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ПРЕДИСЛОВИЕ

Парламентът, Съветът и Комисията прилагат Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно
публичния достъп до документи, с които те разполагат, от 3 декември 2001 г.

В съответствие с член 17, параграф 1 от същия регламент: „Всяка институция
публикува годишен отчет за изтеклата година, в който се посочва броят на
отказите за разрешаване на достъп от институциите и мотивите за тези откази,
както и броят на чувствителни документи, които не са вписани в регистъра“.

Съобразно член 116, параграф 6 от Правилника за дейността на Парламента, Бюрото
приема годишния отчет, посочен в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

ОТНОСНО МЕТОДОЛОГИЯТА

Годишният отчет на Европейския парламент е изготвен по следната методология:

 данните за ползвани за справка и поискани документи се отнасят само за
конкретни документи.

 Заявленията за достъп до много голям или неограничен брой документи, които
институцията не е могла да определи, не са отразени в статистическите данни
за поискани документи.

 Данните за заявленията за достъп до документи отразяват и двата вида
заявления за достъп – както до конкретни, така и до неограничен брой
документи.

 Решения за частичен достъп се отчитат като положителен отговор.
 Потвърдителните заявления могат да се отнасят или за отказ, или за

първоначални решения за предоставяне на частичен достъп.
 Годината на дадено потвърдително заявление се определя от деня на

регистрация на съответните първоначални заявления.
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Годишен отчет на Европейския парламент за публичния
достъп до документи – 2016 г.

(Член 17 от Регламент (ЕО) № 1049/2001)

Резюме

Цифри

 Броят на документите, вписани в публичния регистър на документи, продължи да
нараства. Към 31 декември 2016 г. базата данни на регистъра съдържаше 647 903
препратки, в сравнение със 606 256 в края на миналата година.

 През 2016 г., ползвателите на уебсайта на публичния регистър на Парламента са
направили справка с 118 980 документа пряко чрез регистъра. Достъп до над един
милион документа е получен чрез други платформи. През същия период от време
Парламентът е получил, чрез онлайн формуляра или изпратени по електронната
поща, 499 заявления за предоставяне на достъп във връзка със 802 конкретни
документа, което е увеличение от над 7% спрямо 2015 г.

 От 499-те заявления за предоставяне на достъп 136 са се отнасяли за документи,
които до момента не са били оповестявани.

 Общо делът на положителните отговори през 2016 г. надхвърля 95%.
 Парламентът отказа достъп в 23 случая, основно във връзка със заявления за

предоставяне на достъп до документи, свързани с членовете на ЕП.

Тенденции

 През 2016 г. броят на заявленията за достъп до много голям или неограничен брой
документи (заявления за достъп до „всички документи, свързани с“ определена
тема, „всички документи, съдържащи информация относно“ определена тема или
до документи, обхващащи определен период от време) се е увеличил с 31% в
сравнение с предходната година. Това е значително нарастване, но не толкова
голямо, както между 2014 г. и 2015 г., когато цифрите се увеличиха три пъти.

 Що се отнася до тенденциите, през 2016 г. имаше конкретен интерес на
заявителите към документи, свързани с финансирането на европейските
политически партии, разходите и надбавките на членовете на ЕП, както и с
дейностите на членовете на ЕП от Обединеното кралство по време на
референдума относно членството на Обединеното кралство в Европейския съюз.
Общественият интерес към документи, свързани с преговори за споразумение на
ранен етап в контекста на законодателната процедура, продължава да бъде висок.

 Процентът на потвърдителните заявления остава сравнително нисък – три
потвърдителни заявления за цялата година.
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A) Съдържание на публичния регистър на документи на Парламента

Публичният регистър на документи на Парламента беше създаден през 2002 г. с
оглед на по-нататъшното повишаване на прозрачността и улесняване на достъпа
на обществеността до документите на институцията, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1049/2001. Регистърът обединява предимно препратки към
законодателни документи. Когато е възможно обаче, други категории документи
са също пряко на разположение.

Броят на вписаните в регистъра документи нараства всяка година. При
увеличение със 7% спрямо предходната година, към 31 декември 2016 г., броят на
вписаните в базата данни на регистъра документи достигна 647 903 (или общо
4 175 092 документа, като се вземат предвид и няколкото езикови версии). Нито
един чувствителен документ по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001
не е вписан в публичния регистър.

(Фиг. 1) Развитие на публичния регистър на документи на Парламента
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Б) Данни относно ползваните за справка и заявените документи1

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, в който се предвижда, че
институциите предоставят пряк достъп до своите документи във възможно най-голяма
степен, около 95% от документите в публичния регистър на документи на Парламента
могат да бъдат свалени директно от уебсайта2. Документи, с които не може пряко да се
направи справка, могат да бъдат предоставени при поискване чрез онлайн формуляр3

или по електронна поща.

Б.1) Документи, които могат да се ползват пряко за справка

През 2016 г. 118 980 документа са ползвани за справка пряко от уебсайта на публичния
регистър на Парламента. Тази цифра не отчита справките, направени чрез други
платформи, свързани с базата данни на регистъра, включително уебстраниците на
парламентарните комисии и на мозъчния тръст на Парламента.

Следните видове документи са използвани най-често за справка на уебсайта на
публичния регистър на Парламента (в низходящ ред): въпроси с искане за писмен
отговор (22,4%), отговори на въпроси (20,9%), приети текстове (6,2%), документи,
получени от Европейската комисия (2,4%).

(Фиг. 2) Брой документи, ползвани за справка от уебсайта на публичния регистър на
документите

1 Данните се отнасят само за конкретно посочени документи.
2 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=BG
3 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=BG.
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Б.2) Документи, които са заявени чрез онлайн формуляра или по
електронната поща

През 2016 г. 802 конкретни документа са поискани от Парламента чрез онлайн
формуляра или по електронната поща. Това представлява увеличение от 7% спрямо
броя на конкретните документи, заявени през предходната година.

Както и през предишните години, тази цифра не отчита заявленията за достъп до
неограничен брой документи, като заявления за достъп до „всички документи,
свързани с“ определена тема, „всички документи, съдържащи информация относно“
определена тема и др. Документите, обхванати от подобни заявления не могат да
бъдат количествено описани за статистически цели.

(Фиг. 3) Брой конкретни документи, заявени чрез онлайн формуляра или по
електронната поща
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В) Данни за заявленията за достъп

През 2016 г. Парламентът е получил 499 заявления за достъп, подадени чрез онлайн
формуляра или изпратени по електронната поща. 345 от тези заявления се отнасяха до
конкретни документи, докато 147 се отнасяха до неограничен брой документи, а седем
се отнасяха до междуинституционални консултации в рамките на „Меморандума за
разбирателство“4.

Важно е да се подчертае, че общият брой на заявленията за достъп до неопределен
брой документи се е увеличил със 31% спрямо 2015 г. Почти 30% от всички заявления,
получени през 2016 г., отправяха искане или за достъп до „всички документи, свързани
с“ определена тема или до „всички документи, съдържащи информация относно“
определена тема.

От общо 499 заявления, получени през 2016 г., Парламентът отговори положително в
476 случая, като в осем случая предостави частичен достъп до исканите документи.

(Фиг. 4) Брой заявления и положителни отговори

Освен това от 499-те заявления за предоставяне на достъп, получени през 2016 г.,
136 искания се отнасяха до документи, които до момента не са били публично
оповестявани.

4 Меморандум за разбирателство, подписан на 9 юли 2002 г. между службите на Европейския парламент, Съвета и
Комисията, относно прилагането на член 4, параграф 4 на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп
до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията
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Повечето заявления за документи, които преди това не са били оповестявани, се
отнасяха до финансирането на европейските политически партии и политическите
групи в Парламента (20%), документи, свързани с членовете на ЕП (18%),
политическите органи (17%), документи, свързани с администрацията на Парламента
и възлагането на обществени поръчки (16%), правни становища (6%) и документи от
тристранните срещи (5%).

През 2016 г. Парламентът даде положителен отговор на 113 от общо 136-те заявления
за предоставяне на достъп до документи, които до момента не са били оповестявани.

(Фиг. 5) Брой заявления за достъп до документи, които до момента не са били
оповестявани, и брой положителни отговори

През 2016 г. Парламентът отказа публичен достъп до документи в 23 случая с решение
от компетентния орган.

Три потвърдителни заявления5 бяха внесени след отказ на първоначалния етап. И в
трите случая Парламентът потвърди първоначалната си позиция.

12 от 23-те отказа се отнасяха за документи, свързани с членовете на ЕП; четири отказа
бяха свързани с финансирането на политически партии и на други заинтересовани
страни, съответно висящо съдебно дело относно тристранните срещи, възлагане на
обществени поръчки (два случая), информационно-технологичната сигурност на

5 Потвърдителните заявления могат да се отнасят за пълни откази или за предоставен частичен достъп (член 7,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001).
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Парламента (два случая), правно становище от Правната служба, както и  документ на
Комисията, съхраняван от Парламента.

(Фиг. 6) Брой заявления за достъп до документи, които до момента не са били
оповестявани, и брой откази

Както и през 2015 г., отказите през тази година се основаваха предимно на
необходимостта от защита на частния живот и личната неприкосновеност на
физически лица (член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1049/2001),
търговските интереси на физически или юридически лица (член 4, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 1049/2001), процеса на вземане на решение на институцията (член 4,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001) и защитата на правни становища (член 4,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001).
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(Фиг. 7) Процент на използване на изключения съгласно член 4 от Регламент (ЕО)
№ 1049/2001

В заключение, делът на положителните отговори на Парламента продължава да бъде
висок през 2016 г., като общият дял на положителните отговори е приблизително 95%,
а делът на положителните отговори на заявления относно документи, които до
момента не са били оповестявани, е 83%.

Г) Профили на заявителите6

Представителите на академичните и изследователските среди продължават да
съставляват най-големия дял сред заявителите, като над 50% от заявителите
принадлежат към тази категория, следвани от стопанския сектор, организациите в
областта на околната среда и други представители на интереси, които общо
съставляват приблизително 15% от заявителите. През 2016 г. значителен брой
заявления за достъп са подадени от журналисти (7%), които формират най-голямата
част от заявителите, искащи достъп до документи, които до момента не са били
оповестявани, докато делът на заявленията, подадени от юристи, остава устойчив и се
равнява на около 10%.

По отношение на географското разпределение на заявленията сред държавите –
членки на ЕС, моделът през 2016 г. е сходен с модела, наблюдаван през предходните
години. Около 32% от заявителите са установени в Белгия, следвани (в низходящ ред)
от Германия (13%), Франция (8%), Испания (8%) и Италия (6%). Броят на заявленията за
достъп от трети страни се равнява на около 5,3% от общия брой.

През 2016 г. английският език продължи да бъде най-често използваният език за
подаването на заявления за достъп (58%), следван от немския (12%), френския (11%) и
испанския език (4%), като моделите са сходни с тези през предходните години.

6 Данните относно профилите на заявителите са събрани въз основа на информацията, предоставена от самите тях
в заявленията за достъп. При все това, тъй като Регламент (ЕО) № 1049/2001 не изисква от заявителите да
предоставят информация за самоличността си, определен брой заявители са избрали да не посочат професията
си; това се отнася особено за заявленията, изпратени по електронна поща.
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(Фиг. 8) Профил на заявителите за достъп до документи през 2016 г.7

(Фиг. 8а) Гражданство

7 © на изображенията в графиките: salem / Fotolia - kebox / Fotolia- Pekchar / Fotolia - DIDEM HIZAR / Fotolia - Claudio
Divizia / Fotolia - ravennka / Fotolia - photolars / Fotolia - Becky Stares / Fotolia - Sylvie Bouchard / Fotolia - atScene /
Fotolia - Seraphim Vector / Fotolia- valentint / Fotolia - quka / Fotolia - Gstudio Group / Fotolia - mostafa fawzy / Fotolia
- BERLINSTOCK / Fotolia - Double-J Design - Европейски съюз.
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(Фиг. 8б)Професия

(Фиг. 8в) Език
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Г Л А В А  I I
Т е н д е н ц и и  и  с п е ц и ф и ч н и  п р о б л е м и
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

2016 година беше белязана от особено големия интерес от страна на журналистите и
гражданите като цяло към достъпа до документи на Парламента, свързани с
финансирането на европейските политически партии и фондации, както и със
заявленията за изплащане на разноски и надбавки на членовете на ЕП. Годината също
така се отличава с безпрецедентния брой заявления за достъп до много голям или
неограничен брой документи.

A) Финансиране на европейски политически партии и фондации

Броят на заявленията за достъп до документи, свързани с финансирането на
европейските политически партии и фондации, нарасна през годините, тъй като
обществеността е все по-осведомена за съществуването на тези организации и за
важната роля на Европейския парламент при тяхното управление. Що се отнася до
искания за документи, които преди това не са били оповестявани, финансирането на
политически партии и фондациите беше най-горещата тема през 2016 г., като обхвана
20% от общия брой искания за достъп.  По всяка вероятност твърденията за
неправилно използване на безвъзмездни средства от страна на няколко партии и
фондации в миналото изиграха своята роля за тази тенденция, както и сравнително
скорошното приемане на нови разпоредби в тази област.

Документите относно финансирането на политическите партии и фондации са
предимно тези, които са предоставени на или изготвени от Парламента в съответствие
с правилата в тази сфера. Регламент (ЕО) № 2004/20038 установява правната рамка,
съгласно която организации могат да получат статут на европейска политическа
партия или фондация и да получат безвъзмездно финансиране от бюджета на
Европейския съюз. Този регламент ще престане да се прилага с приключването на
финансовата 2016 година и ще бъде заменен от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/20149.
Освен това, по-конкретно, съществува и Решението на Бюрото на Европейския
парламент от 29 март 2004 г.10, в което се урежда редът, по който Парламентът
управлява реалното финансиране на партиите и фондациите.

В настоящия отчет следва да се обърне внимание на три вида искания за достъп до
документи, свързани с финансирането на политическите партии и фондации: искания
за достъп до документи, публикувани на уебстраницата на Парламента, посветена на
европейските политически партии и фондации, искания за достъп до заявления за
безвъзмездни средства, подадени от политически партии и фондации, и искания за

8 Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на
политическите партии на европейско равнище ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1 – 4.

9 Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно
статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации, ОВ L 63,
4.3.2014 г., стр. 1 – 34.

10 Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г. за определяне на процедурите по прилагане на
Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на
политическите партии на европейско равнище, ОВ С 63, 4.3.2014 г., стр. 1 – 34.
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достъп до докладни записки на вниманието на членовете на Бюрото относно
финансирането на политическите партии.

Уебстраница на Парламента, посветена на европейските политически партии и
фондации

Съгласно член 9а от Регламент (ЕО) № 2004/2003 Парламентът е длъжен да публикува
ежегоден доклад с таблица за сумите, изплатени на всяка европейска партия и
фондация, доклада на Европейския парламент относно прилагането на същия
регламент, както и разпоредбите за неговото прилагане. В съответствие със същата
разпоредба, тези документи се зареждат на специална уебстраница11. Освен това, за да
се повиши прозрачността, Парламентът излиза извън рамките на тези правни
задължения и публикува специална версия на окончателните доклади на партиите и
фондациите. Публикуваната версия на окончателните доклади, включва окончателен
финансов отчет за действително извършените допустими разходи въз основа на
структурата на прогнозния бюджет, подробен отчет за приходите и разходите,
съответстващ на счетоводния отчет за периода на допустимост, за който се отнася
решението за отпускане на безвъзмездни средства, и доклад за външен одит на
счетоводния отчет, извършен от независим одитор, удостоверяващ, че
безвъзмездните средства са били използвани в съответствие с правилата.

При все това, вероятно защото не са осведомени за съществуването на уебсайта или
защото извършването на проучване по интересуващата ги тема отнема време, през
2016 г. значителен брой заявители са подали заявления за публичен достъп до същите
тези документи. В тези случаи Парламентът в отговор на исканията обикновено
препраща заявителите към уебстраницата и им предоставя хипервръзки, водещи към
исканите документи.

Искания за достъп до заявленията за отпускане на безвъзмездни средства

За да получат финансиране от бюджета на Европейския съюз с цел да финансират
своето функциониране в рамките на една финансова година, политически партии и
фондации трябва да подадат заявления за отпускане на безвъзмездни средства преди
началото на съответната финансова година. В своите заявления организациите трябва
да докажат, че отговарят на критериите за допустимост на Регламент (ЕО) № 2004/2003,
и което е важно – да представят своя план за предстоящата финансова година,
включително политически си цели и планираните дейности.

Данните, посочени в заявленията за отпускане на безвъзмездни средства, и
чувствителният характер на информацията, която те съдържат, са такива, че когато се
направи искане за оповестяването на заявление съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001,
Парламентът обикновено установява, че тези документи не могат да бъдат оповестени,
без да бъдат изложени на риск основните цели и дейности на организацията.
Вследствие на това се налага достъпът до заявления за отпускане на безвъзмездни
средства да бъде отказан с цел защита на търговските интереси на партии или
фондации в съответствие с член 4, параграф 2, първо тире от Регламент (ЕО)
№ 1049/2001.

11 http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/bg/20150201PVL00101/Political-parties-and-foundations
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Искане за достъп до докладните записки на генералния секретар до Бюрото

В началото на всяка финансова година съответните служби на Парламента правят
оценка на заявленията за отпускане на безвъзмездни средства на европейските
политически партии и фондации. Тези оценки са обобщават в докладна записка на
генералния секретар относно отпускането на безвъзмездни средства. След това
докладната записка бива представена на Бюрото, за да вземе то решение относно
отпускането на предварителни безвъзмездни средства за всяка партия и фондация, за
която е установено, че отговаря на условията за допустимост. Също така, след края на
финансовата година партиите и фондациите представят на Парламента окончателен
отчет относно използването на предоставените им предварителни безвъзмездни
средства. Тези отчети биват обобщени в докладна записка, представена на Бюрото, и
след това се взема решение относно окончателния размер на безвъзмездните
средства.

През 2016 г. Парламентът получи многобройни искания за достъп до такива докладни
записки, свързани или с финансовата 2016 година или с предходни финансови години.
Публичен достъп до докладните записки беше предоставен или отказан съгласно
Регламент (ЕО) № 1049/2001, като се разглеждаше всеки отделен случай в зависимост
от съдържанието му съгласно установената съдебна практика. Тези докладни записки
могат да съдържат правни съображения относно прилагането на правилата за
финансиране на европейските политически партии и фондации. Освен това едно от
задълженията на генералния секретар е да подпомага Бюрото при изпълнението на
неговите задачи и да му предоставя съвети и пълна съпътстваща информация относно
решенията, които то трябва да вземе. Поради това в случаите, в които Парламентът
установи, че публичното оповестяване на докладна записка до Бюрото би изложило на
риск възможността институцията да потърси правен съвет от своите служби или би
подкопало сериозно процеса на вземане на решения от институцията, достъпът до
съответната докладна записка беше отказан.

Б) Искания за достъп до документи, свързани със заявленията на членовете на
ЕП за изплащане на разноски и надбавки

Тенденцията на нарастване на броя на заявленията за достъп до документи, свързани
с членовете на ЕП, продължи и през 2016 г. Около 18% от всички заявления за
документи, които не са били оповестявани преди това, се отнасят към тази категория.
Повечето от тези искания за достъп имаха за предмет заявленията за изплащане на
разноски и надбавки на членовете на ЕП. Лицата, които се интересуват от достъп до
тези документи, обикновено имат за цел да се осигури обществен контрол върху
разходването на публични средства, да се разкрият евентуални финансови
нередности и да се допринесе за обществения дебат относно работата на Парламента.
Други искания се отнасят до документи, свързани с дейността на членовете на ЕП в
качеството им на политици.

Практиката на институцията

При разглеждането на заявленията за достъп до документи, свързани с членовете на
ЕП, Парламентът често прилага член 116, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП
и член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно защитата на
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правото на неприкосновеност на личния живот. Също така се вземат предвид и
насоките на Бюрото от 20 февруари 2008 г., изготвени въз основа на най-добрите
практики, съблюдавани в националните парламенти.

Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно достъпа до документи се отнася преди всичко за
документите, притежавани от трите основни институции на Европейския съюз:
Комисията, Съвета и Европейския парламент. Парламентът счита, че по принцип
съществува системно разделение между избраните членове на ЕП и самата
институция.

В съответствие с този принцип член 116, параграф 2 от Правилника за дейността
предвижда, че за целите на достъпа до документи документите, изготвени от отделните
членове на ЕП, представляват документи на Парламента, единствено ако са внесени за
обсъждане съгласно Правилника. Това означава, че лични документи на членовете на
ЕП, включително тяхната кореспонденция по електронната поща, графици, писма,
написани или получени от тях, или вътрешни докладни записки не се считат за
„документи на Парламента“ и следователно Парламентът не може да предоставя
достъп до тези документи, когато бъде направено искане за това, тъй като не са
притежание на институцията и попадат извън обхвата на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Въпреки това голяма част от исканите документи, които засягат членовете на ЕП,
действително са документи на Парламента, тъй като те са били внесени в институцията
или издадени от нея. В тези случаи, когато се прави оценка на оповестяването на
документ, Парламентът обръща специално внимание на защитата на частния живот и
личната неприкосновеност  на членовете на ЕП. Действително, по-голямата част от
документите, посочени в исканията, които са свързани със заявленията на членовете
на ЕП за изплащане на разноски и надбавки, съдържат лична информация и такава от
чувствително естество. Обикновено, когато заявителят не доказва необходимостта
личните данни да му бъдат предадени в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО)
№ 45/200112, Парламентът отказва достъп до документа въз основа на необходимостта
от защита на частния живот и личната неприкосновеност, както е посочено в член 4,
параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

През 2016 г. Парламентът отговори на всички искания за достъп до заявления на
членове на ЕП за изплащане на надбавки въз основа на едната или и на двете от
посочените по-горе разпоредби.

Подходът на Парламента за достъп до документи се подкрепя от насоките, приети от
Бюрото на 20 февруари 2008 г. въз основа на най-добрите практики, съблюдавани в
националните парламенти. Съгласно тези насоки подробни разбивки на сумите,
реално изплатени на отделни членове на ЕП, не се оповестяват публично, макар
членовете на ЕП да са свободни да оповестят информация, която те искат да споделят
с обществеността.

Референдумът относно членството на Обединеното кралство в Европейския съюз

12 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на
лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното
движение на такива данни, ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1-22.
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С наближаването на референдума относно членството на Обединеното кралство в
Европейския съюз Парламентът получи няколко искания за достъп до заявленията за
изплащане на разноски и надбавки на британските членове на ЕП, и по-конкретно на
членовете на Партията за независимост на Обединеното кралство. Исканията бяха
разгледани от Парламента по същия начин, както и подобни искания, несвързани с
референдума.

В) Искания за достъп до неопределен брой документи

Както вече бе посочено в доклада за 2015 г., през последните години се наблюдава
тенденция на нарастване на броя на заявленията с искане за достъп до голям или
неопределен брой документи, например заявления за достъп до „всички документи,
свързани с“ определена тема, „всички документи, съдържащи информация относно“
определена тема. През 2015 г. броят на исканията за неопределен брой документи
рязко нарасна и се утрои в сравнение с 2014 г., като тези искания представляваха 25%
от всички искания за документи през годината. Общият брой на такива искания за
2016 г. се е увеличил с 31% спрямо 2015 г.

Тези искания често се отправят посредством обществени портали, като например
уебсайта AsktheEU.org, който предоставя автоматична система за генериране на ad hoc
имейл адреси за подаване на искания за достъп до документи на институциите на ЕС,
без да изисква от ползвателите да предоставят информация за това, че са реално
съществуващи лица, или за самоличността си13.

За разлика от някои национални закони Регламент (ЕО) № 1049/2001 не съдържа
разпоредби относно нелоялни, злоупотребяващи или явно неоправдани заявления.
Той не изисква от заявителите да предоставят информация за самоличността си, нито
да посочват основания за исканията си. Въпреки това, при някои обстоятелства
липсата на обяснение, което може да помогне на Парламента да идентифицира
исканите документи, или липсата на самоличност на заявителя може да се превърне в
проблем за правилното обработване на исканията.

Например, искания за „всички документи, свързани с“ определена тема, могат да
доведат до прекомерна административна тежест, несъвместима с принципа на добра
администрация. Тяхното обработване често налага задълбочено проучване за
идентифициране на всички потенциално релевантни документи и сътрудничеството
на няколко парламентарни отдела извън обичайната им работа. В допълнение към
това често е трудно, ако не и невъзможно, за Парламента да определи със сигурност
кои документи действително „са свързани“ с тема, представляваща интерес, по
смисъла на заявлението за достъп до документи.

Също така липсата на изисквания към заявителите да доказват своята самоличност е
отворена врата към неправомерно поведение или злоупотреба със заявления за
достъп до документи, като например фиктивни или повтарящи се искания от фиктивни
електронни адреси. В един конкретен случай е установено, че едно и също лице е
използвало два различни потребителски профила в AsktheEU.org и е направило
коментари, счетени за нарушение на насоките за уместни изказвания в исканията. Без

13 http://www.asktheeu.org/en/body/european_parliament
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да разполага със законова разпоредба за това как да се действа при подобна ситуация,
Парламентът се стреми да намери решение, което да защитава правото на достъп до
документи и същевременно да прекрати злоупотребите.

Поради тези причини и с цел да действа в интерес на добрата администрация, през
2016 г. Парламентът консолидира своята практика да изисква от заявителите да
предоставят пощенски адрес, за да ги уведомява надлежно за отказа на достъп до
документите с препоръчано писмо с обратна разписка, като по този начин се
гарантира правната сигурност.

В случай на недостатъчно точни искания или на искания, отнасящи се за много голям
документ или за много голям брой документи, единствените възможности за
институцията са: 1) покана към заявителя да поясни заявлението (член 6, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 1049/2001), 2) възможността да се направи неформално съгласуване
със заявителя за намиране на справедливо решение (член 6, параграф 3 от Регламент
(ЕО) № 1049/2001), и 3) в изключителни случаи институцията може също да удължи
първоначалния законоустановен срок за отговор с още 15 работни дни. Тези
възможности обаче не винаги се оказват адекватни.

1) Пояснение по член 6, параграф 2

В случай на искания, които се отнасят до „всички документи, свързани с“ определена
тема, или са неясни поради друга причина, на заявителя се предоставя обща
информация относно предмета, връзки за изтегляне на определени документи и след
това той бива поканен да поясни своето искане, така че Парламентът да може да го
обработи.

2) „Стесняване“ на обхвата на заявлението съгласно член 6, параграф 3

В случай на искане за достъп до голям брой определени документи заявителят бива
поканен да стесни обхвата на заявлението до по-малък брой документи, така че
Парламентът да може да им направи оценка и да даде отговор в рамките на
посочените в разпоредбите срокове, с възможност заявителят да внесе бъдещи
искания.

Ако заявителят не приеме съгласуване в съответствие с тези насоки, Парламентът
може да вземе решение да откаже достъп до документи на основание прекомерна
административна тежест. Съдът на Европейския съюз потвърди тази възможност в два
случая, в които обемът на документите или на частите, които трябваше да се
цензурират, би довело до неприемлив обем административна работа. В тези два
конкретни случая бе определено, че принципът на пропорционалност позволява на
институциите да балансират интереса от публичен достъп и тежестта на дейността,
породена от заявлението, и институциите могат да действат в интерес на добрата
администрация (вж. дела Hautala и Strack)14.

3) В изключителни случаи, както е предвидено в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№ 1049/2001, институцията може също така да удължи първоначалния
законоустановен срок за отговор с още 15 работни дни.

14 Дело T-14/98, Hautala/Съвет, т. 86; Дело C-127/13 P, Strack/Комисия, EU:C:2014:2250, т. 27.
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Парламентът понякога се възползва от тази възможност, когато обработва особено
трудни заявления, като например заявления, свързани с голям брой документи, или
много големи документи, които изискват участието и координацията на по-голям от
обичайния брой служби на Парламента. Такива удължавания се оказаха полезни или
дори необходими, за да се позволи на Парламента да направи оценка на всички
документи и да отговори на заявителя от фактическа и от правна гледна точка, като
същевременно следва вътрешните си процедури и се справя с обичайната си
натовареност.
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ГЛАВА III
Решения на Европейския омбудсман и съдебна практика
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Решение на омбудсмана да приключи разглеждането на жалба 1189/2016/JN

През 2016 г. до омбудсмана бе подадена само една жалба във връзка с обработването
от страна на Парламента на заявления за достъп до документи. В началото на годината
заявител се свърза с Европейския парламент чрез AsktheEU.org и поиска достъп до
документи, свързани с делегация на политическа група. Парламентът отговори, като
информира заявителя, че документите на политическите групи не са притежание на
институцията. Вследствие на искане за преразглеждане беше изпратено официално
решение с препоръчана пощенска пратка. След това заявителят отправи искане
Парламентът да публикува решението си на AsktheEU.org. Публикуването на документи
на външни уебсайтове обаче е извън правомощията на Парламента. Тъй като
заявителят не получи отговор, той се е обърнал към омбудсмана (жалба 1189/2016/JN).
Службата на омбудсмана се свърза със съответната служба на Европейския парламент.
След това Службата уведоми съответно заявителя. Омбудсманът приключи случая.

2. Съдебен контрол

Пред Съда на ЕС не е подавана нова жалба във връзка с решение на Парламента
относно достъпа до документи. Към момента на съставяне на документа обаче има три
висящи дела. Решенията се очакват през 2017 г. или 2018 г.

1) Дело T-136/15 - Evropaïki Dynamiki/Парламент (процедури за възлагане на
обществени поръчки): Жалбата е подадена пред Общия съд през март 2015 г. от
изпълнител на ИТ рамков договор ITS08 (предоставяне на външни услуги за ИТ услуги)
вследствие на решението на Парламента от 13 февруари 2015 г., с което се отказва
публичен достъп до всички искания за оферти, включително технически приложения
към тях, издадени от Европейския парламент за всички лотове на рамковия договор.
Отказът на Парламента беше основан на необходимостта от защита на обществената
сигурност, на частния живот и личната неприкосновеност на физически лица, на
търговските интереси на трети страни и процеса на вземане на решения.
Изслушването се състоя през януари 2017 г.;

2) Дело T-540/15 - De Capitani/Парламент (документи от триалог): Жалбата беше
подадена пред Общия съд през септември 2015 г. след решението на Парламента от 8
юли 2015 г. да предостави само частичен публичен достъп до два документа с няколко
колони, свързани с текущи междуинституционални преговори по законодателното
предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията
на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането
(Европол). Писмената фаза на производството е закрита и досега не е проведено
изслушване;

3) ДелаT-639/15 – T-666/15 Журналисти срещу Парламента (надбавки и разноски на
членовете на ЕП): През ноември 2015 г. пред Общия съд бяха подадени 29 жалби
вследствие на решенията на Парламента за отказ на публичен достъп до всички
удостоверителни документи относно разноските и надбавките на членовете на ЕП на
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основание защитата на частния живот и личната неприкосновеност на физически
лица. Писмената фаза на производството е закрита и досега не е проведено
изслушване.
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Заключителни бележки

През 2016 г. Парламентът се стремеше допълнително да разшири публичния достъп
до документи на институцията, същевременно балансирайки тази цел със
задължението на институцията да защитава конкретни интереси, като правото на
частен живот и лична неприкосновеност на физическите лица или способността на
институцията да взема решения. Тъй като видимостта и достъпността на
законодателните документи се подобри през последните няколко години, най-вече
благодарение на разширяването на обхвата на публичния регистър на документи на
Парламента, през 2016 г. се потвърди тенденцията заявителите да се фокусират върху
публичния достъп до административни, а не до законодателни документи. Тази
тенденция често поставя Парламента в непознати ситуации. Всеки път, когато
заявителите искат достъп до категории документи, които не са били публично
оповестявани преди това, възникват нови предизвикателства и проблеми от правен
характер.

Въпреки това данните на Парламента показват изключително нисък процент на
потвърдителни заявления през последните няколко години, и по-специално през
2016 г. Това по-скоро показва, че заявителите, поискали достъп до документи, като
цяло са удовлетворени от отговорите на Парламента на внесените от тях заявления,
дори когато е отказан достъп до документ въз основа на някое от изключенията от
правото на достъп, предвидени от Регламент (ЕО) № 1049/2001. Като цяло, оценката на
установения режим за достъп на обществеността до документите на Парламента
показва, че поставените от Договорите цели за прозрачност бяха постигнати от
институцията през 2016 г.


