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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият доклад за 2009 г. се отнася до прилагането от Европейския 

парламент на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на 

Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на 

Европейския парламент, на Съвета и на Комисията3
. Той е изготвен съгласно 

член 17, параграф 1 от горепосочения регламент и в рамките на член 104, 

параграф 7 от Правилника за дейността на Европейския парламент.  

 

Таблиците със статистически данни в края на документа позволяват да се 

проследи развитието на прилагането на регламента също и през трите години, 

предхождащи разглежданата година.  

 

II. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ И УЕБСАЙТ НА РЕГИСТЪРА 

1.  Предложение за нов списък с категории документи, до които се осигурява 

пряк достъп, и преразглеждане на вътрешните правила относно 

публичния достъп до документи 

 

След влизането в сила на новия Правилник за дейността на Европейския 

парламент, през юли 2009 г.,4 списъкът с документи на ЕП, до които се 

осигурява пряк публичен достъп (предишно приложение XV от правилника, 

прието по онова време на пленарно заседание), вече не фигурира в текста.  

 

Действително, новият текст на правилника не включва такъв списък и, в 

съответствие с новите разпоредби на член 104, параграф 3 от горепосочения 

правилник, категориите документи, до които се осигурява пряк достъп, се 

посочват в приет от Бюрото списък, който се публикува на интернет страницата 

на Парламента. Приемането от Бюрото вместо на пленарно заседание е насочено 

към постигане на максимална гъвкавост при измененията на съдържанието на 
списъка. 

 

Предложение в този смисъл беше представено на Бюрото в началото на 2010 г. и 

следователно окончателно приетият текст ще бъде разгледан в следващия 

годишен доклад. 

 

Впоследствие, и в съответствие с решението на Бюрото от 28 ноември 2001 г.5, 
което определя правилата, регулиращи обществения достъп до документи на 

Европейския парламент, Генералният секретар приема/адаптира необходимите 

вътрешни мерки за изпълнение с оглед гарантиране на регистрирането на цялата 

справочна информация за документи, съставени от Европейския парламент, в 

Електронен справочен регистър. Преразглеждане на действащите понастоящем 

текстове вероятно ще се извърши през 2010–2011 г. 
 

                                                 
3
 ОВ L 145 от 31.5.2001 г., стр. 43. 

4
 Решение от 5 май 2009 г. (P6_TA(2009)0359). 

5
 ОВ C 289 от 22.11.2005 г., стр. 6. 
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2.  Електронен регистър: проучване за степента на удовлетвореност       

 

В края на финансовата 2009 г., базата данни „Регистър“ съдържаше 310 760 

справки (1 998 330 файла) спрямо 262 000 една година по-рано, което 

представлява значително увеличение с повече от 18%; до 90% от документите се 

осигурява пряк достъп чрез сваляне от интернет. По-голямата част от 

документите от останалите 10%, до които не се осигурява пряк достъп, 

съответства на категорията „кореспонденция на Парламента“. 

 

Данните относно посещаемостта на уебсайта „Публичен регистър – Достъп до 

документи“, намиращ се на сървъра EUROPARL, са следните (средно на месец): 

брой на посещенията – 18 808, брой на посетените страници – 31 868, брой на 

търсенията по специфични критерии – 6 590. 

 

Между юни и септември 2009 г., беше проведено проучване за степента на 

удовлетвореност сред потребителите чрез електронен въпросник на интернет 

страницата на регистъра. Проучването на общественото мнение имаше за цел да 

проучи главно равнището на удовлетвореност на потребителите по отношение 

на функционирането на регистъра, получаването на резултати и представянето 

им, както и качеството на услугата; формулярът на проучването на 

общественото мнение позволяваше и да се въвеждат коментари.  

 

От проучването следва, че основните трудности, с които се сблъскват 

потребителите, са: 

 

- невъзможността за извършване на търсене на документи по ключови 

думи в текста, понастоящем съществува само опцията за търсене по 

ключови думи в заглавието; 

- търсенето се извършва на езика на навигацията, следователно някои 

документи могат да не са налични на този език, а да съществуват на 

други езици; 

- невъзможността за извършване на тематично търсене или търсене по 

законодателно досие. 

 

Предвижда се краткосрочно решение за разрешаване на първите два проблема 

(търсене в текста и езиково заместване). Що се отнася до тематичното търсене, 

следва да се изчака приключването на проекта за тематична индексация на 

документите на Европейския парламент (в ход). 

 

Много от анкетираните настояват за въвеждането на отворени формати за 

документите, публикувани в регистъра, които в по-голямата си част са във 

формат Word, а формат PDF не е наличен. Понастоящем се извършва 

подобряване на инструмента за преобразуване PDF на файлове. 

 
И накрая, някои потребители посочват трудността за тях да разберат сложността 

на процедурите в законодателната област и, следователно, голямото 

разнообразие от документи на Парламента, което често усложнява тяхното 

търсене. 

 

В момента се извършва и актуализация на началната страница с цел насочване 

на потребителя при неговия избор. В същия дух, инструментът за помощ при 

търсенето ще бъде преразгледан, за да бъде по-лесен за ползване. 
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3. Чувствителни документи 

 

Регламент (ЕО) № 1049/2001 предвижда, в член 9, специфична обработка за така 

наречените „чувствителни“ документи6
. В съответствие с параграф 3 от този 

член, чувствителните документи се вписват в регистъра, при условие че има 

съгласие на органа, който ги е издал. 

 

Член 17, параграф 1 от същия регламент предвижда, че в годишния отчет се 

посочва броят на чувствителни документи, които не са вписани в регистъра. 

През 2009 г., нито един чувствителен документ по смисъла на член 9 от 

Регламент (ЕО) № 1049/2001 не е постъпил в службата за публичен регистър и 

достъп до документите и, a fortiori, нито един не е вписан в регистъра. 

 

III. АНАЛИЗ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП 

1. Общ обем 

  

Общият брой заявления, обработени от отдел „Публичен регистър – Достъп до 

документите“, остава от същия порядък, както предишната година: 1 260 през 
2009 г. спрямо 1 300 през 2008 г. Следва да се уточни, че тази цифра съответства 

едва на 1% (0,6%, за да бъдем точни) от общия брой на посещенията (225 698) 

през 2009 г. на уебсайта на регистъра. Действително, повечето от потребителите 

или не подават заявление, или намират директно онлайн търсените публични 

документи, което съответства на основната цел на публичния регистър на 

Парламента. 

 

Следва да се отбележи, че 170 от заявленията са постъпили от отдела за 

кореспонденция с гражданите, тъй като се отнасят до търсене на документи. От 

друга страна, регистърът се е обърнал във връзка с 233 случая към Центъра за 

архиви и документация на ЕП (CARDOC) с искане за достъп до стари 

документи. 

  

 Сред тези заявления (първоначални заявления в съответствие с член 7 от 
Регламент (ЕО) № 1049/2001), някои се отнасят до вече публикувани 

документи и, следователно, след като документът е идентифициран и открит, 

разглеждане на съдържанието не се изисква. 

 

 Що се отнася до заявленията, които се отнасят до непубликувани документи, е 
установено известно увеличение (273 спрямо 237 през 2008 г.), което 

представлява 21% от общия брой обработени заявления.  

 

                                                 
6
 „документите, издадени от институции или създадени от тях агенции от държавите-членки, от 
трети страни или от международни организации, класифицирани като „TRÈS SECRET/TOP SECRET“, 
„SECRET“ или „CONFIDENTIEL“ в съответствие с правилата на съответната институция, които 
защитават основните интереси на Европейския съюз или на една или няколко от тези държави-членки 
в областите, уредени в член 4, параграф 1, буква а), конкретно по отношение на обществената 
сигурност, отбраната и военните въпроси“  (член 9, параграф 1). 
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Броят на потвърдителните заявления (член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001) 

след първоначален отказ, от друга страна, е намалял значително: само 3 

заявления са били регистрирани през 2009 г. спрямо 11 през 2008 г. 
 

 

2. Профил на заявителите и географско разпределение 

 

Отново по отношение на получените заявления и що се отнася до социално-

професионалните категории заявители, заявленията, подадени от академичните 

среди (по-специално университетски проучвания), през изминалата година са 

били най-много: повече от 41%; от друга страна, заявленията, подадени от 
професионалните среди (групи по интереси, промишлености, адвокати, 

консултанти), които предната година бяха подчертано най-многобройни, от своя 

страна представляват едва 22% от общия брой за 2009 г. Вероятно през тази 

година по-голям брой представители на академичните среди са се обърнали към 

Парламента с оглед извършване на проучвания, по-специално относно 

законодателната процедура за вземане на решения.  

 

Що се отнася до географското разпределение (държави от ЕС) на заявленията, 

Германия е държавата, от която е подадена по-голямата част от заявленията 

(20%, доста по-висок процент в сравнение с този от 2008 г.), следвана от Белгия 

(15%), Франция (11%), Обединеното кралство (8%) и Испания (7%). Заявленията 

от трети страни представляват почти 10%. 

 

Най-използваният език за формулиране на заявленията е английският език 

(37%), следван от немски език (20%), френски език (18%) и испански език (7%), 

което съответства „grosso modo“ на реда от предишните години.  

 3. Области на интерес 

 

 Що се отнася до заявленията за текстове, които преди това не са били 

оповестявани (общо 273), т.е. тези, които трябва да бъдат разгледани преди 

евентуално оповестяване, най-търсените видове документи остават  

кореспонденцията (61%) и документите по комитология (26%). 

 

Що се отнася до консултирането на интернет страницата на регистъра, 

потребителят може да извършва търсене по точни критерии (позоваване, 

ключови думи в заглавието, вид на документа, автор). Приблизително 60% от 

посетителите избират търсенето по „вид на документа“ (вж. подробни 

статистически данни в приложение 10 C). 

 

Документите, свързани с парламентарната дейност, са консултирани най-често. 

Те представляват 74% от търсенията по „вид на документа“ (46 503 заявления). 

Тази група документи („документи, свързани с парламентарната дейност“) е 

организирана в седем големи категории, с различни подкатегории, които 

обхващат документите от пленарните заседания, парламентарните комисии, 

органите на Парламента, както и документите, наречени „дейности на членовете 

на ЕП“ (декларации, парламентарни въпроси и т.н.). 
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По-голямата част от консултираните документи в тази категория 

(парламентарна дейност) съответства на доклади, изменения, приети текстове и 

парламентарни въпроси. Следва да се отбележи, че въпросите с искане за писмен 

отговор заемат първа позиция (19%), следвани от приетите текстове (7,38%). 

Въпросите с искане за писмен отговор са на първо място, въпросите за времето 

за въпроси и измененията на докладите са другите документи, от които се 

интересуват потребителите. (вж. подробни статистически данни в приложение 

10 D).   

 

В категорията документи, които не са пряко свързани с парламентарната 

дейност, именно общоинформационните документи, официалните документи, 

предадени от другите институции, и документите от трети лица, потребителят 

търси главно съобщенията за медиите („press release“, 16%,), следвани от 

официалната кореспонденция (15%), кореспонденцията на Парламента (12%) и 

документите на Комисията (11%). (вж. подробни статистически данни в 

приложение 10 D). 

 

IV. ПРИЛАГАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРАВОТО НА ДОСТЪП 

1.  Процентно отношение на положителни отговори 

 

Процентът на положителни отговори относно заявленията (273) за достъп до 

документи, които преди това не са били оповестявани, е 88% (240 в абсолютна 

стойност), от които 2% са били предмет на частичен достъп, тези проценти са 

по-високи в сравнение с процентите през 2008 г. 
 

След потвърдителните заявления, процентът на решенията, които потвърждават 

първоначалната позиция, е 100%, тъй като в единствените три случая отказът е 

потвърден.  Съответните документи са били документи от вътрешен одит в два 

случая и несъществуващ документ в третия случай.  

 

2. Брой и мотиви за отказ  

 

Що се отнася до отрицателните отговори (33) въз основа на изключенията, 

установени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, броят им е значително по-

малък в сравнение с 47 отказа през 2008 г. Разпределението по мотиви за отказ е 

следното.  

 

Основният мотив за отказ е изключението във връзка със защитата на процеса на 

вземане на решение, член 4, параграф 3 (39 %), следван от изключението във 

връзка със защитата на частния живот, член 4, параграф 1б) (26 %) и 

изключението във връзка със защитата на целите на дейности по инспектиране, 

разследване и одит, член 4, параграф  2, трето тире (15 %). Това разпределение 

следва същата схема, както и през предишната финансова година. 

 

Що се отнася до изключението във връзка със защитата на процеса на вземане на 

решение, следва да се припомни, че Парламентът получава сравнително голям 

брой заявления за достъп за документи, наречени по „комитология“, които се 

изготвят от Комисията (проекти на мерки по прилагане, вж. точка ІІІ.3). 

Следователно текстовете на мерките по прилагане се оповестяват публично 
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едва след решението на водещия комитет. Вследствие от това, заявителят на 
такива документи получава отказ на първа инстанция, но получава достъп след 

определен период.  

 

 

V. ЖАЛБИ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН, СЪДЕБНИ 

ПРОИЗВОДСТВА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА 

 

1.  Жалби, подадени до Европейския омбудсман7
 

 

Що се отнася до жалбите, подадени до Европейския омбудсман, през 2009 г. не е 

внесена жалба относно отказ за предоставяне на документи на Европейския 

парламент. При все това два случая остават понастоящем открити: 

 

-  2682/2008/MAD и 

- 793/2007/ (WP) BEH. Парламентът е приел по тази жалба проекта на 

препоръка, изготвен от омбудсмана, като е оповестил публично документите, 

които са изискани от жалбоподателя през 2007 г. Тези документи са се отнасяли 

до закупуване от Европейския парламент на сградите, в които той се помещава в 

Брюксел; изключението, което е било мотив за отказа (защита на търговски 

интереси на трети страни), вече не се е прилагало предвид изтеклото време. 

Омбудсманът все още не е съобщил окончателното си решение.  

2. Съдебни производства 

 

През 2009 г. е образувано производство по жалба срещу решение на Парламента 

съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001: дело T-82/09, Dennekamp/Парламент8
.  

3. Постановени решения 

 

През референтния период три решения (определенията и заключенията на 

Генералния адвокат не са посочени) са били постановени в областта на достъпа 
до документи: 

 

- по дело C-345/06 (преюдициално запитване), Heinrich, Решение от 10 март 

2009 г., което се отнася до членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 

(бенефициери, обхват и определения) 

- по дело T-121/05, Borax Europe Ltd / Commission, Решение от 11 март 2009 г., 
което се отнася до изключенията относно защитата на частния живот и защитата 

на процеса на вземане на решение (член 4 от същия регламент) и 

- по дело T-437/05, Brink's Security Luxembourg SA / Commission, Решение от 9 

септември 2009 г., което се отнася до това, което е от интерес за нас, относно 

процесуалните нарушения и информацията относно потвърдителните заявления 

(членове 7 и 8 от същия регламент). 

 

                                                 
7
 За подробна информация относно жалбите, посетете 

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces;jsessionid=A974A9C1CFA218A7B7BDB16A64BA620F 
8
 Вж.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0029:0030:BG:PDF 
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За подробна информация във връзка с различните производства и решения 

посочваме годишните доклади на Комисията9
 (страна, която е пряко засегната от 

повечето дела) и на Съвета10
, както и на уебсайта на Съда на Европейските 

общности.
11

 

  

VI. ДРУГИ АСПЕКТИ НА ПОЛИТИКАТА НА ПРОЗРАЧНОСТ 

1.  Преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 

 

Парламентът продължи през 2009 г. разглеждането на предложението на 

Комисията12
 за изменение на Регламента относно публичния достъп до 

документи. През март 2009 г., на пленарно заседание беше приет докладът, 
представен от компетентната комисия (комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи), без да се гласува предложението за 
законодателна резолюция (първо четене по смисъла на Договора), за да не се 

ангажира новият Парламент, който трябваше да се сформира след изборите през 
юни 2009 г. Въпросът беше върнат в комисията. 

 

На 17 декември 2009 г., Парламентът прие резолюция относно необходимото 

подобрение на правната рамка за достъп до документи след влизането в 

сила на Договора от Лисабон. 
 

След влизането в сила на този договор, който съдържа промяна на правното 

основание – нов член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
– както и разширяването на обхвата за всички институции и органи на Съюза, 

процедурата беше възобновена в рамките на комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и следва да бъде прието първо четене от 

ЕП към края на първата половина на 2010 г.  
 

2. Информационна/комуникационна политика – „webstreaming“ 

 

Като има предвид, че „електронната демокрация“, т.е. прилагането на цифрови 

технологии (сред които интернет) в демократичния процес, може да насърчи 

европейските граждани да участват и упражняват правата си, Парламентът 

осигури възможност на европейското гражданство да има достъп до неговите 

открити заседания чрез интернет.  

По този начин и понастоящем не само пленарните заседания са предмет на 

пряко предаване и архивиране в интернет, но също и все по-голям брой 

заседания на комисиите, както и други събития (например изслушванията на 

номинираните за членове на Комисията). Файловете се съхраняват в лесна за 

ползване видеотека, която може да се консултира чрез интернет. Те могат да 

бъдат изтеглени.
13

 

                                                 
9
 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 

10
 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=305&lang=bg 

11
 http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm 

12
 COM(2008)0229 от 30 април 2008 г. 

13
 http://www.europarl.europa.eu/eng-Internet-publisher/eplive/archive/default.do?language=fr 
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3.  Междуинституционално сътрудничество 

 

Административните отдели, които отговарят за прилагането на Регламент (ЕО) 

№ 1049/2001 в трите институции, поддържаха редовни контакти относно 

правните въпроси и управлението относно прилагането на този регламент. 

Действително, той предвижда в член 15, параграф 1, че „институциите 
разработват добри административни практики, за да се улесни 
упражняването на правото на достъп, гарантирано от настоящия 
регламент.“ 

Освен това междуинституционалният комитет, предвиден в параграф 2 от същия 

член, заседава на политическо равнище (г-жа Wallis, заместник-председател на 

Европейския парламент, отговаряща за прозрачността, г-жа Wallström, 

заместник-председател на Комисията, компетентна в тази област, и г-жа 

Malmström, министър по европейските въпроси на Швеция, която представлява 

председателството на Съвета) на 15 декември 2009 г. 

По време на заседанието беше описана предишната работа на комитета и 

инициативите за подобряване на прозрачността и публичния достъп до 

документи. Въз основа на това беше приет набор от мерки, които имат за цел 

подобряване на ефективността на работата на комитета и улесняване на 

публичния достъп до документи и информация, с които разполагат 

институциите на ЕС.  

 

След влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г., правото на 

публичен достъп ще бъде разширено, за да обхване документите на всички 

институции и агенции на Европейския съюз, въпреки наличието на някои 

ограничения по отношение на документи, които се съхраняват от Съда, 

Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка. В този 

контекст може да се наложи съставът и бъдещата работа на комитета да бъдат 

преразгледани. 

 

Комитетът поиска от членовете на информационните екипи на трите институции 

и Службата за публикации да разгледат възможността да използват развитието в 

областта на информационните технологии, за да подобрят достъпа до документи 

за гражданите.  

 

Комитетът счете, че следните подобрения могат да бъдат разгледани, наред с 

другото възможността за: 

- обединяване в една уебстраница на всички линкове към уебсайтовете, 

които спомагат за достъпа на гражданите до документи; 

- осигуряване на взаимното допълване на публичните регистри на 
институциите, като по този начин се улесни тяхното използване и се 

улесни достъпът до документи;   

- постепенно сближаване на инструментите за търсене, които съществуват 

в институциите; в този контекст, би следвало да се разгледа полезността 

и целесъобразността на метод за обща индексация, като крайната цел е да 

се създаде функция за общо търсене; 

- разширяване на съществуващите бази данни, PreLex и OEIL, за да бъдат 

обхванати всички документи, произведени от институциите, в контекста 

на законодателния процес; 
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- подобряване на достъпа до документи, свързани със законодателните 
процедури, като се групират документите, които са с една и съща тема.“ 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
 

Понастоящем електронният регистър съдържа 310 760 анотации (1 998 330 

файла, ако се вземат предвид 23-те езика, на които документите са налични), 

което представлява увеличение с 18 %. До 90 % от документите се осигурява 

пряк достъп чрез изтегляне от интернет.  

 

Броят на посещенията на уебсайта на регистъра, 225 698, показва, че той се е 

превърнал в незаменим инструмент за водената от Парламента политика на 

прозрачност и информираност на гражданите. 

 

Тези посещения са довели до 1 260 заявления за достъп чрез уебсайта на 

регистъра. Вероятно предоставянето в интернет на все по-голям брой 

документи, чрез постоянното обновяване на електронния регистър и 

горепосоченото увеличение на анотациите, както и чрез други специализирани 

страници на сървъра Europarl, допринесе за стабилизирането на броя на пряко 

подадени заявления през последните две финансови години. 

 

Що се отнася до разпределението на тези заявления по социално-професионални 

категории граждани, които искат достъп до документи на Парламента, следва, че 

заявленията, подадени от академичните среди (по-специално университетски 

проучвания), са се оказали най-много (41 % общо), като надхвърлят тази година 

заявленията от професионалните среди (групи по интереси, промишленост, 

адвокати, консултанти), които представляват около 22 %. Най-използваният език 

за формулиране на заявленията е английският език, следван от германския език 

и френския език, схема, която се повтаря откакто се изготвят годишни доклади в 

тази област. 

 

273 (21 % от общия брой, по-висок процент в сравнение с този от 2008 г.) от тези 

заявления са се отнасяли до непубликувани документи  към момента на 

заявлението. Процентното отношение на положителни отговори относно тази 

категория е 88 %, също по-висок процент в сравнение с този от предишната 
година. Достъп е бил действително предоставен изцяло в 234 случая и частично 

в 6 (вж. таблица 8 в приложението към доклада). 
 

Както и предишната година, документите, наречени по „комитология“, както и 

кореспонденцията (писма), до които не се осигурява пряк достъп, представляват 

основните категории заявления за достъп до непубликувани документи. 
 

33 заявления са били предмет на пълен или частичен отказ за разрешаване на 

достъп. Този брой е по-нисък в сравнение с 47 отказа през 2008 г. и, по 

отношение на процента от общия брой заявления, още по-малък. Най-често 

посочваният мотив за отказ (39 %) е изключението във връзка със защитата на 

процеса на вземане на решение (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) 

№ 1049/2001). Това е така поради заявленията за документи по комитология, тъй 

като текстовете на мерките по прилагане се оповестяват публично едва след 

решението на водещия комитет. Вследствие от това, заявителят на такива 
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документи получава отказ на първа инстанция, но получава достъп след 

определен период. След това, защитата на частния живот и личните данни 

(член 4, параграф 1 б) представлява 26 % от случаите на отказ. Тези проценти 

много приличат на тези от предишната година (вж. приложение 8). 

 

Броят на потвърдителни заявления след първоначален отказ (член 8 от 

Регламент (ЕО) № 1049/2001) е намалял драстично в сравнение с 2008 г.: 3 

заявления тази година спрямо 11 през 2008 г. 
 

Нито една жалба във връзка с въпросите относно публичния достъп до 

документи не е подадена до Европейския омбудсман през 2009 г. Що се отнася 

до жалба 793/2007/(WP)BEH, внесена през 2007 г., Парламентът е приел проекта 

на препоръка, изготвен от омбудсмана, и е оповестил публично документите, 

които са изискани от жалбоподателя през 2007 г. Омбудсманът все още не е 

съобщил окончателното си решение.  

 

През 2009 г. пред Съда е образувано производство по жалба срещу решение на 

Парламента съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно изключението на 

правото на достъп по отношение на защитата на данните. 

 

И накрая, междуинституционалният комитет, предвиден в член 15 от същия 

регламент, заседава на 15 декември 2009 г. 
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Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS 
 

Register 2009 (situation on 31/12/2009) 
 

 
 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2006 2007 2008 2009 

1917 1865 1300 1260 

 
 

2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  
 

2006 2007 2008 2009 

283 334 237 273 

 
 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2006 2007 2008 2009 

51 42 133 3 

 
 

4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN  
 

2006 2007 2008 2009 

1 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 
1   Partial access granted in 2 cases 
2   Access granted in 1 case 
3   Partial access granted in 4 cases and total access granted in 1 case 
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

BG - - - 0,77% 0,48% 

ES 5,07% 8,05% 5,36% 5,62% 7,38% 

CS 0,83% 0,73% 0,80% 0,23% 0,40% 

DA 0,55% 0,52% 0,32% 1% 0,48% 

DE 18,52% 13,09% 10,88% 12,77% 20,95% 

ET 0,11% 0,10%  -  

EL 0,55% 0,94% 1,29% 0,69% 0,56% 

EN 43,66% 41,42% 45,42% 50,54% 37,06% 

FR 12,57% 21,23% 16,35% 14,31% 18,89% 

IT 3,86% 3,91% 5,68% 5,31% 4,60% 

LV 0,17% 0,63%  0,08%  

LT - - 0,11% 0,08% 0,08% 

HU 0,39% 0,73% 0,54% 0,54% 0,40% 

MT 0,06% - 0,05% -  

NL 9,26% 5,95% 6,92% 2,31% 3,25% 

PL 1,32% 2,24% 2,31% 2,38% 1,35% 

PT 1,27% 1,30% 1,02% 0,85% 1,11% 

RO - - - 0,38% 0,95% 

SK 0,44% 0,68% 0,32% 0,46% 0,56% 

SL - 0,21% 0,05% -  

FI 0,66% 0,57% 0,27% 0,38% 0,24% 

SV 0,66% 0,37% 0,43% 1,31% 1,27% 

AUTRES - 0,10% 1,88% -  
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 
 

2006 2007 2008 2009 

BELGIUM 18,10% 15,98% 21,08% 15,16% 

BULGARIA - - 1% 0,56% 

CZECH REPUBLIC 1,41% 1,39% 0,46% 0,63% 

DENMARK 0,83% 0,91% 1,15% 0,95% 

GERMANY 14,50% 11,26% 11,77% 20,40% 

ESTONIA 0,16% 0,27% - 0,16% 

GREECE 1,25% 2,41% 1,31% 0,48% 

SPAIN 4,69% 5,68% 4,77% 7,14% 

FRANCE 13,09% 10,35% 9,85% 11,51% 

IRELAND 0,73% 1,82% 2,38% 1,27% 

ITALY 5,06% 8,74% 6% 5,32% 

CYPRUS 0,21% 0,27% 0,46% 0,16% 

LATVIA 0,89% 0,05% 0,23% 0,16% 

LITHUANIA - 0,05% 0,23% 0,16% 

LUXEMBURG 2,03% 2,20% 2,46% 4,44% 

HUNGARY 0,89% 0,75% 0,46% 0,56% 

MALTA 0,16% 0,11% 0,15% 0,32% 

THE NETHERLANDS 7,41% 9,71% 3,38% 3,41% 

AUSTRIA 1,25% 1,72% 1,08% 1,59% 

POLAND 3,23% 3,27% 2,92% 1,83% 

PORTUGAL 1,62% 0,91% 1% 0,87% 

ROMANIA - - 0,92% 1,27% 

SLOVENIA 0,37% 0,27% 0,46% 0,08% 

SLOVAKIA 0,78% 0,38% 0,54% 0,56% 

FINLAND 0,99% 0,43% 0,77% 0,24% 

SWEDEN 0,83% 0,91% 1,77% 1,75% 

UNITED KINGDOM 5,53% 6,86% 12,92% 8,73% 

CANDIDATE COUNTRIES  3,96% 3,16% 0,46% 0,32% 

THIRD COUNTRIES 7,51% 0,05% 10% 9,92% 

NON SPECIFIED 2,50% 10,08% - 0,08% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 
 
 

 2006 2007 2008 2009 

CIVIL SOCIETY 
(see detailed table 
below for 2009) 

21,39% 21,95% 54,06% 21,75% 

JOURNALISTS 2,88% 2,86% 0,11% 3,35% 

LAWYERS 6,48% 6,49% 0,43% 13,11% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

39,39% 36,69% 27,41% 41,36% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

3,49% 4,03% 2,28% 1,42% 

PUBLIC 
AUTHORITIES  
(other than EU 
institutions) 

5,10% 4,61% 8,88% 13,62% 

MPE, MPE 
ASSISTANT 

1,33% 1,30% 1,41% 1,52% 

OTHERS 
(Pensioners, 
unemployed, etc.) 

19,94% 22,08% 5,42% 3,86% 

 
 

 

CIVIL SOCIETY 

 

2009 

Environment 2,80% 

Other groups of interest 12,15% 

Industry / Commercial  sector 79,44 

NGO's 5,61% 
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8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 
 

  
2006

4 
2007

5
 20086

6
 2009

7
 

ARTICLE 4.1a) 
PROTECTION PUBLIC 
INTEREST  

 6,25% 2,08% 5,26% 

ARTICLE 4.1b) 
PROTECTION PRIVACY 
AND INTEGRITY OF THE 
INDIVIDUAL 

24,44% 39,58% 21,88% 26,31% 

ARTICLE 4.2.1E 
PROTECTION 
COMMERCIAL INTEREST 

8,88% 10,42% 1,04% 2,63% 

ARTICLE 4.2.2E 
PROTECTION COURT 
PROCEEDINGS AND LEGAL 
ADVICE 

24,44 % 8,33% 2,08% 10,52% 

ARTICLE 4.2.3E 
PROTECTION 
INSPECTIONS AUDITS 

 2,08% 15,63% 15,78% 

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

40% 33,33% 57,29% 39,47% 

ARTICLE 4.5 VETO 
MEMBER STATES 

2,22 %    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4
 Total number of refusals: 36  -    Partial access: 9 

5
 Total number of refusals: 40  -    Partial access: 8 

6
Total number of refusals: 47  -    Partial access: 5 cases at initial stage and 4 cases at confirmative stage 

7
Total number of refusals: 39  -    Partial access : 6 cases at initial stage 
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9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION  

1049/2001  
 
 

 
2006

8
 2007

9
 2008

10
 2009

11
 

NON-IDENTIFIED 
DOCUMENTS  
 

31,88% 30,30% 46,43% 35,11% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  

5,80% 0,76% - 3,33% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER 
ORGAN  

5,07% 3,03% 28,57% 33,3% 

REQUEST WITHDRAWN  
 

12,32% 8,33% 21,43% 26,60% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  

44,93% 57,58% 3,57% 1,66% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8
 Total number of refusals : 138 

9
 Total number of refusals : 132 

10
 Total number of refusals : 28 

11
 Total number of refusals :  60 
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10.  ELECTRONIC REGISTER CONSULTATION 
 

 

 

A  Documents listed in the Registre 
 

 

 

Total Documents References Files 

December 2006 165.139 1.021.599 

December 2007 207.069 1.306.059 

December 2008 262.000 1.682.774 

December 2009 310.760 1.998.330 

 

 

 

 

B Statistics on consultation of the Access to Documents' website on 
Europarl  
 

 
 

2009 Total Monthly 

Hits 382.413 31.868 

Queries 79.088 6.590 

Visits 225.698 18.808 
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C Most frequently used search criteria  
 

 

 

 

 

Search by criteria 

62%
16%

12%

7% 3%

Document type Date Words in title Reference Author
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D Search by "Document type" - details 
 

 

Parliamentary activity related

29%

11%

11%10%

10%

10%

10%
9%

Written  questions

Text adopted (finalised edition)

Draft reports

Priority written questions

Question time

Amendements to draft reports 

Reports

Amendements to documents A 

 
 

 

Non parliamentary activity

36%

26%

20%

18%

Press release

COM documents

Mail (official) Incoming

Mail (Parliament) outgoing

 
 

 

 


