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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 Парламента за 2017 г. е изготвен по следната методология:

 данните за ползвани за справка и заявени документи се отнасят само за
конкретни документи;

 заявленията за достъп до много голям или неопределен брой документи, които
институцията не е могла да идентифицира, не са отразени в статистическите
данни за поискани документи;

 данните за заявленията за достъп до документи отразяват и двата вида
заявления за достъп – както за конкретни документи, така и за неопределен
брой документи;

 решения за частичен достъп се отчитат като положителен отговор;
 потвърдителните заявления могат да се отнасят или до първоначалните

решения за отказ на достъп, или за първоначални решения за предоставяне на
частичен достъп;

 датата на регистриране на първоначалното заявление определя годината на
съответното потвърдително заявление.
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Годишен отчет на Европейския парламент относно
публичния достъп до документи през 2017 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 2017 г. базата данни на регистъра съдържаше 683 846
препратки, в сравнение със 647 903 в края на миналата година.

 През 2017 г., ползвателите на уебсайта на публичния регистър на Парламента са
направили справка с 95 014 документа пряко чрез регистъра. През същия период
от време Парламентът е получил, чрез онлайн формуляра или изпратени по
електронната поща, 452 заявления за предоставяне на достъп във връзка със
725 конкретни документа, което представлява спад с 10% спрямо 2016 г.

 От 452-те заявления за предоставяне на достъп 84 са се отнасяли за документи,
които до момента не са били публично достояние.

 Общо делът на положителните отговори през 2017 г. надхвърля 93%.
 Парламентът отказа достъп в 30 случая, основно във връзка със заявления за

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

Тенденции

 През 2017 г. броят на заявленията за достъп до много голям или неопределен 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) е намалял с 31% в
сравнение с предходната година. Значителният спад се наблюдава след трикратно
увеличение между 2014 г. и 2015 г.

 Заявителите запазват силния си интерес към документи, свързани с
финансирането на европейските политически партии и фондации и през 2017 г. Те
обаче подават дори повече искания за достъп до документи, свързани с разходите
и надбавките на членовете на ЕП или администрацията на Парламента, като
например документи, свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки.



5

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Г Л А В А  I
З а я в л е н и я  з а  д о с т ъ п  д о  д о к у м е н т и  п р е з  2 0 1 7 г .  с ъ г л а с н о
Р е г л а м е н т ( Е С ) № 1 0 4 9 / 2 0 0 1
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Освен, че дават на читателя обширен поглед върху прилагането от страна на
Парламента на Регламент (ЕО) № 1049/2001 през годините, цифрите и
статистическите данни относно заявленията за достъп до документи,
представени и обсъдени в годишните доклади, включително в настоящия, дават
възможност за установяване на тенденции, промени и проблеми в тази област.

А) Публичният регистър на документи на Парламента

Публичният регистър на документи на Парламента обхваща предимно препратки към
законодателни документи и когато е възможно към други категории документи, които
са пряко достъпни. Регистърът е създаден през 2002 г. с оглед на по-нататъшното
увеличаване на прозрачността и улесняване на достъпа на обществеността до
документите на институцията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001.

При увеличение със 6% спрямо предходната година, към 31 декември 2017 г., броят на
вписаните в базата данни на регистъра документи достигна 683 846 (или общо
4 384 273 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) Ползвани за справка и заявени документи1

Почти всички документи в публичния регистър на документи на Парламента могат да
бъдат изтеглени директно от уебсайта в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО)
№ 1049/2001, в който се предвижда, че институциите във възможно най-голяма степен
предоставят пряк достъп до своите документи. Тези документи, с които не може пряко
да се направи справка, могат да бъдат предоставени при поискване чрез онлайн
формуляр2 или по електронната поща.

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

През 2017 г. 95 014 документа са ползвани за справка пряко от уебсайта на публичния
регистър на Парламента. Следва да се отбележи, че тази цифра не отчита справките,
направени чрез други платформи, свързани с базата данни на регистъра, като
платформите на парламентарните комисии и уебстраниците на мозъчния тръст на
Парламента.

Документите, с които най-често е правена справка, са: парламентарни въпроси с
искане за писмен отговор съгласно член 130 от Правилника за дейността (25,4%),
отговори на парламентарни въпроси (22,2%), доклади на комисиите (6,3%), документи,
получени от Европейската комисия (3,9%).

1 Данните се отнасят само за конкретно посочени документи.
2 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=BG.
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(Фиг. 2) Брой документи, ползвани за справка от уебсайта на публичния регистър на
документи на Парламента
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Б.2) Документи, които са заявени чрез онлайн формуляра или по електронната
поща

През 2017 г. 725 конкретни документа са поискани от Парламента чрез онлайн
формуляра или по електронната поща. Това представлява спад с 10% спрямо броя на
конкретните документи, заявени през предходната година.

Както и през предишните години, тази цифра не отчита заявленията за достъп до
неопределен 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 на конкретните документи, заявени чрез онлайн формуляра или по
електронната поща



9

В) Данни за заявленията за достъп

През 2017 г. Парламентът е получил 452 заявления за достъп, подадени чрез системата
за онлайн заявления или чрез електронната поща. 341 от тези заявления се отнасяха
до конкретни документи, докато 101 се отнасяха до неопределен брой документи, а
десет се отнасяха до междуинституционални консултации в рамките на „Меморандума
за разбирателство“3 (вж.: Глава ІІ, В).

Около 22% от всички заявления, получени през 2017 г., отправят искане или за достъп
до „всички документи, свързани с“ определена тема, или до „всички документи,
съдържащи информация относно“ определена тема. Следва да се отбележи, че броят
на тези заявления за достъп до неопределен брой документи, които могат да отнемат
много време, за да бъдат обработени, е спаднал със 31% на годишна база.

От общо 452 заявления, получени през 2017 г., Парламентът отговори положително в
422 случая. Тази цифра включва 14 случая, при които достъпът до исканите документи
е бил частично предоставен.

(Фиг. 4) Брой заявления и положителни отговори

3 Меморандум за разбирателство, сключен между службите на Европейския парламент, Съвета и Комисията, за
целите на гладкото провеждане на консултации съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001
относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.
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443 393 400 476 422

2013 2014 2015 2016 2017

Applications Positive responses
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Освен това 84 искания от 452-те заявления за предоставяне на достъп, получени през
2017 г., включваха документи, които до момента не са били публично оповестявани.

Повечето заявления за предоставяне на достъп до документи, които до момента не са
били оповестявани, се отнасяха до политическата работа на членовете на ЕП и до
заявления за разходи (26%), до администрацията на Парламента (23%), финансирането
на политическите партии и групи (15%), правни становища и съдебни производства
(10%) и тристранни преговори (5%).

През 2017 г. Парламентът даде положителен отговор на 54 от общо 84-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 2017 г. Парламентът отказа публичен достъп до поискани документи в 30 случая
с решение от компетентния орган.
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До Парламента бяха подадени 11 потвърдителни заявления4 след отказ на
първоначалния етап. Във всичките случаи Парламентът потвърди първоначалната си
позиция.

17 от 30-те отказа се отнасяха до документи, свързани с членовете на ЕП. Девет случая
се отнасяха до администрацията на Парламента, три бяха свързани с финансирането
на политическите партии и групи и един отказ се отнасяше до петиции.

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

Отказите през тази година се основаваха предимно на задължителната защита на
частния живот и личната неприкосновеност на физически лица (член 4, параграф 1,
буква б) от Регламент (ЕО) № 1049/2001), процеса на вземане на решение на
институцията (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001), защитата на правни
становища (член 4, параграф 2, второ тире от Регламент (ЕО) № 1049/2001) и
търговските интереси на физически или юридически лица (член 4, параграф 2, първо
тире от Регламент (ЕО) № 1049/2001).

4 Потвърдителните заявления могат да се отнасят за пълни откази или за предоставен частичен достъп (член 7,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001). През 2017 г. две потвърдителни заявления са били разгледани с един
отговор.
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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 през 2017 г.
продължава да бъде висок, като общият дял на положителните отговори е
приблизително 93%, а делът на положителните отговори на заявления за документи,
които до момента не са били оповестявани, е 64%.

Г) Профили на заявителите5

Представителите на академичните и изследователските среди продължават да
съставляват най-големия дял сред заявителите, като над 33% 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 20% от заявителите. Журналистите, които съставляват 16%
от заявителите, представляват най-големия дял от внеслите заявления за документи,
които до момента не са били оповестявани.

Моделът по отношение на географското разпределение на заявителите сред
държавите членки остава непроменено. Около 18% от заявленията за достъп идват от
Белгия, страната с най-много заявители, следвана (в низходящ ред) от Германия (15%),
Испания (15%), Франция (11%) и Италия (10%). Броят на заявленията за достъп от трети
страни съставлява около 4,6% от общия брой.

5 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 посочват професията
си; това се отнася по-специално за заявленията, изпратени по електронна поща.
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През 2016 г. английският език продължи да бъде най-често използваният език за
подаването на заявления за достъп (55%), следван от френския (13%), немския (11%) и
испанския език (4%), като моделите са сходни с тези през предходните години.

(Фиг. 8) Профил на заявителите за достъп до документи през 2017 г.

(Фиг. 8а) Гражданство
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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
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

Важни събития в рамките на Европейския съюз или особено значими дейности на
Парламента съставляват обичайно значим дял от заявленията за достъп до документи.
Така например, през 2017 г. редица заявления биха могли да бъдат очевидно свързани
с национални избори в държавите членки или с вестникарски статии относно
финансирането на европейските политически партии – тема, която специализираната
преса отразява напоследък по много поводи. Въпреки това, основните тенденции през
годината бяха свързани не толкова с отделни събития, а по-скоро с дългосрочни
интереси. Темите с най-много заявления за достъп до документи през последната
календарна кръг бяха заявленията на членовете на ЕП за разходи и надбавки и
определени административни задачи на Европейския парламент, като например
процедури за възлагане на обществени поръчки. Както се вижда от последните
производства пред Съда на ЕС, които ще бъдат обсъдени по-долу, обществеността
поддържа интерес към документи и информация по тези въпроси от много години.

А) Заявления за достъп до документи относно заявленията на членовете
на ЕП за разходи и надбавки

Силният интерес на обществеността към достъп до документи или информация
относно заявленията на членовете на ЕП за разходи продължи и през 2017 г. 26% от
всички заявления за достъп до документи, които до момента не са били оповестявани,
спадат към тази категория. Предвид изявленията, направени на съдебните заседания
или във формулярите, попълнени от заявителите, изглежда, че целта на подобни
заявления е да се повиши обществения контрол върху използването на обществените
средства, включително надбавките за общи разноски на членовете на ЕП.

Практиката на Парламента

По принцип съществува системно разделение между Парламента и избраните му
членове. Поради това не е в областта на компетентност на институцията да реши дали
лични документи, кореспонденция по електронна поща, програми, писма или
вътрешни докладни записки на членовете на ЕП трябва или не трябва да бъде
оповестявани. Това не са документи на Парламента. Въпреки това 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, ако са внесени за обсъждане съгласно Правилника. Съгласно тази
разпоредба заявленията за възстановяване на разходи и надбавки, които членовете
на ЕП представят на Парламента, действително стават документи на Парламента и
попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1049/2001. Това са документите, до
които гражданите или организациите често искат достъп.

При разглеждането на заявленията за достъп до документи, свързани с членовете на
ЕП, Парламентът взема предвид член 116, параграф 2 от Правилника за дейността на
ЕП и много често се прилага член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1049/2001
относно правото на защита на личния живот и личната неприкосновеност.
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Заявленията за разноски и надбавки включват набор от лични данни съгласно
определението в Регламент (ЕО) № 45/2001. Поради това в повечето такива случаи се
налага Парламентът да откаже достъп до документ въз основа на правото на защита
на личния живот и личната неприкосновеност, както е посочено в член 4, параграф 1,
буква б) от Регламент (ЕО) № 1049/2001 във връзка с Регламент (ЕО) № 45/20016.

Подходът на Парламента за достъп до такива 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.

Б) Случаят на заявления за документи, свързани с покани за участие в
търгове и процедури за възлагане на обществени поръчки

Друга тенденция през 2017 г., която заслужава раздел в настоящия доклад, е интересът
на обществеността към достъп до досиетата за процедурите по възлагане на
обществени поръчки. Участниците в тръжните процедури, а понякога и изследователи
или журналисти подават заявления съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 за достъп до
документи, свързани с процедури по възлагане на обществени поръчки. Този вид
заявления породи редица проблеми през годините, някои от които бяха разрешени,
ако не изцяло, то поне частично, през 2017 г.

Прекомерен брой документи

За разлика от някои национални закони Регламент (ЕО) № 1049/2001 не съдържа
разпоредби относно недобросъвестни или явно неразумни заявления. Някои
заявители обаче искат достъп до много дълги документи или до много големи досиета,
а сложните заявления могат да доведат до голяма административна тежест за
институцията. Тяхното обработване често налага задълбочена проучвателна работа,
подробен анализ и участието на няколко служби на Парламента.

В такива случаи Парламентът има възможности да удължи законния срок за отговор с
още 15 работни дни съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 и да
обсъди неформално със заявителя начините на намиране на справедливо решение
съгласно член 6, параграф 3 от същия регламент. Тези възможности обаче не винаги
се оказват достатъчно подходящи. При липса на споразумение между заявителя и
Парламента за стесняване на обхвата на заявлението до обработваемо количество
документи досега нямаше съдебно изпитан начин за действително справяне с
проблема с голямата административна тежест, свързан с тези искания.

Съдът на ЕС посочи, че по-специално в случаи, когато обемът на документите или на
частите от документи, които трябва да се цензурират, биха предизвикали неразумно
голям обем административна работа, принципът на пропорционалност допуска
институциите да търсят баланс между интереса от публичния достъп и тежестта на
предизвиканата от заявлението работа. Тази възможност и условията за прилагането

6 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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са вече признати и установени от Съда в дело T-136/15, Evropaïki Dynamiki/Парламент.
Въпросното дело се отнася до заявление за достъп до цялата налична информация
относно всички искания за оферти, издадени от Парламента във всички конкретни
партиди, отнасящи се до рамков договор за ИТ.

Съдиите потвърдиха, че когато не съществува алтернатива на индивидуалната оценка
на заявените документи в случаите, в които такава проверка е свързана с неразумен
обем работа, и когато институцията е направила опит да постигне споразумение за
стесняване на обхвата на заявлението без резултат, тогава институцията може
основателно да откаже достъп до документите въз основа на прекомерен обем работа.

Специалният случай с документите, свързани с финансирането на европейските
политически партии

За да получат финансиране от бюджета на Европейския съюз с цел да финансират
своето функциониране в рамките на една финансова година, европейските
политически партии и фондации могат, въз основа на ежегодна покана за представяне
на предложения, да подадат заявления за отпускане на безвъзмездни средства преди
началото на всяка финансова година.

Процедурата за финансиране беше установена първоначално по силата на Регламент
(ЕО) № 2004/2003 и в правилата по въпроса беше предвидена пряка публичност на
конкретната информация. Същевременно Парламентът получи много заявления за
публичен достъп съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 до документи или информация
относно управлението на процеса на финансиране, оповестяването на които не е
изрично предвидено. Някои от тях имаха за цел получаването на достъп до досиетата
на заявленията за отпускане на безвъзмездни средства на политическите партии.
Спецификата на данните, посочени в заявленията за отпускане на безвъзмездни
средства, и чувствителният характер на информацията, която те съдържат, водят до
това, 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.

След като Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 влезе в сила и замени Регламент (ЕО)
№ 2004/2003, считано от финансовата 2018 година, нещата се промениха. С новия
регламент не само беше създаден Органът за европейските политически партии и
европейските политически фондации („Органът“), независим орган, който управлява
регистрацията на европейските политически партии и фондации, но също така бе
предвидено автоматично оповестяване на информация и документи, свързани с тези
политически партии и фондации непосредствено от Органа. В резултат на това
Парламентът очаква броят на заявленията за достъп до документи относно
политическите партии и фондации да спадне значително.

В) Консултация с трети страни
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Когато по силата на Регламент (ЕО) № 1049/2001 от Парламента се изисква оценка за
потенциалното публикуване на документ, който той притежава, но произлиза от трета
страна, Парламентът може да трябва да се консултира със субекта, създал документа,
относно позицията му по отношение на публичното оповестяване на документа.
Обикновено авторът на документа е в по-добра позиция, в сравнение с тази на неговия
случаен притежател, за да прецени дали документът наистина може да бъде
оповестен.

Междуинституционални консултации

Когато третата страна е Комисията или Съветът, Парламентът се консултира с третата
страна съгласно специален Меморандум за разбирателство, сключен между трите
институции през 2002 г. И обратно, в съответствие със същия меморандум, с
Парламента се провеждат консултации от страна на Комисията или Съвета, когато от
тях е поискано оповестяване на документ, произхождащ от Парламента.

Трите институции поеха ангажимент в рамките на споразумението за извършването на
такива предварителни консултации в срок, който им позволява да приключат
разглеждането на заявленията за достъп до документи в рамките на задължителните
срокове, предвидени от Регламент (ЕО) № 1049/2001. Този процес също така позволява
на институцията, която обработва заявлението, по-добро разбиране на исканите
документи и засяганите от тях интереси преди вземането на решение. През 2017 г.
Парламентът участва в десет консултации по Меморандума за разбирателство.

Консултация с други трети страни

Когато по силата на Регламент (ЕО) № 1049/2001 от Парламента се изисква оценка за
потенциалното публикуване на документи, които той притежава, но са изготвени от
трети страни, различни от Съвета или Комисията, Парламентът е длъжен да се
консултира с третите страни относно публикуването на документите, доколкото не
става ясно дали документите следва да се оповестяват или не. Тъй като тези трети
страни не са поели изрично ангажимент да отговарят на консултациите в рамките на
определен период от време, разглеждането на съответното заявление се усложнява.

След като Съдът на Европейския съюз потвърди в своето решение по дело C-213/15 P
становището, съгласно което внасяните в Съда документи следва да се разглеждат
като всеки друг документ за целите на Регламент (EО) № 1049/2001, през юли
Парламентът получи заявления за достъп до всички внесени документи, свързани с
няколко производства, по които Парламентът е страна. Това накара Парламента да
постави началото на кръг от консултации с всички страни, чиито внесени документи
Парламентът е притежавал, включително няколко държави членки. В крайна сметка
Парламентът освободи исканите документи, доколкото техните автори потвърдиха, че
те могат да бъдат оповестени. В противния случай Парламентът определи, въз основа
на изключенията от правото на достъп, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001, и с
оглед на съдебната практика, че исканите документи не могат да бъдат оповестени.
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Жалбите до Европейския омбудсман, както и съдебните производства, образувани във
връзка с прилагането от страна на Парламента на Регламент (ЕО) № 1049/2001, често
са възможност за администрацията да прецизира практиката си по въпросите на
достъпа до документи, независимо от резултата от въпросната процедура. Настоящата
глава описва жалбите, подадени до омбудсмана през 2017 г., и текущите съдебни
производства.

А. Нови жалби

– Жалба 611/2017 и Жалба 895/2017

През пролетта на 2017 г. са подадени две жалби до омбудсмана от журналист, чиито
заявления за достъп до документи, включващи по-специално лични данни на членове
на персонала, са получили отказ. Двете жалби са много сходни. Първата се отнася до
решенията на Парламента да удължи сроковете за разглеждане на исканията на
заявителя, както и до факта, че Парламентът отказа достъп до конкретни документи.
Във втората заявителят твърди отново, че Парламентът неправомерно е удължил
срока за отговор, че Парламентът неправилно е отказал достъп до определен
документ и че Парламентът регистрира някои документи по начин, който е
несъвместим с Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Службите на омбудсмана направиха проверка на въпросните документи през лятото
на 2017 г. Понастоящем Парламентът очаква заключенията на омбудсмана.

– Жалба 1956/2017

През ноември заявител е внесъл до омбудсмана жалба във връзка със заявление за
публичен достъп до документи, включващи лични данни на членове на Европейския
парламент и на национални парламенти. Проучването вече е приключено без
необходимост от допълнителни последващи действия.

Б. Съдебен контрол

Б.1) Нови производства

Решенията на Парламента относно достъпа до документи се оспорват относително
рядко. Тази година една-единствена жалба за отмяна е била внесена в Съда на
Европейския съюз.

През юли професор по право на ЕС подаде жалба за отмяна на решение на Парламента
от 3 април 2017 г., с което институцията отказва да се предостави публичен достъп до
решение на Парламента от 8 юли 2015 г. въз основа на факта, че последното решение
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е оспорвано в Съда и че неговото оповестяване би засегнало съдебното производство
(дело T-421/17, Leino-Sandberg/Парламент).

Б.2) Решения на Съда

В началото на годината имаше три висящи дела, отнасящи се до достъпа до документи
и до Европейския парламент: Дело T-136/15, Evropaïki Dynamiki/Парламент (процедури
за възлагане на обществени поръчки), дело T-540/15, De Capitani/Парламент
(документи от тристранните срещи), и дела T-639/15 — T-666/15,
Журналисти/Парламент (надбавки и разноски на членовете на ЕП). Съдът проведе
заседание по всяко от тези дела в хода на годината и оттогава е постановил решения
по дело T-136/15, Evropaïki Dynamiki/Парламент и по дело T-540/15, De
Capitani/Парламент.

1) Дело T-136/15 - Evropaïki Dynamiki/Парламент

В този случай заявителят е поискал от Парламента достъп до цялата налична
информация относно всички искания за оферти, свързани с редица процедури за
възлагане на обществени поръчки. Парламентът е уведомил заявителя, че поради
много големия брой документи, които трябва да бъдат разгледани поотделно, той не
би успял да спази крайните срокове, определени в Регламент (ЕО) № 1049/2001
относно достъпа до документи, и е предложил на заявителя да се потърси
„справедливо решение“ по смисъла на член 6, параграф 3 от посочения регламент.
Заявителят е отговорил отрицателно на предложението. В този контекст Парламентът
е отказал достъп до всички поискани документи, като е посочил, че обемът на работата
по оценката им е прекомерен.
Съдът потвърди позицията на Парламента, съгласно която дадена институция може да
откаже достъп до документи на основание непропорционално административно
работно натоварване. Съдът прие, че институция може действително да откаже достъп
до документи въз основа на прекомерна натовареност, при условие че 1) обемът на
работата от индивидуалното разглеждане на поисканите документи е необоснован, 2)
институцията се е консултирала със заявителя, за да потърси справедливо решение, и
3) институцията действително е разгледала всички други възможни варианти за
индивидуално разглеждане.

Тази констатация следва да се отбележи за случаите, при които заявленията би било
трудно да се обработват в сроковете, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2) Дело T-540/15 - De Capitani/Парламент (документи от тристранните срещи):

В това дело заявителят целеше отмяна на решението на Парламента от 8 юли 2015 г. да
предостави само частичен публичен достъп до два документа в 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).

Съдът проведе заседание през септември 2017 г. и постанови своето решение на
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Съдиите счетоха, че Парламентът не доказал, че пълното публично оповестяване на
исканите таблици в няколко колони преди приключване на законодателната
процедура би накърнило сериозно законодателния процес. Следователно те
отмениха решението на Парламента поради липса на мотиви.

3) Дела T-639/15 – T-666/15 Псара и др./Парламент (надбавки и разноски на членовете
на ЕП)

През ноември 2015 г. пред Общия съд бяха подадени 29 жалби от редица журналисти
вследствие на решенията на Парламента за отказ на публичен достъп до
удостоверителните документи относно разноските и надбавките на всички членове на
ЕП на основание защитата на частния живот и личната неприкосновеност на
физически лица.

Броят на поисканите документи беше от порядъка на стотици хиляди.
При отказа на Парламента да удовлетвори исканията, по-конкретно въз основа на
съображението за защита на неприкосновеността на личния живот на физически лица,
както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001, а също така и на невъзможността да
се прецени дори броят на изискваните документи, който не е бил намален до
подходящ размер, заявителите искаха отмяна на това решение пред Общия съд.
Заседанието се състоя през октомври 2017 г. Решението се очаква през 2018 г.
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З а к л ю ч и т е л н и  б е л е ж к и

Тъй като правомощията на Парламента нараснаха през годините след влизането в сила
на Регламент (ЕО) № 1049/2001, интересът на обществеността към институцията също
се увеличи. Хората сега са по-наясно и по-добре информирани за факта, че
Парламентът автоматично и директно публикува почти всички законодателни
материали, изготвени в неговите предели. Съответно броят на погрешните искания за
достъп до документи, които в действителност са вече публични, е намалял и исканията
са станали по-специализирани. Много заявители, журналисти или изследователи
търсят достъп до вътрешни доклади и информация относно административните
задачи на институцията. Този подход се очаква да продължи и дори да нарасне с
предстоящите европейски избори през 2019 г.

В същото време процентът на жалбите за отмяна на решенията на Парламента по
въпроса и неотдавнашното благоприятно решение на Съда на ЕС по дело T-136/15
сочат, че Парламентът като цяло е постигнал правилен баланс между правото на
достъп до документи и изключенията от това право.


