmények jogalkotási 
és adminisztratív tevékenysége tekintetében. Ugyanakkor arra törekedtem, hogy ez az eszköz 
alkalmas legyen az intézmények által alkalmazott gyakorlatok javítására, tanulva a múltban 
szerzett tapasztalatokból, amelyek alapján módosításaimat megfogalmaztam.


