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RÉAMHRÁ

Tá Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid atá ina seilbh
acu á chur i bhfeidhm ag an bParlaimint, ag an gComhairle agus ag an gCoimisiún ón 3
Nollaig 2001.

I gcomhréir le hAirteagal 17(1) den Rialachán sin: “Foilseoidh gach institiúid tuarascáil go
bliantúil maidir leis an mbliain roimhe sin agus áireofar sa tuarascáil sin an líon cásanna inar
dhiúltaigh an institiúid rochtain a thabhairt ar dhoiciméid, na cúiseanna leis na diúltuithe sin
agus an líon doiciméad íogair nár taifeadadh sa chlár”.

I gcomhréir le Riail 116(6) de Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte, glacfaidh Biúró na
Parlaiminte an tuarascáil bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 17(1) de Rialachán (CE) Uimh.
1049/2001.

MAIDIR LE MODHEOLAÍOCHT

Ullmhaíodh tuarascáil bhliantúil Pharlaimint na hEorpa 2017 de réir na modheolaíochta seo
a leanas:

 Tagraíonn figiúirí maidir le doiciméid a ceadaíodh agus a iarradh do dhoiciméid
shonraithe amháin;

 Ní léirítear sna huimhreacha maidir le doiciméid iarrtha iarratais ar líon ollmhór nó
líon éiginnte de dhoiciméid nach féidir leis an institiúid a shainaithint;

 Cuireann na figiúirí ar iarratais ar rochtain ar dhoiciméid an dá chineál iarratais,
iarratais ar dhoiciméid shonraithe agus iarratais ar líon éiginnte doiciméad, san
áireamh;

 Déantar cinntí a thug páirt-rochtain a chomhaireamh mar fhreagraí deimhneacha;
 D’fhéadfadh sé go mbeidh baint ag iarratais daingniúcháin le cinntí tosaigh a

dhiúltaíonn rochtain a thabhairt nó le cinntí tosaigh a thugann páirt-rochtain;
 Is é lá cláraithe an iarratais tosaigh a chinneann bliain an iarratais daingniúcháin

chomhfhreagraigh.
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Tuarascáil Bhliantúil Pharlaimint na hEorpa
maidir le Rochtain Phoiblí ar Dhoiciméid - 2017

(Airteagal 17 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001)

Achoimre Fheidhmeach

Figiúirí

 Lean líon na dtagairtí do dhoiciméid sa chlár poiblí de bheith ag dul i méid. Faoin 31
Nollaig 2017, bhí 683 846 thagairt i mbunachar sonraí an chláir, i gcomparáid le 647 903
faoi dheireadh na bliana seo caite.

 In 2017, cheadaigh úsáideoirí shuíomh gréasáin chlár poiblí na Parlaiminte 95 014
dhoiciméad go díreach tríd an gclár. Le linn na tréimhse céanna, fuair an Pharlaimint,
tríd an bhfoirm iarratais ar líne nó trí ríomhphost, 452 iarratas a bhaineann le 725
dhoiciméad shonraithe, arb ionann sin agus laghdú 10% le hais 2016.

 As na 452 iarratas, bhí baint ag 84 le doiciméid nár nochtadh don phobal cheana.

 Bhí an ráta foriomlán d’fhreagraí deimhneacha níos mó ná 93% in 2017.
 Dhiúltaigh an Pharlaimint rochtain a thabhairt i 30 cás, go príomha i dtaca le hiarratais a

bhí ag lorg doiciméid a bhain le Feisirí.

Treochtaí

 In 2017 tháinig laghdú 31% ar líon na bhfigiúirí i gcomhair iarratais ar líon mór
doiciméad nó ar líon éiginnte doiciméad (iarratais a rinneadh i gcomhair “gach
doiciméad bainteach le” hábhar áirithe, “gach doiciméad ina bhfuil faisnéis maidir le”
téama áirithe, nó ar dhoiciméid a chuimsíonn tréimhse áirithe ama, etc.), i gcomparáid
leis an mbliain roimhe. Tagann an laghdú suntasach tar éis méadú faoi thrí idir 2014
agus 2015.

 Lean an spéis láidir a bhí ag iarratasóirí i ndoiciméid a bhaineann le maoiniú páirtithe
agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha le linn 2017. Mar sin féin, chuir siad níos mó
iarrataí isteach i dtaca le rochtain a fháil ar dhoiciméid a bhain le caiteachas agus liúntais
na bhFeisirí nó riarachán na Parlaiminte, amhail doiciméid a bhain le nósanna imeachta
soláthair.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAIBIDIL I
Iarratais ar rochtain ar dhoiciméid de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 in 2017
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sa bhreis ar léargas leathan a thabhairt don léitheoir ar chur chun feidhme Rialachán
(CE) Uimh. 1049/2001 ag an bParlaimint le blianta anuas, leis na figiúirí agus na
staitisticí maidir le hiarratais ar rochtain ar dhoiciméid arna gcur i láthair agus arna bplé
i dtuarascálacha bliantúla, lena n-áirítear sa tuarascáil seo, bítear in ann treochtaí,
forbairtí agus saincheisteanna sa réimse sin a aithint.

A) Clár poiblí de dhoiciméid na Parlaiminte

Den chuid is mó, bailíonn clár poiblí de dhoiciméid na Parlaiminte tagairtí do dhoiciméid
reachtacha, agus i gcás inar féidir, do chatagóirí eile doiciméad atá inrochtana go díreach.
Cuireadh an clár ar bun in 2002 d’fhonn trédhearcacht a mhéadú tuilleadh agus d’fhonn é a
dhéanamh níos éasca don phobal rochtain a fháil ar dhoiciméid na hinstitiúide i gcomhréir
le Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001.

Le méadú 6% ar an mbliain roimhe, faoin 31 Nollaig 2017, shroich líon thagairtí na
ndoiciméad i mbunachar sonraí an chláir phoiblí 683 846 (a sheasann do 4 384 273
dhoiciméad ar an iomlán, agus na leaganacha teanga éagsúla á gcur san áireamh). Níor
taifeadadh aon doiciméad íogair, de réir bhrí Airteagal 9 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001,
sa chlár poiblí.

(Fíor 1) Forás an chláir phoiblí de dhoiciméid na Parlaiminte
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B) Doiciméid a ceadaíodh agus a iarradh1

Is féidir nach mór gach doiciméad sa chlár poiblí de dhoiciméid na Parlaiminte a íoslódáil go
díreach tríd an suíomh gréasáin, i gcomhréir le hAirteagal 12 de Rialachán (CE)
Uimh. 1049/2001, ina ndéantar foráil go ndéanfaidh na hinstitiúidí a ndoiciméid inrochtana
go díreach a mhéid is féidir. Na doiciméid sin nach féidir a cheadú go díreach, is féidir iad a
chur ar fáil arna iarraidh sin tríd an bhfoirm iarratais ar líne2 nó trí ríomhphost.

B.1) Doiciméid a ceadaíodh go díreach

Ceadaíodh 95 014 dhoiciméad go díreach ar shuíomh gréasáin chlár poiblí na Parlaiminte in
2017. Tá sé suntasach nach gcuireann an figiúr sin san áireamh na ceaduithe a tharla trí
ardáin eile atá nasctha le bunachar sonraí an chláir, amhail ardáin na gcoistí parlaiminteacha
agus leathanaigh ghréasáin Mheitheal Machnaimh na Parlaiminte.

Is iad na doiciméid is mó a ceadaíodh ná: ceisteanna parlaiminteacha i gcomhair freagra i
scríbhinn de bhun Riail 130 de na Rialacha Nós Imeachta (25.4%), freagraí ar cheisteanna
parlaiminteacha (22.2%), tuarascálacha na gcoistí (6.3%) agus doiciméid arna bhfáil ón
gCoimisiún Eorpach (3.9%).

(Fíor 2) Líon na ndoiciméad a ceadaíodh ar shuíomh gréasáin chlár poiblí de dhoiciméid na
Parlaiminte

1 Tagraíonn na figiúirí seo do dhoiciméid shonraithe amháin
2 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=GA
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B.2) Doiciméid a iarradh tríd an bhfoirm iarratais ar líne nó trí ríomhphost

In 2017, iarradh 725 dhoiciméad shonraithe ar an bParlaimint tríd an bhfoirm iarratais ar líne
nó trí ríomhphost. Is laghdú 10% é le hais an líon doiciméad sonraithe a iarradh an bhliain
roimhe.

Mar a bhí i mblianta roimhe seo, ní chuireann an figiúr san áireamh na hiarratais ar rochtain
ar líon éiginnte doiciméad, amhail na hiarrataí chun rochtain a fháil ar “gach doiciméad a
bhaineann le” hábhar áirithe, “gach doiciméad ina bhfuil faisnéis maidir le” téama áirithe, etc.
Ní féidir na doiciméid a bhaineann iarratais mar sin leo a chainníochtú chun críocha
staidrimh.

(Fíor 3) Líon na ndoiciméad sonraithe a iarradh tríd an bhfoirm iarratais ar líne nó trí ríomhphost
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C) Figiúirí maidir le hiarratais

Fuair an Pharlaimint 452 iarratas tríd an gcóras iarratais ar líne nó trí ríomhphost in 2017.
Bhain 341 acu siúd le doiciméid shonraithe, agus bhain 101 le líon éiginnte de dhoiciméid
agus bhain deich gcinn le comhairliúcháin idir-institiúideacha faoin "Meabhrán Tuisceana”3

(féach Caibidil II, C).

D’iarr thart ar 22% de na hiarratais ar fad a fuarthas in 2017 rochtain ar "gach doiciméad
bainteach le" hábhar áirithe nó "gach doiciméad ina bhfuil faisnéis maidir le” téama áirithe. Tá
sé suntasach gur thit méid na n-iarratas sin ar líon éiginnte doiciméad, a d’fhéadfadh go leor
ama a bheith ag teastáil chun iad a phróiseáil, 31% ar bhonn bliain i ndiaidh bliana.

As na 452 iarratas a fuarthas in 2017, thug an Pharlaimint freagra deimhneach 422 uair.
Áirítear san fhigiúr sin 14 chás inar tugadh páirt-rochtain ar na doiciméid arna n-iarraidh.

(Fíor 4) Líon na n-iarratas agus freagraí deimhneacha

Thairis sin, bhí baint ag 84 iarraidh as 452 iarratas 2017 le doiciméid nár nochtadh don
phobal roimhe sin.

3 An Meabhrán Tuisceana a rinne seirbhísí Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin chun déileáil go tapa
le ceaduithe faoi Airteagal 4(4) de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid Pharlaimint
na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin.
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Formhór na n-iarratas ar dhoiciméid nár nochtadh roimhe sin, bhí baint acu le hobair
pholaitiúil agus éilimh chaiteachais na bhFeisirí (26%), riarachán na Parlaiminte (23 %),
maoiniú na bpáirtithe agus na ngrúpaí polaitiúla (15%), tuairimí dlíthiúla agus imeachtaí
cúirte (10%) agus caibidlíochtaí tríthaobhacha (5%).

In 2017, thug an Pharlaimint freagra deimhneach 54 huaire as 84 iarratas ar dhoiciméid nár
nochtadh cheana.

(Fíor 5) Líon na n-iarratas ar dhoiciméid nár nochtadh cheana agus na freagraí deimhneacha

In 2017, dhiúltaigh an Pharlaimint rochtain phoiblí a thabhairt ar dhoiciméid iarrtha trí
mheán cinneadh ón údarás inniúil in 30 cás.

Rinneadh 11 iarratas daingniúcháin4 a chomhdú leis an bParlaimint tar éis diúltú ag an
gcéim thosaigh. I ngach cás díobh, dheimhnigh an institiúid a seasamh tosaigh.

In 17 as 30 cás diúltaithe, bhí baint ag na doiciméid iarrtha le Feisirí. Bhí baint ag naoi gcás
le riarachán na Parlaiminte, ag trí chás le maoiniú na bpáirtithe agus na ngrúpaí polaitiúla,
agus bhí baint ag ceann amháin le hachainíocha.

4 Is féidir le hiarratais daingniúcháin a bheith bainteach le diúltú iomlán nó páirt-rochtain (Airteagal 7 (2) de Rialachán (CE)
Uimh. 1049/2001). In 2017, rinneadh dhá iarratas daingniúcháin a láimhseáil in aon fhreagra amháin.
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(Fíor 6) Líon na n-iarratas ar dhoiciméid nár nochtadh cheana agus diúltuithe

I mbliana, bhí diúltuithe bunaithe den chuid is mó ar chosaint éigeantach phríobháideachas
agus shláine dhaoine aonair (pointe (b) d’Airteagal 4(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001),
ar phróiseas cinnteoireachta na hinstitiúide (Airteagal 4(3) de Rialachán (CE)
Uimh. 1049/2001), ar chosaint tuairimí dlíthiúla (an dara fleasc d’Airteagal 4(2) de Rialachán
(CE) Uimh. 1049/2001) agus ar leasanna tráchtála duine nádúrtha nó dlíthiúil (an chéad
fhleasc d’Airteagal 4(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001).
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(Fíor 7) Ráta úsáide eisceachtaí faoi Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001

Mar chríoch, d’fhan ráta na bhfreagraí deimhneacha ón bParlaimint ard in 2017, le ráta
foriomlán na bhfreagraí deimhneacha ag thart ar 93%, agus bhí ráta na bhfreagraí
deimhneacha le haghaidh iarratais a bhaineann le doiciméid nár nochtadh cheana ag 64%.

D) Próifílí na n-iarratasóirí5

Tá acadóirí agus taighdeoirí fós ar an sciar is mó de na hiarratasóirí le breis agus 33%
d’iarratasóirí sa chatagóir sin. An dara catagóir is mó ná an earnáil ghnó, eagraíochtaí
comhshaoil agus ionadaithe leasanna eile, arb ionann iad le chéile agus thart ar 20% de na
hiarratais. Is iad iriseoirí, a dhéanann suas 16% d’iarratasóirí, an sciar is mó d’iarratasóirí ar
dhoiciméid nár nochtadh roimhe sin.

Fanann an patrún maidir le leathnú geografach na n-iarratas i measc na mBallstát mar an
gcéanna. Tionscnaíodh thart ar 18% d’iarratais sa Bheilg, an tír leis an gcuid is mó iarratas,
agus ina dhiaidh sin (in ord íslitheach) bhí an Ghearmáin (15%), an Spáinn (15%), an Fhrainc
(11%), agus an Iodáil (10%). Ba ó thríú tíortha a d’eascair tuairim is 4.6% den iomlán.

Ba é an Béarla fós an teanga is mó ar baineadh feidhm aisti in iarratais (55%), agus ina dhiaidh
bhí an Fhraincis (13%), an Ghearmáinis (11%) agus an Spáinnis (4%). Lean siad patrún mar a
bhí i mblianta roimhe seo.

(Fíor 8) Próifílí na n-iarratasóirí le haghaidh rochtain ar dhoiciméid in 2017

5 Bailítear sonraí ar phróifílí na n-iarratasóirí ar bhonn na faisnéise a sholáthraíonn na hiarratasóirí ina n-iarratais. Mar sin
féin, ós rud é nach gcuirtear de cheangal ar iarratasóiri le Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 faisnéis faoina gcéannacht a
sholáthair, go deimhin, roghnaigh líon áirithe d’iarratasóirí gan a ngairm a nochtadh; is amhlaidh sin go háirithe i gcás
iarratas a seoladh isteach trí ríomhphost
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(Fíor 8a) Náisiúntacht
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(Fíor 8b) Gairm

(Fíor 8c) Teanga
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAIBIDIL II
Treochtaí agus saincheisteanna faoi leith
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

Arís is arís eile, eascraíonn sciar d’iarratais ar rochtain ar dhoiciméid as imeachtaí
tábhachtacha laistigh den Aontas Eorpach nó as gníomhaíochtaí suntasacha de chuid na
Parlaiminte. Dá bhrí sin, in 2017 bhíothas in ann líon áirithe iarratas a nascadh go follasach
le toghcháin náisiúnta sna Ballstáit nó le hailt nuachtáin maidir le maoiniú pháirtithe
polaitiúla na hEorpa, ábhar a phléigh an preas speisialaithe go minic le déanaí.  Mar sin féin,
is mó a cuireadh in iúl ábhair spéise fhadtéarmacha ná imeachtaí reatha i bpríomhthreochtaí
na bliana. Ba iad éilimh chaiteachais agus liúntais na bhFeisirí agus go háirithe cúraimí
riaracháin Pharlaimint na hEorpa, amhail nósanna imeachta earcaíochta, is mó a ndearnadh
iarratais ar rochtain ar dhoiciméid ina leith le linn na bliana féilire deiridh. Mar a léiríodh le
déanaí in imeachtaí os comhair na Cúirte Breithiúnais, a phléifear thíos, tá spéis ag an bpobal
i ndoiciméid agus i bhfaisnéis maidir leis na hábhair sin leis na blianta.

A) Iarratais a bhain le héilimh chaiteachais agus liúntais na bhFeisirí

Lean an spéis láidir atá ag an bpobal i dtaca le rochtain a fháil ar dhoiciméid nó faisnéis
maidir le héilimh chaiteachais agus liúntais na bhFeisirí ar aghaidh in 2017. Bhain 26% de na
hiarratais uile ar dhoiciméid nár nochtadh cheana leis an gcatagóir sin.  I bhfianaise na
ráiteas a rinneadh in éisteachtaí cúirte nó i bhfoirmeacha iarratais na n-iarratasóirí,
dealraíonn sé gurb é an cuspóir a bhíonn ag iarratais den sórt sin ná grinnscrúdú poiblí a
mhéadú maidir le húsáid cistí poiblí, lena n-áirítear liúntas caiteachais ginearálta na bhFeisirí.

Cleachtas na Parlaiminte

Mar phrionsabal, tá deighilt orgánach ann idir an Pharlaimint agus a Feisirí tofa. Dá bhrí sin,
níl sé de chúram ar an institiúid cinneadh a dhéanamh maidir le doiciméid phearsanta,
malartuithe i ríomhphoist, cláir oibre, litreacha nó nótaí inmheánacha na bhFeisirí a
nochtadh nó gan iad a nochtadh. Ní doiciméid na Parlaiminte iad. Mar sin féin, foráiltear le
Riail 116(2) de Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte, chun críocha rochtain a fháil ar
dhoiciméid, gur doiciméid de chuid na Parlaiminte iad doiciméid a dhréachtaigh na Feisirí
aonair má chuirtear síos iad faoi na Rialacha Nós Imeachta. Faoin bhforáil sin, déantar
doiciméid de chuid na Parlaiminte d’éilimh chaiteachais agus liúntais a thíolacann na Feisirí
don Pharlaimint lena n-aisíoc agus tagann siad faoi raon feidhme Rialachán
(CE) Uimh. 1049/2001. Is ar na doiciméid sin a ndéanann saoránaigh nó eagraíochtaí
rochtain a lorg go minic.

Agus iarratais ar rochtain ar dhoiciméid a bhaineann le Feisirí á láimhseáil aici, cuireann an
Pharlaimint Riail 116(2) de Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte san áireamh agus go han-
mhinic bíonn feidhm ag pointe (b) d’Airteagal 4(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001
maidir le príobháideachas agus sláine daoine aonair a chosaint.

Bíonn réimse sonraí pearsanta in éilimh chaiteachais agus liúntais mar a shainítear i
Rialachán (CE) Uimh. 45/2001. Agus dá bhrí sin, bíonn ar an bParlaimint i bhformhór na
gcásanna mar sin diúltú rochtain a thabhairt ar na doiciméid ar bhonn phríobháideachas
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agus shláine daoine aonair, mar a leagtar amach i bpointe (b) d’Airteagal 4(1) de Rialachán
(CE) Uimh. 1049/2011 arna léamh i gcomhar le Rialachán (CE) Uimh. 45/20016.

Tugann na treorlínte arna gcinneadh ag an mBiúró an 20 Feabhra 2008, ar bhonn na ndea-
chleachtas a urramaítear sna parlaimintí náisiúnta, tacaíocht do chur chuige na Parlaiminte
i dtaca le rochtain ar dhoiciméid mar sin. De réir na dtreoirlínte sin, ní dhéantar miondealú
mionsonraithe ar na méideanna a íocadh go hiarbhír le Feisirí aonair a chur ar fáil don
phobal, cé go bhfuil fáilte roimh Fheisirí an fhaisnéis is mian leo a roinnt leis an bpobal a
nochtadh.

B) Cás iarrataí ar dhoiciméid a bhaineann le glaonna ar thairiscintí agus nósanna
imeachta earcaíochta

Treocht eile ó 2017 ar fiú rannóg a thabhairt di sa tuarascáil seo ná spéis an phobail i rochtain
a fháil ar chomhaid a bhaineann le nósanna imeachta earcaíochta. Cuireann tairgeoirí agus
uaireanta taighdeoirí nó iriseoirí iarratais isteach ar rochtain, faoi Rialachán
(CE) Uimh. 1049/2011, ar dhoiciméid a bhaineann le nósanna imeachta earcaíochta poiblí.
D’eascair réimse saincheisteanna as an gcineál sin iarratas le himeacht ama, ar réitíodh cuid
acu, i bpáirt, mura bhféadfaí iad a réiteach ina n-iomláine, in 2017.

Líon rómhór doiciméad

I gcodarsnacht le roinnt dlíthe náisiúnta, níl aon fhoráil i Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 i
dtaobh iarratais atá maslach nó ar léir go bhfuil siad míréasúnta. Mar sin féin, déanann
iarratasóirí áirithe iarraidh ar rochtain ar dhoiciméid an-fhada nó ar chomhaid an-mhóra,
agus féadann iarratais chasta ualach trom riaracháin a chruthú don institiúid. Go minic, chun
iad a láimhseáil, bíonn gá le dianobair taighde, anailís mhionsonraithe agus rannchuidiú ó
roinnt seirbhísí laistigh den Pharlaimint.

I gcásanna mar sin, tá an rogha ag an bParlaimint idir síneadh a chur leis an sprioc-am
reachtúil le freagra a thabhairt don iarratasóir de 15 lá bhreise faoi Airteagal 7(3) de
Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 agus dul i gcomhairle leis an iarratasóir chun réiteach
cothrom a aimsiú faoi Airteagal 6(3) den Rialachán céanna. Mar sin féin, níor leor ná iomchuí
na deiseanna sin i gcónaí.  Cheal comhaontú idir an t-iarratasóir agus an Pharlaimint chun
raon an iarratais a chúngú chuig líon soláimhsithe doiciméad, go dtí le déanaí, ní raibh aon
bhealach arna thástáil go breithiúnach chun dul i ngleic i ndáiríre leis an tsaincheist maidir
leis an ualach trom riaracháin a ghabhann leis na hiarrataí sin.

Chuir an Chúirt Bhreithiúnais in iúl, i gcásanna áirithe ina n-eascródh líon míréasúnta obair
riaracháin as méid na ndoiciméad nó na sleachta a gcaithfí cinsireacht a dhéanamh orthu,
go gceadódh prionsabal na comhréireachta do na hinstitiúidí cothromaíocht a dhéanamh
idir an spéis i rochtain phoiblí agus an t-ualach oibre a chruthódh an t-iarratas. Tá an
fhéidearthacht sin agus na coinníollacha lenar féidir dul ina muinín aitheanta agus bunaithe
anois ag an gCúirt i gCás T-136/15, Evropäiki Dynamiki v an Pharlaimint. Bhain an cás sin le
hiarratas ar rochtain ar gach faisnéis a bhí ar fáil a bhain le gach iarraidh ar luachanna, a
d’eisigh an Pharlaimint do gach luchtóg ar leith a bhaint le conradh maidir le creat TF.

6 Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a
chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le
saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, IO L 8, 12.1.2001, lch. 1–22
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Dhearbhaigh na breithiúna, i gcás nach bhfuil rogha mhalartach ann seachas measúnú
aonair a dhéanamh ar na doiciméid iarrtha, i gcás ina mbeadh ualach oibre míréasúnta ag
gabháil le scrúdú mar sin, agus i gcás ina bhfuil iarracht déanta ag an institiúid teacht ar
chomhaontú chun raon na hiarrata a laghdú gan toradh, ansin féadfaidh an institiúid
rochtain ar na doiciméid a dhiúltú go bailí mar gheall ar ualach oibre rómhór a bheith ann.

Cás speisialta na ndoiciméad a bhaineann le maoiniú na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha

Chun maoiniú a fháil ó bhuiséad an Aontais Eorpaigh chun a bhfeidhmiú a mhaoiniú le linn
cleachtas airgeadais, féadann páirtithe agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha, ag freagairt
ar ghlaoch bliantúil ar mholtaí, iarratas a dhéanamh ar dheontas roimh thús gach cleachtais
airgeadais.

Cuireadh an nós imeachta maoiniúcháin ar bun ar dtús faoi Rialachán (CE) Uimh. 2004/2003,
agus rinne rialacha ar an ábhar sin foráil do phoiblíocht faisnéise ar leith. Go
coimhdeachtach, fuair an Pharlaimint mórán iarratais ar rochtain phoiblí, faoi Rialachán
(CE) Uimh 1049/2001, ar dhoiciméid nó faisnéis maidir le riarachán an phróisis mhaoinithe,
nach ndearnadh foráil shainráite dá nochtadh. Bhí sé mar aidhm ag roinnt díobh sin rochtain
a fháil ar chomhaid na bpáirtithe polaitiúla i dtaca le hiarratais ar dheontais. Fágann
mionsonraí na n-iarratas ar dheontais agus íogaireacht na faisnéise atá iontu, i gcás inar
iarradh iarratas a nochtadh faoi Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, go gcinnfeadh an
Pharlaimint de ghnáth nach féidir léi na hiarratais a nochtadh gan díobháil a dhéanamh do
phríomhchuspóirí agus gníomhaíochtaí na n-eagraíochtaí. Dá thoradh sin, ba ghá rochtain
ar iarratais ar dheontais a dhiúltú chun leasanna tráchtála na bpáirtithe nó na
bhfondúireachtaí a chosaint, i gcomhréir leis an gcéad fhleasc d’Airteagal 4(2) de Rialachán
(CE) Uimh. 1049/2001.

Ó tháinig Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014 i bhfeidhm agus ó tháinig sé in ionad
Rialachán (CE) Uimh. 2004/2003 le héifeacht ón mbliain airgeadais 2018, tá athrú tagtha ar
chúrsaí. Ní hamháin gur bhunaigh an Rialachán nua an tÚdarás um Páirtithe Polaitiúla
Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha (an ‘tÚdarás’), comhlacht
neamhspleách a bhainistíonn clárú pháirtithe agus fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha, ach
freisin rinneadh foráil leis d’fhoilsiú uathoibríoch faisnéise agus doiciméad a bhaineann leis
na páirtithe agus na fondúireachtaí sin go díreach ag an Údarás. Mar thoradh air sin,
measann an Pharlaimint go dtitfidh líon na n-iarratas ar rochtain ar dhoiciméid maidir le
páirtithe agus fondúireachtaí polaitiúla go suntasach.

C) Comhairliúcháin le tríú páirtithe

I gcás ina n-iarrtar ar an bParlaimint, faoi Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, measúnú a
dhéanamh ar fhoilsiú ionchasach doiciméid atá ina seilbh aici ach a thionscnaíonn ó thríú
páirtí, d’fhéadfadh go mbeadh ar an bParlaimint dul i gcomhairle leis an tionscnóir faoina
sheasamh maidir le nochtadh poiblí an doiciméid. De ghnáth, is fearr a bhíonn údar an
doiciméid in ann measúnú a dhéanamh ar cibé an féidir nó nach féidir an doiciméad a
nochtadh ná sealbhóir ócáideach an doiciméid sin.

Comhairliúcháin idir-institiúideacha

I gcás inarb é an Coimisiún nó an Chomhairle an tríú páirtí, téann an Pharlaimint i gcomhairle
leis an triú páirtí de bhun Meabhrán Tuisceana sonrach arna dhéanamh ag na trí institiúid in
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2002. Agus vice a versa, i gcomhréir leis an meabhrán céanna, téann an Coimisiún nó an
Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint i gcás ina n-iarrtar orthu doiciméad a nochtadh
arna thionscnamh sa Pharlaimint.

Thug na trí institiúid tiomantas faoin gcomhaontú réamhchomhairliúcháin den sórt sin a
thabhairt chun críche laistigh de theorainn ama a cheadaíonn dóibh críoch a chur le
láimhseáil iarratais ar rochtain ar dhoiciméid laistigh de na teorainneacha ama éigeantacha
arna sonrú le Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001. Chomh maith leis sin, cuireann an próiseas
sin ar chumas na hinstitiúide a bhíonn ag láimhseáil an iarratais tuiscint níos fearr a fháil ar
na doiciméid iarrtha agus na leasanna atá i gceist sula nglacann siad cinneadh.  In 2017, bhí
baint ag an bParlaimint le deich gcomhairliúchán faoin Meabhrán tuisceana.

Comhairliúcháin le tríú páirtithe eile

I gcás ina n-iarrtar ar an bParlaimint, faoi Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, measúnú a
dhéanamh ar fhoilsiú ionchasach doiciméad atá ina seilbh aici ach ar tháirg tríú páirtithe eile
iad nach an Chomhairle nó an Coimisiún iad, tá sé de cheangal ar an bParlaimint dul i
gcomhairle leis na tríú páirtithe faoi scaoileadh na ndoiciméad a mhéid is nach bhfuil sé
soiléir go nochtfar nó nach nochtfar na doiciméid. Ós rud é nach bhfuil tiomantas sainráite
tugtha ag na tríú páirtithe sin freagairt ar chomhairliúcháin laistigh de thréimhse ama
chinnte, bíonn láimhseáil an iarratais lena mbaineann níos casta dá bharr.

I mí Iúil, agus a cinneadh á dhearbhú ag an gCúirt Bhreithiúnais i gcás C-213/15 P maidir leis
an tuairim gur cheart aighneachtaí cúirte a mheas mar aon doiciméad eile chun críocha
Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, fuair an Pharlaimint iarratais ar rochtain ar na
haighneachtaí uile a bhain le himeachtaí a raibh baint ag an bParlaimint leo. As sin, sheol an
Pharlaimint babhtaí comhairliúcháin leis na páirtithe uile a raibh seilbh ag an bParlaimint ar
a n-aighneachtaí, lena n-áirítear aighneachtaí roinnt Ballstát. Ar deireadh, nocht an
Pharlaimint na doiciméid iarrtha a mhéid is gur dhearbhaigh a n-údair go bhféadfaí iad a
nochtadh. Sná cásanna eile, dheimhnigh an Pharlaimint, ar bhonn na n-eisceachtaí ar an
gceart rochtana dá bhforáiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 agus i bhfianaise an
chásdlí, nach bhféadfaí na n-aighneachtaí iarrtha a nochtadh.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CAIBIDIL III
Gearáin a taisceadh leis an Ombudsman Eorpach agus cásanna Cúirte
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Go minic is deis iad gearáin chuig an Ombudsman Eorpach agus imeachtaí cúirte a thugtar
maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 don riarthóir chun
mionchoigeartú a dhéanamh ar a chleachtas maidir le hábhair a bhaineann le rochtain ar
dhoiciméid, go neamhspleách ar thoradh an nós imeachta atá i gceist. Tugann an chaibidil
seo cur síos ar na gearáin a comhdaíodh leis an Ombudsman in 2017 agus imeachtaí cúirte
atá fós ar siúl.

A. Gearáin nua

- Gearán 611/2017 agus Gearán 895/2017

Rinne iriseoir ar diúltaíodh dá iarratais ar rochtain ar dhoiciméid, a bhain le sonraí pearsanta
bhaill foirne go háirithe, dhá ghearán a chomhdú leis an Ombudsman in Earrach 2017. Tá an
dá ghearán an-chosúil le chéile. Baineann an chéad ghearán le cinntí na Parlaiminte na
teorainneacha ama chun síneadh a chur le láimhseáil iarrataí an iarratasóra agus leis an
bhfíoras gur dhiúltaigh an Pharlaimint rochtain a thabhairt ar dhoiciméid ar leith. Sa dara
gearán, rinne an t-iarratasóir líomhain, arís, gur chuir an Pharlaimint síneadh gan chúis leis
an teorainn ama chun freagra a thabhairt, gur dhiúltaigh an Pharlaimint go mícheart
rochtain a thabhairt ar dhoiciméad ar leith, agus go gcláraíonn an Pharlaimint doiciméid
áirithe ar bhealach atá neamhréireach le Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001.

Rinne seirbhísí an Ombudsman iniúchadh ar na doiciméid a bhí i gceist i Samhradh 2017.
Faoi láthair tá an Pharlaimint ag fanacht ar chonclúidí an Ombudsman.

- Gearán 1956/2017.

I mí na Samhna, thíolaic iarratasóir gearán don Ombudsman maidir le hiarratas ar rochtain
phoiblí ar dhoiciméid a bhain le sonraí pearsanta Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa agus de
pharlaimintí náisiúnta. Dúnadh an fiosrúchán ó shin gan gá obair leantach bhreise a
dhéanamh.

B. Athbhreithniú Breithiúnach

B.1) Cásanna Nua

Is annamh a chuirtear in aghaidh chinntí na Parlaiminte maidir le rochtain ar dhoiciméid. I
mbliana tíolacadh caingean amháin le haghaidh neamhnithe leis an gCúirt Bhreithiúnais.

I mí Iúil, chomhdaigh ollamh le dlí AE caingean le haghaidh neamhniú a dhéanamh ar
chinneadh ón bParlaimint an 3 Aibreán 2017 inar dhiúltaigh an institiúid rochtain phoiblí a
thabhairt ar chinneadh ón bParlaimint an 8 Iúil 2015 ar bhonn go rabhthas ag cur in aghaidh
na caingne sin os comhair na Cúirte agus go mbainfeadh a nochtadh an bonn ó imeachtaí
na Cúirte (Cás T-421/17, Leino-Sandberg v an Pharlaimint).
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B.2) Breithiúnais ón gCúirt

Ag tús na bliana, bhí trí chás cúirte ar feithimh a bhain le rochtain ar dhoiciméid agus
Parlaimint na hEorpa: Cás T-136/15, Evropäiki Dynamiki v an Pharlaimint (nósanna imeachta
earcaíochta poiblí), Cás T-540/15, De Capitani v an Pharlaimint (doiciméid na bpléití
tríthaobhacha), agus Cásanna T-639/15 go T-666/15, Iriseoirí v an Pharlaimint (liúntais agus
caiteachas na bhFeisirí). Reáchtáil an Chúirt éisteacht i ngach ceann de na cásanna sin i rith
na bliana agus tá cinneadh tugtha aici ó shin i gCás T-136/15, Evropäiki Dynamiki v an
Pharlaimint agus i gCás T-540/15, De Capitani v an Pharlaimint.

1) Cás T-136/15 - Evropäiki Dynamiki v an Pharlaimint

Sa chás sin, d’iarr an t-iarratasóir ar an bParlaimint rochtain a thabhairt ar gach faisnéis a bhí
ar fáil a bhain le gach iarraidh ar luachanna a bhain le roinnt nósanna imeachta tairisceana.
Chuir an Pharlaimint in iúl don iarratasóir, ós rud é go raibh líon an-mhór doiciméad ann le
scrúdú ar bhonn aonair, nach bhféadfadh sí na spriocanna ama, a leagadh síos i Rialachán
(CE) Uimh. 1049/2001 maidir le rochtain ar dhoiciméid, a chomhlíonadh agus mhol sí don
iarratasóir go lorgófaí ‘réiteach cóir’ de réir bhrí Airteagal 6(3) den Rialachán sin. Thug an t-
iarratasóir freagra diúltach ar an moladh. I bhfianaise an méid sin, dhiúltaigh an Pharlaimint
rochtain a thabhairt ar na doiciméid uile, ag áitiú gur rómhór méid na hoibre a bhainfeadh
le measúnú a dhéanamh orthu.
Dheimhnigh an Chúirt seasamh na Parlaiminte inar áitíodh go bhféadfadh institiúid rochtain
ar dhoiciméid a dhiúltú ar na forais go mbeadh ualach riaracháin díréireach ag gabháil leis.
Dhearbhaigh an Chúirt go bhféadfadh institiúid rochtain ar dhoiciméid a dhiúltú ar na forais
go mbeadh ualach oibre míréasúnta ag gabháil leis ar an gcoinníoll 1) go mbeadh an t-
ualach oibre a ghabhfadh leis na doiciméid iarrtha a scrúdú ar bhonn aonair míréasúnta, 2)
go raibh an institiúid tar éis dul i gcomhairle leis an iarratasóir chun réiteach cóir a aimsiú
agus 3) go raibh fíor-iniúchadh déanta ag an institiúid ar gach rogha insamhlaithe eile ar
scrúdú ar bhonn aonair.

Tá an cinneadh sin tábhachtach do chásanna ina mbeadh sé deacair iad a phróiseáil laistigh
de na teorainneacha ama dá bhforáiltear le Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001.

2) Cás T-540/15 - De Capitani v an Pharlaimint (doiciméid na bpléití tríthaobhacha)

Sa chás sin, lorg an t-iarratasóir neamhniú ar chinneadh na Parlaiminte an 8 Iúil 2015 gan
ach páirt-rochtain a thabhairt ar dhá dhoiciméad ilcholúin a bhain le caibidlíochtaí idir-
institiúideacha a bhí le tarlú ar an togra reachtach le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar
agus Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol).

Reáchtáil an Chúirt éisteacht i mí Mheán Fómhair 2017, agus thug sí a breithiúnas an 22
Márta 2018.
Mheas na breithiúna nár léirigh an Pharlaimint go mbainfí an bonn go dáiríre ón bpróiseas
reachtach le nochtadh poiblí iomlán na dtáblaí ilcholúin sula dtabharfaí an nós imeachta
reachtach chun críche. Dá réir sin, rinne siad neamhniú ar chinneadh na Parlaiminte mar
thoradh ar mhainneachtain cúiseanna a chur in iúl.

3) Cásanna T-639/15 go T-666/15 Psara e.a. v an Pharlaimint (liúntas agus caiteachas na
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bhFeisirí )

Thóg roinnt iriseoirí 29 gcaingean chuig an gCúirt Ghinearálta i Mí na Samhna 2015, tar éis
chinntí na Parlaiminte diúltú rochtain phoiblí a thabhairt ar dhoiciméid tacaíochta maidir le
caiteachas agus liúntais na bhFeisirí ar an bhforas príobháideachas agus sláine daoine
aonair a chosaint.

Bhí na céadta míle doiciméad i gceist sna hiarrataí.
Nuair a dhiúltaigh an Pharlaimint géilleadh do na hiarrataí, go sonrach bunaithe ar an
bhforas príobháideachas daoine aonair a chosaint dá bhforáiltear le Rialachán (CE)
Uimh. 1049/2001 agus freisin mar thoradh ar a dodhéanta a bheadh sé measúnú a
dhéanamh ar líon ollmhór na ndoiciméad iarrtha, nár laghdaíodh chuig méid soláimhsithe
é, lorg na hiarratasóirí neamhniú os comhair na Cúirte Ginearálta. Tharla an éisteacht i mí
Dheireadh Fómhair 2017. Táthar ag súil leis an mbreithiúnas in 2018.
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Barúlacha Deireanacha

De réir mar a d’fhás freagrachtaí na Parlaiminte leis na blianta ó theacht i bhfeidhm
Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, d’fhás spéis an phobail san institiúid freisin. Tá níos mó
feasachta agus eolais ag daoine anois faoin bhfíoras go bhfoilsíonn an Pharlaimint go
huathoibríoch agus go díreach nach mór gach ábhar reachtach a tháirgtear inti. I
gcomhchoibhneas leis sin, tá líon na n-iarrataí iomrallacha ar rochtain ar dhoiciméid atá
poiblí cheana laghdaithe agus tá na hiarrataí níos speisialaithe anois. Lorgaíonn mórán
iarratasóirí, iriseoirí nó taighdeoirí rochtain ar thuarascálacha inmheánacha agus faisnéis
inmheánach maidir le cúraimí riaracháin na hinstitiúide. Meastar go leanfaidh an bhéim sin
ar aghaidh, agus fiú go méadóidh sí le toghcháin Eorpacha 2019 atá ar na bacáin.

Ag an am céanna, léiríonn ráta na gcaingne le haghaidh neamhniú ar a cinntí ar an ábhar
agus an breithiúnas fabhrach ón gCúirt le déanaí i gCás T-136/15 go mbíonn an
chothromaíocht chuí ag an bParlaimint de ghnáth idir an ceart rochtain a thabhairt ar
dhoiciméid agus na heisceachtaí ar an gceart sin.


