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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az uniós intézmények kötelesek végrehajtani az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 15. cikkének (3) bekezdését, és az Európai 
Unióról szóló szerződés (EUSZ) 10. cikkének (3) bekezdésében kifejezett demokratikus 
elvekkel, valamint az uniós polgároknak az Alapjogi Charta 41. és 42. cikkében 
rögzített jogaival összhangban jogi eszközt elfogadni a dokumentumokhoz való 
hozzáférésről; úgy véli, hogy egy aktualizált jogi keret figyelembe vehetné a 
technológiai fejlődést, az 1049/2001/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos 
tapasztalatokat és a vonatkozó ítélkezési gyakorlatot; kiemeli, hogy az EUMSZ 15. 
cikkének (3) bekezdése kibővíti az uniós intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek hatáskörét, és előírja, hogy eljárásaik átláthatóak legyenek; úgy véli, hogy 
egyértelmű szabályokra van szükség ahhoz, hogy mikor lehet jóváhagyni az uniós 
intézményekben zárt ülések tartására irányuló kérelmeket;

2 emlékeztet, hogy a polgárok Unióba vetett bizalma az átláthatóságtól függ; 
hangsúlyozza, hogy a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés elengedhetetlen az 
Unió tevékenységeinek nyilvánosság általi ellenőrzéséhez; ezért rámutat arra, hogy az 
1049/2001/EK rendelettel összhangban az átláthatóságnak és az intézmények 
birtokában lévő dokumentumokhoz való lehető legszélesebb körű hozzáférésnek kell a 
főszabálynak lennie; úgy véli továbbá, hogy – amint azt az Európai Unió Bíróságának 
állandó ítélkezési gyakorlata már megállapította – az e szabály alóli kivételeket 
szigorúan kell értelmezni, figyelembe véve a demokrácia követelményeit, beleértve a 
polgárok döntéshozatali folyamatba való szorosabb bevonását, a kormányzás 
legitimitását, a hatékonyságot és a polgárok felé való elszámoltathatóságot; felhívja az 
uniós intézményeket, hogy haladéktalanul válaszoljanak a dokumentumokhoz való 
hozzáférés iránti kérelmekre; sajnálja, hogy a polgárok továbbra is nehezen férnek 
hozzá az uniós intézmények birtokában levő információkhoz, mivel nem létezik 
hatékony intézményközi megközelítés; sürgeti az intézményeket, szerveket és 
ügynökségeket, hogy fogadjanak el a hozzáférés megtagadása miatt benyújtott panaszok 
kezelésére szolgáló gyorsabb, egyszerűbb és hozzáférhetőbb eljárásokat; úgy véli, hogy 
a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos ügyekben az uniós 
intézményeknek nem lenne szabad az ellenérdekű féllel kifizettetniük a bírósági ügyek 
költségeit;

3. emlékeztet arra, hogy az uniós jogrend részét képező nemzetközi megállapodások 
elsőbbséget élveznek az uniós jogszabályokkal szemben, ezért kitart amellett, hogy ezek 
megtárgyalása során nagyobb átláthatóságra van szükség;

4. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 15. cikkének (1) bekezdése értelmében a jó 
kormányzás előmozdítása és a civil társadalom részvételének biztosítása céljából az 
Unió intézményeinek, szerveinek és hivatalainak munkájuk során a nyitottság elvének 
lehető legnagyobb mértékű tiszteletben tartásával kell eljárniuk; kiemeli, hogy az EUSZ 
10. cikkének (3) bekezdése minden polgár számára biztosítja az Unió demokratikus 
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életében való részvételhez való jogot, és előírja, hogy a döntéseket a lehető 
legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni; 
ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi intézménynek végre kell hajtania ezeket az 
elveket, biztosítva, hogy a demokratikus politikai rendszer elszámoltatható és legitim 
maradjon; hangsúlyozza, hogy az uniós jogalkotás szerves részeként a Tanácsot 
ugyanazok az átláthatósági kötelezettségek kötik, mint az EU többi intézményét; 
felhívja ezért a Tanácsot, hogy tegyen eleget e kötelezettségeknek, és az Európai Unió 
Bírósága által az átláthatóság területén hozott ítéletek betűjét és szellemét is 
maradéktalanul hajtsa végre, különös tekintettel a 2013-as Access Info Europe-ügyben 
hozott ítéletre;

5. emlékeztet az ombudsman OI/2/2017. számú, az Európai Unió Tanácsának előkészítő 
szerveiben folytatott jogalkotási viták átláthatóságáról szóló stratégiai vizsgálatáról 
szóló, 2019. január 17-i állásfoglalására1, és sürgeti a Tanácsot, hogy javítsa a 
jogalkotási átláthatóságra vonatkozó szabályait és eljárásait, többek között a jogalkotási 
dokumentumok hozzáférhetőségére és minősítésére vonatkozókat is, ezáltal teljes 
mértékben tükrözve az átláthatóság iránti közérdeket és lehetővé téve nemcsak a 
polgárok, hanem a nemzeti parlamentek általi jogszerű ellenőrzést is; emlékeztet arra, 
hogy a Tanácsnak hozzáférést kell biztosítania a folyamatban lévő jogalkotási 
eljárásokkal kapcsolatos dokumentumokhoz, szisztematikusan rögzítenie kell, hogy 
mely tagállamokról van szó, amikor a Tanács előkészítő szerveiben kifejezik 
álláspontjukat, és proaktív rendszert kell kialakítania dokumentumainak 
felhasználóbarát és kereshető formátumban történő közzétételére; 

6. hangsúlyozza, hogy a jogalkotási folyamat magas szintű átláthatósága alapvető 
követelménye annak, hogy a döntéshozók valamennyi uniós intézményben 
elszámoltathatók legyenek; felhívja az összes uniós jogalkotót, hogy a lehető 
leghamarabb tegyen eleget a Törvényszék 2018. március 22-i, a háromoldalú 
egyeztetések dokumentumaihoz való hozzáférésről szóló ítéletének (T-540/15. sz. De 
Capitani-ügy), ezáltal tovább erősítve az átláthatóság és a nyitottság kultúráját az EU 
jogalkotási munkájában; emlékeztet azonban e dokumentumok stratégiai jellegére, 
amelyek olyan tárgyalási álláspontok alapját képezik, amelyek nem feltétlenül tükrözik 
a társjogalkotók által később elfogadott végleges szövegeket, és amelyek közzététele a 
háromoldalú egyeztetést megelőzően külső felek részéről visszaélés tárgyát képezheti;

7. sürgeti az uniós intézményeket, hogy haladéktalanul hajtsák végre a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásban vállalt, a jogalkotási 
dokumentumok könnyen hozzáférhető, egységes intézményközi adatbázisának 
létrehozására irányuló kötelezettségüket, amely lehetővé teszi a jogalkotási folyamat 
különböző lépéseinek átláthatóságát, és biztosítja az uniós polgárok számára az uniós 
jogalkotási eljárások jobb megértését;

8. sürgeti az intézményeket, hogy a lehető leghamarabb zárják le a kötelező átláthatósági 
nyilvántartásról szóló javaslattal kapcsolatos tárgyalásokat, ezáltal a demokratikus 
folyamat érdekében a lehető legátláthatóbbá téve munkájukat;

9. üdvözli, hogy a Bizottság elnöke létrehozta a kifejezetten az átláthatóságért felelős 
alelnök tisztségét; felhívja a Bizottság értékekkel és átláthatósággal foglalkozó 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0045.
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alelnökét, hogy tartózkodjon az 1049/2001/EK rendelet felülvizsgálatára irányuló 
javaslat visszavonására irányuló szándékától, és ehelyett fordítson minden erőfeszítést 
az erre vonatkozó gyors megállapodás elérésére, lehetővé téve az EUMSZ 15. cikke (3) 
bekezdésének régóta esedékes végrehajtását; 

10. üdvözli az európai polgári kezdeményezésről szóló (EU) 2019/788 rendelet elfogadását, 
amely elő fogja mozdítani az uniós polgárok demokratikus életben való fokozott 
részvételét, és elvárja, hogy a Bizottság a legmagasabb szintű átláthatósági normákat 
alkalmazza a sikeres kezdeményezésekben megfogalmazott kérések végrehajtását célzó 
fellépések tekintetében (a rendelet 15. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban);

11. emlékeztet, hogy az EUSZ 3. cikkével és az Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban tiszteletben kell tartani az Unió gazdag nyelvi sokféleségét; felhívja az 
Európai Unió intézményeit, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az 
Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférést biztosítsanak a 
dokumentumokhoz.
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