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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Член 17, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета 
от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, 
на Съвета и на Комисията1 гласи, че "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"2 
 
Настоящият отчет се отнася до прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 от Парламента 
през 2007 г. и представлява шестия представен от Бюрото отчет според изискванията на тази 
разпоредба. 
 
Статистическите таблици в края на документа позволяват да се проследи развитието при 
прилагането на регламента през предходните пет години.  
  

ІІ. РЕГУЛАТОРНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ 

1.  Декласификация на поверителни архиви, съществували повече от 30 
години 

        
Както е посочено в предходния годишен отчет, с оглед прилагане на член 53  от 
Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1700/2003 на Съвета от 22 септември 2003 
година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 относно отваряне 
за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа 
общност и на Европейската общност за атомна енергия4, с решение на 
генералния секретар от 30 януари 2006 г. (D(2006)3091) и с пълномощие на 
Бюрото е създаден комитет за декласификация на документи на ЕП, със задача 
да направи предложения за декласификация на  документи, датиращи от над 
30 години, които се намират в архивите на ЕП.  

 
  Вследствие на работата на този комитет през 2007 г. на 17 ноември 2007 г. 

генералният секретар прие решение относно декласификацията на документи, 
включени във "фонд Veil", съдържащ архивите на г-жа Veil, председател, както 
и на предишните председатели. Декласифицираните архиви от 1958 до 1979 по 

                                                 
1 ОВ L 145 от 31.5.2001 г., стр. 43 
2 Вж. предходните доклади на Парламента, PE 324.992/BUR от 23 януари 2003 г., PE 338.930/BUR/NT от 19 
февруари 2004 г., PE 352.676/BUR/ANN. от 7 март 2005 г., PE 371.089/BUR/ANN от 22 март 2006 г. и PE 
388.097/BUR/ANN от 4 април 2007 г. 
(http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/application/registre/simpleSearch.faces?language=FR). 
3 За целите на спазването на правилото за 30-те години, предвидено в член 1, параграф 1, всяка институция 
своевременно и не по-късно от двадесет и петата година след датата на създаване на документа разглежда 
всички документи, класифицирани в съответствие с правилата на въпросната институция, за да реши дали 
да ги декласифицира или не. Документите, които не са декласифицирани при първото такова разглеждане се 
преразглеждат периодично и най-малко на всеки пет години 
4 ОВ L 243/1 от 27.09.2003 г. 
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силата на горепосоченото решение на генералния секретар ще бъдат отворени 
за обществеността през 2009 г. (30 години).   

 

2.      Обучения  
 

Отделът, отговорен за публичния регистър и обработването на исканията за 
достъп до документи, в сътрудничество с отдела за кореспонденция и отдела за 
архиви, организира, както и миналите години, обучения за длъжностните лица 
от институцията с цел те да се запознаят с процедурите в областта на достъпа 
на обществеността до документи и цялостното управление на документите. 
 
Освен това информационните служби, отговарящи за базата данни "Регистър" 
осигуриха технически обучения за отговорниците за вписването на различните 
видове документи в базата данни. 
 

3.  Електронен регистър 
 
 През декември 2007 г. започна разработване на нова версия на интернет сайта 

на електронния регистър.  Тази нова версия отговаря на определени цели за 
разпространение, сред които:  

 
 а) Привеждане в съответствие с настоящите технологични препоръки; 

б) Подобряване на представянето на обяснителни текстове от 
законодателството и нормативната уредба, свързани с достъпа до 
документи; 

в) Постепенна реорганизация на бек-офиса за захранване с документи с 
цел подобряване на ефикасността на средствата за публикуване на 
документи на Парламента в интернет;  

г) Осигуряване на свързаност при публикуването на документи в 
публичния регистър и интернет сайта на Парламента. 

 
 Базата данни "Регистър" в момента се адаптира за приемане на документи на 

ирландски език. 
 
В края на финансовата 2007 г. базата данни "Регистър" съдържаше 207 069 
референции (1 306 059 папки). До 90 % от документите съществува директен 
достъп чрез интернет. 
 
Данните относно ползването на сайта "Публичен регистър - достъп до 
документи", достъпен на сървъра EUROPARL, са следните (средни месечни 
стойности): Брой посещения - 9 403; Брой търсения - 8 510; Брой посетени 
страници - 19 587.  
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4. Чувствителни документи 
 
Регламентът предвижда в член 9 специфична обработка на документите, 
наречени "чувствителни"5. По силата на параграф 3 от този член, 
чувствителните документи се вписват в регистъра единствено със съгласието 
на органа, който ги е издал. 
 
През 2007 г. нито един чувствителен документ по смисъла на член 9 от 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 не е бил вписан в регистъра. 

 
 

ІІІ. АНАЛИЗ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП 

1. Обем 
  

По време на настоящата финансова година в сравнение с изтеклата финансова 
година  се наблюдава стабилизиране на общия брой заявления като при все 
това съществува повишаване на броя на заявленията, свързани с документи, до 
които няма публичен достъп:  
 

 - от 2006 г. до 2007 г. общият брой на заявленията е станал от 1 917 
на 1 865  

 - по отношение на заявленията за документи, до които няма публичен 
достъп, (първоначални заявления съгласно член 7 на Регламент (ЕО) № 
1049/2001) е констатирано абсолютно увеличение (334 вместо 283 през 
2006 г.); като относителна стойност: близо 18 % от всички получени 
заявления.  

 
Броят на потвърдителните заявления (член 8 на Регламент (ЕО) № 
1049/2001) през 2007 г. е 4.  

 
По отношение на жалбите до европейския омбудсман, през 2007 г. е внесена 
една жалба.  

2. Профил на заявителите и географско разпределение 
 

Разпределението на заявленията по социално-професионални категории остава 
непроменено. Заявленията, идващи от университетските среди остават, както 
и през предходните години най-многобройни (близо 37% от общия брой).  
 

                                                 
5 "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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По отношение на разпределението на заявленията по географски произход, 
Белгия е страната, от която идват най-голям брой заявления, следвана от 
Германия и Франция. 
 
Най-използваният език при изготвянето на заявленията е английски, следван от 
френски и немски език.  
 
По отношение на двете нови държави-членки - България и Румъния, броят 
подадени заявления от техни граждани все още е нисък. Въпреки това бяха 
получени няколко заявления на румънски и български език.  

 

 3. Области, представляващи интерес 
  

Най-търсеният вид документи остава законодателството и приетите от 
Парламента текстове, включително подготвителните текстове (работни 
документи на парламентарните комисии), по-специално по отношение на 
първите парламентарни мандати на ЕП, когато тези документи не са били на 
разположение в интернет.  
         

 Що се отнася до текстове, до които няма публичен достъп, тоест тези, които 
трябва да бъдат разгледани преди да бъдат оповестени, най-търсените видове 
документи са кореспонденция (12%) и документи за процедурата на 
комитология ((± 7%). 

 
 По отношение на документите за процедурата на комитология, трябва да се 

припомни, че в приложение на Решение 1999/468/ЕО6 на Съвета от 28 юни 
1999 година за установяване на условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, Комисията предава 
на Парламента проектите на актове за процедурата на комитология, за да може 
последният да упражни правата, с които разполага.  
 
В приложение на Регламент (ЕО) 1049/2001, и в частност на член 11 от него, 
Парламентът вписва справочните данни на документите, предоставени от 
Комисията за завеждане в електронния регистър. Комисията е въвела също така 
специален регистър за документите за процедурата на комитологията. До 
проектите на мерките за изпълнение има пряк достъп само след като водещата 
комисия е предала становището си, с цел да се предпази процесът на вземане 
на решения по силата на разпоредбите на член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) 
1049/2001)  

 
 

                                                 
6 ОВ C 255/4 от 21.10.2006 г. 
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ІV. ПРИЛАГАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ЗА ПРАВО НА ДОСТЪП 

1.  Процент положителни отговори 
 

При определянето на процента положителни отговори, бяха взети предвид 
единствено заявленията за документи, които не са били оповестявани преди 
това и които е трябвало да бъдат разгледани във връзка с изключенията,  
предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) 1049/2001). През 2007 г. броят 
заявления от този вид е 334.  

 

1.1. Първоначални заявления 
  

Предоставен е пълен достъп в 294 случая. Това означава, че процентът 
положителни отговори на първоначалния етап е 88% (87% през 
предходната финансова година). 

 

1.2. Потвърдителни заявления 
 

Както е посочено (вж. ІІІ, точка 1), броят потвърдителни заявления тази 
година е 4.  

Процентът потвърждения на първоначални решения е 75 %, като се има 
предвид, че пълен достъп е бил даден в един случай, вследствие на 
потвърдително заявление.  

2. Мотиви за отказ  
 

По отношение на отрицателните отговори (40, от които 8 частични), 
основаващи се на изключенията, посочени в член 4, разпределението по 
мотиви за отказ е следното:   

Основният мотив за отказ е изключението, свързано със защитата на личния 
живот, (член 4, параграф 1б) (39,5%), следван от изключението, свързано с 
защитата на процеса на вземане на решения, член 4, параграф 3 (33%); това 
се дължи на относително големият брой заявления, свързани с документи за 
процедурата на комитология на етап от процедурата, когато до тези документи 
не може да бъде предоставен обществен достъп (вж. глава ІІІ). 

 

V ЖАЛБИ, ОТПРАВЕНИ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН И СЪДЕБНА 
 ПРАКТИКА 

 
Броят внесени жалби срещу Парламента, свързани с отказ за достъп до документи, 
остава ограничен. При все това, през 2007 г. беше внесена нова жалба до европейския 
омбудсман.   
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1. Текущи жалби 
 

Понастоящем омбудсманът разглежда две досиета с жалби срещу Парламента:  
Жалба 3643/2005/GK и Жалба 655/2006/SAB (вж. годишните отчети от 
предходните години). 

  

2.  Нови жалби 
 

През 2007 г. беше внесена нова жалба до европейския омбудсман: 
 
Жалба 793/2007 от 16.03.2007 г. 
 
Жалбата се отнася до отказа за оповестяване на няколко административни 
документа, свързани с процедурата за финансиране на строителството на 
сградите D4/D5 на Парламента в Брюксел. Отказът се основава на защитата на 
търговски интереси, включително по отношение на интелектуалната 
собственост (член 4, параграф 2, първо тире от регламента). Заявените 
документи са на частни компании и съдържат финансова информация, чието 
оповестяване би навредило на търговските интереси на тези компании. 
Парламентът счита, че информацията, която е достигнала до неговото знание в 
рамките на процедурата, по своето естество е обхваната от задължението за 
опазване на служебната тайна и по принцип не трябва да се оповестява 
публично.  

 

3. Постановени решения  
 

До момента не е заведено нито едно дело срещу Парламента вследствие на 
отказ за достъп до документи въз основа на Регламент (ЕО) 1049/2001. 
 
Въпреки това, по време на посочения период в тази връзка са издадени 3 важни 
решения, включващи и другите институции.   

                 
 - T-36/04 от 12/09/2007 г., Association de la presse internationale ASBL (API) 

срещу Комисия на Европейските общности,  което се отнася до достъпа до 
писмените становища, представени от Комисията във връзка с висящи или 
приключили производства пред Съда и Първоинстанционния съд. 

 
  Съдът признава, че страните имат право да защитават интересите си 

независимо от всякакво външно влияние и че гарантирането на обмен на 
информация и становища, без от външно влияние, може да налага в интерес 
на доброто протичане на съдебния процес, временно да се преустанови 
достъпът на обществеността до писмените становища на институциите, 
докато съдържанието им не бъде обсъдено в присъствието на съдия.  
Следователно, докато изслушването не бъде проведено, Съдът приема, че 
институцията отказва да оповести писмените си становища, без да 
пристъпва към конкретно разглеждане на съдържанието им. 
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  Обратно, след провеждането на изслушването, институцията има 
задължението да пристъпи към конкретна оценка на всеки поискан 
документ, за да провери, предвид съдържанието му, дали може да бъде 
оповестен или дали оповестяването му няма да попречи на хода на 
съдебното производство, за което се отнася.   

 

 - T-194/04 от 08/11/2007 г., The Bavarian Lager Co. Ltd срещу Комисия на 
Европейските общности.  

  Съдът отмени решението на Комисията, с което се отказва пълен достъп до 
протокола от среща, проведена в рамките на процедура за неизпълнение на 
задължения въз основа на принципа за защита на личните данни. Решението 
представлява първа позиция на Съда на ЕО относно връзката между 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на 
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията и Регламент (ЕО) № 
45/2001 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 от 12.1.2001, стр.1). С решението се заключава, че 
оповестяването на името на даден човек не засяга непременно личния му 
живот и че споменаването на името на даден човек в документ не оправдава 
отказа за оповестяване на въпросния документ. Изключението, предвидено в 
член 4, параграф 1, буква б) на Регламент (ЕО) № 1049/2001 засяга 
единствено личните данни, които могат конкретно и реално да накърнят 
правото на зачитане на личния живот и неприкосновеността на личността.   

 
 -  C-39/05 P и C-52/05 P от 29/11/2007 г., Швеция и Maurizio Turco срещу 

Съвет, относно отказа за достъп до правно становище на Правната служба 
на Съвета. 

  Заключенията потвърждават, че терминът "правно становище" по смисъла 
на член 4, параграф 2, второ тире от регламента обхваща не само правните 
становища, изготвени в рамките на съдебни производства, но също така и 
правните становища, свързани със законодателни актове. 

 
За подробна информация относно различните обжалвания и решения се 
отнасяме към годишните доклади на Комисията7 и на Съвета8.  

  

VІ.  ДРУГИ АСПЕКТИ НА ПОЛИТИКАТА НА ПРОЗРАЧНОСТ 

1.  Интернет достъп до законодателни документи    
 

През 2007 г. беше пусната в действие нова страница за търсене на интернет 
сайта на Парламента (Europarl), която позволява достъп освен до публичния 
регистър, също и до документи на парламентарните комисии по специфичен и 
по-лесен начин: 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/globalSearch.do?language=FRc 
                                                 
7 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm 
8 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g 
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по вид на документи, процедура или парламентарна комисия. 

 

Също така, по отношение на текстове, приети по време на пленарно заседание 
специална интернет страница (Cycle de vie en séance) предлага за всеки приет 
текст директни връзки към внесения текст, разискванията, които са се провели 
по време на пленарното заседание по тази тема и (обясненията) на 
гласуванията. 

 2. Публичност на процеса на вземане на решения 
 

С цел подобряване на прозрачността на процеса на вземане на решения и както 
вече беше посочено в предходния годишен доклад, пленарните заседания на 
Парламента са достъпни (картина/звук) интернет (streaming) с възможност за 
“изтегляне” на определени части на всички езици. 

Успоредно с това се разработва streaming-проект за заседанията на 
парламентарните комисии. От 2004 г. редовно чрез streaming се излъчват някои 
заседания, като се пристъпва към постепенно увеличаване на броя на 
обхванатите събития и заседания на комисии. Трябва да се подчертаят 
техническите затруднения при този вид разработки, тъй като са включени 23 
езика и парламентарните комисии заседават едновременно.   

3.  Междуинституционално сътрудничество 
 

Междуинституционалният комитет, предвиден в член 15, параграф 2 на 
Регламент (ЕО) № 1049/2001, заседава на политическо равнище веднъж през 
годината, като заседанието се организира от Парламента. Комитетът разгледа 
по-специално резултата от публичната консултация, организирана от 
Комисията въз основа на Зелената книга, публикувана през април 2007 г. с 
оглед преразглеждане на законодателството относно публичния достъп до 
документи9. 

Службите, отговорни за прилагането на регламента в трите институции 
осъществиха през 2007 г. постоянен диалог относно правните и техническите 
въпроси. 

 

                                                 
9 вж. специалния уебсайт : http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_fr.htm 
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
През тази година се регистрира стабилизиране на общия брой заявления за достъп (1865). В 
законодателната област документите стават все по-достъпни по начини, различни от 
регистъра (специални интернет страници) и това вероятно е допринесло за това 
стабилизиране. 
 
18% (15% през предходната финансова година) от общия брой, или 334 заявления са за 
документи, които не са били оповестени преди това.  
 
Анализът на заявленията по области, представляващи интерес, показва, както и през 
миналата година, увеличение на заявленията за документи за процедурата на комитология 
(± 7%) както и за кореспонденцията, до която няма директен достъп. (12%). 
 
Разпределението на заявленията по социално-професионални категории не се е променило в 
сравнение с предходните финансови години. Заявленията от страна на университетските 
среди остават най-многобройни (37%), както и тези на различни лобисти, НПО и 
предприятия, които представляват близо една четвърт от заявленията. Английският е най-
използваният език. 
 
Процентът на положителни отговори, като се имат предвид единствено заявленията за 
документи, които никога не са били публикувани е над 80%. 
 
Най-често срещаният мотив за отказ е изключението свързано с защитата на личния 
живот, съгласно член 4, параграф 1б) и изключението, свързано с защитата на процеса на 
вземане на решения, член 4, параграф 3 (33%) от Регламент (ЕО) № 1049/2001, поради 
увеличението на броя заявления за документи за процедурата на комитология. 
 
Броят на потвърдителни заявления през 2007 г. е 4 (член 8 от Регламент (ЕО) № 
1049/2001). 
 
През 2007 г. беше внесена нова жалба до европейския омбудсман вследствие на отказ въз 
основа на член 4, параграф 2, първо тире във връзка със защитата на търговски интереси.  
 
Първоинстанционният съд на Европейските общности се произнесе за пръв път относно  
връзката между Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на 
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията и Регламент (ЕО) № 45/2001 относно 
защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на такива данни. Решението му беше в полза на 
хипотезата, че изключението, предвидено в член 4, параграф 1, буква б) на Регламент (ЕО) № 
1049/2001 засяга единствено личните данни, които могат да накърнят зачитането на личния 
живот и неприкосновеността на личността.  
 
По отношение на нормативните и административни мерки, на 17 ноември 2007 г. по 
предложение на комитета за декласификация на документи на Европейския парламент, 
генералният секретар прие решение, свързано с декласификацията на 80% от документите, 
съдържащи се във фонда на първия пряко избран председател на Парламента, г-жа  Simone 
Veil.   



 

NT\719142BG.doc A/22 PE402.460/BUR/ANN. 

 BG 

Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS - Register 2007 
(situation on 31/12/2007) 

 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

637 1106 1245 1814 1917 1865 
 
2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

N/A 165 186 298 283 334 

 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 11 12 103 54 45 
 
4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN IN  2004 : 1 -  2005 : 2  -  2006 : 1  -  2007 : 1 
 
 

Progress of the number of requests introduced through the Register 

                                                 
1   Refusal confirmed (article 4, paragraph 2 of Regulation (CE) n° 1049/2001) 
2   Refusal confirmed (article 4, paragraph 1 b) of Regulation (CE) n° 1049/2001) 
3   Partial access granted in 1 case 
4   Partial access granted in 2 cases 
5   Access granted in 1 case 
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Progression of requests from 2002 to 2007
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BG - - - - - 0,45% 

ES 11,62% 8,35% 8,10% 5,07% 8,05% 5,36% 

CS - - - 0,83% 0,73% 0,80% 

DA 0,78% 0,72% 0,48% 0,55% 0,52% 0,32% 

DE 17,27% 16,70% 15,48% 18,52% 13,09% 10,88% 

ET - - - 0,11% 0,10%  

EL 1,41% 0,81% 1,43% 0,55% 0,94% 1,29% 

EN 28,10% 41,29% 41,03% 43,66% 41,42% 45,42% 

FR 23,39% 16,79% 16,90% 12,57% 21,23% 16,35% 

IT 10,20% 7,45% 6,11% 3,86% 3,91% 5,68% 

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

LT - - - - - 0,11% 

HU - - 0,24% 0,39% 0,73% 0,54% 

MT - - - 0,06% - 0,05% 

NL 3,61% 4,58% 6,59% 9,26% 5,95% 6,92% 

PL 0,31% - 0,63% 1,32% 2,24% 2,31% 

PT 2,04% 1,53% 1,19% 1,27% 1,30% 1,02% 

RO - - - - - 0,95% 

SK - - 0,16% 0,44% 0,68% 0,32% 

SL - - - - 0,21% 0,05% 

FI 0,40% 0,63% 0,47% 0,66% 0,57% 0,27% 

SV 0,78% 1,17% 1,19% 0,66% 0,37% 0,43% 

AUTRES 0,06 0,08 - - 0,10% 0,48% 
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BELGIUM 15,38% 12,93% 15,16% 14,28% 18,10% 15,98% 

BULGARIA - -    -    - - 0,81% 

CZECH REPUBLIC 0,94% 0,63% 1,03% 1,43% 1,41% 1,39% 

DENMARK 1,57% 1,8% 0,87% 0,88% 0,83% 0,91% 

GERMANY 14,6% 18,31% 16,75% 15,05% 14,50% 11,26% 

ESTONIA - 0,09% - 0,11% 0,16% 0,27% 

GREECE 1,73% 1,44% 1,90% 1,10% 1,25% 2,41% 

SPAIN 8,48% 7,72% 6,90% 4,41% 4,69% 5,68% 

FRANCE 13,34% 10,50% 11,83% 9,87% 13,09% 10,35% 

IRELAND 0,63% 1,62% 0,87% 1,27% 0,73% 1,82% 

ITALY 11,30% 9,25% 7,46% 4,36% 5,06% 8,74% 

CYPRUS - 0,27% 0,08% 0,44% 0,21% 0,27% 

LATVIA 0,31% 0,18% 0,16% 0,22% 0,89% 0,05% 

LITHUANIA 0,16% 0,27% 0,32% 0,17% - 0,05% 

LUXEMBURG 0,16% 1,35% 1,43% 0,83% 2,03% 2,20% 

HUNGARY 0,16% 0,36% 1,51% 0,99% 0,89% 0,75% 

MALTA 0,16% 0,27% 0,24% 0,44% 0,16% 0,11% 

THE NETHERLANDS 3,92% 4,13% 4,52% 9,10% 7,41% 9,71% 

AUSTRIA 2,35% 1,53% 1,35% 3,69% 1,25% 1,72% 

POLAND 1,26% 1,17% 1,98% 3,03% 3,23% 3,27% 

PORTUGAL 2,83% 1,71% 1,59% 1,16% 1,62% 0,91% 

ROMANIA - -    -    - - 1,74% 

SLOVENIA - 0,54% 0,08% - 0,37% 0,27% 

SLOVAKIA 0,16% 0,54% 0,16% 0,55% 0,78% 0,38% 

FINLAND 0,78% 0,72% 0,71% 1,10% 0,99% 0,43% 

SWEDEN 1,10% 1,71% 2,38% 1,05% 0,83% 0,91% 
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

UNITED KINGDOM 6,91% 6,28% 5,63% 9,59% 5,53% 6,86% 

CANDIDATE COUNTRIES 
(Croatia,Turkey) 

0,47% 1,89% 2,62% 3,64% 3,96% 1,18% 

THIRD COUNTRIES 8,63% 9,61% 10,79% 7,00% 7,51% 0,05% 

NON SPECIFIED 2,67% 3,23% 1,67% 4,24% 2,50% 10,08% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

CIVIL SOCIETY 
(Lobbies, industry, NGO, 
consultants, etc.) 

20,96% 27,36% 24,57% 20,59% 21,39% 21,95% 

JOURNALISTS 1,72% 2,12% 1,71% 6,47% 2,88% 2,86% 

LAWYERS 5,84% 3,37% 5,35% 4,04% 6,48% 6,49% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

38,14% 35,36% 35,95% 34,60% 39,39% 36,69% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

5,84% 4,91% 3,53% 2,79% 3,49% 4,03% 

PUBLIC AUTHORITIES 
(other than EU institutions) 8,59% 5,39% 7,17% 4,27% 5,10% 4,61% 

MPE, MPE ASSISTANT 1,03% 2,31% 1,59% 1,84% 1,33% 1,30% 

OTHERS 
(Pensioners, 
unemployed, etc.) 

17,87%% 19,17% 20,14% 25,40% 19,94% 22,08% 
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8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 
 
 

  20021  20032   20043 20054  20065 20076 

ARTICLE 4.1a) PROTECTION 
PUBLIC INTEREST  

12,50% 13,16%      6,25% 

ARTICLE 4.1b) PROTECTION 
PRIVACY AND INTEGRITY OF 
THE INDIVIDUAL 

12,50% 23,68% 63,64% 77,78% 24,44% 39,58% 

ARTICLE 4.2.1E PROTECTION 
COMMERCIAL INTEREST 

      1,85%  8,88% 10,42% 

ARTICLE 4.2.2E PROTECTION 
COURT PROCEEDINGS AND 
LEGAL ADVICE 

75% 60,53% 18,18% 12,96% 24,44 % 8,33% 

ARTICLE 4.2.3E PROTECTION 
INSPECTIONS AUDITS 

    18,18% 1,85%  2,08% 

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

  2,63%   5,56% 40% 33,33% 

ARTICLE 4.5 VETO MEMBER 
STATES 

        2,22 %  

 

                                                 
1   Total number of refusals: 9    -    Partial access: 0 
2   Total number of refusals: 27   -    Partial access: 3 
3   Total number of refusals: 11 -    Partial access: 5 
4   Total number of refusals: 54 -    Partial access: 20 
5    Total number of refusals: 36 -    Partial access: 9 
6     Total number of refusals: 40 -    Partial access: 8 
 



 

NT\719142BG.doc G/22 PE402.460/BUR/ANN. 

 BG 

 
9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION 

1049/2001  
 
 

 20021  20032   20043 20054  20065 20076 

NON-IDENTIFIED DOCUMENTS  
 76,36% 50,63% 66,13% 43,94% 31,88% 30,30%

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  7,27% 1,27% 1,61% 9,85% 5,80% 0,76% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER ORGAN  16,36% 48,10% 32,26% 8,33% 5,07% 3,03% 

REQUEST WITHDRAWN  
 - - -  3,03% 12,32% 8,33% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  - - -  34,85% 44,93% 57,58%

 

                                                 
1 Total number of refusals: 55 
2 Total number of refusals: 77 
3 Total number of refusals: 62 
4 Total number of refusals: 78 
5 Total number of refusals : 138 
6 Total number of refusals : 132 
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10.  TYPE OF DOCUMENTS  
 2003 2004 2005 2006 2007 
 % % % % % 
1. Documents  relating to parliamentary activity 35,61   34,60 0,08  46,22   48,25 0,05  42,39 0,12  

Rules of Procedure  0,80   0,25      0,32   0,41  
Members' activities  0,70   2,90   7,53   3,84 0,11  2,89  

Member's declarations of financial interests   0,50   0,08   0,22   0,11   0,12 
Parliamentary questions and answers   0,20   2,82   7,31   3,40   2,59 
Written declarations (Art. 116)            0,22   0,18 

Plenary Documents  22,94 22,84  20,08 2,90  24,45 7,31  29,68   25,29  
Agendas            0,05    
Tabled texts (motions for resolution/reports)   0,10   8,96   9,71   12,04   9,61 
Amendments      0,50   0,22   1,08   0,77 
Adopted Texts (including Interinstitutional Agreements)      6,64   6,79   14,42   11,67 
Minutes         0,07   0,59   0,47 
Verbatim report of proceedings (debates)      0,91   0,67   1,40   2,3 
Roll-call votes      0,17   0,22   0,05   0,47 

Committees and Delegations  1,91   4,98 3,15  9,91 7,53  9,12   9,62  
Agendas            0,05   0,12 
Working documents         0,52   6,32   4,36 
Communications to Members   0,10   0,17   0,07   0,49   0,18 
(Draft) opinions      0,41   0,15   0,27   0,59 
Draft reports         0,67   0,70   1,59 
Amendments      0,17   0,22   0,32   0,47 
Minutes      0,83   0,45   0,38   0,83 
Verbatim - tapes   1,81   0,25   0,30   0,54   0,88 

Conciliation     0,08      0,54   0,29  
Studies/Research Notes     2,24   1,79   1,35   2,3  
Political bodies  9,25 9,15  2,66 1,33  2,54 1,79  3,35   3,43  

Bureau      1,08   0,75   2,97   2,36 
Conference of Presidents            0,16   0,29 
Conference of Committee Chairmen               0,06 
Quaestors   0,10   0,25      0,22   0,12 
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2. General information documents 11,17   42,83   29,38   22,03   20,34 0,12  

Press            0,11   0,24 
Legislation      24,90   17,23   12,69   11,62 
Official Publications      0,58   0,89   3,56   2,77 
UE Policies      4,65   2,61   1,51   1,65 
Competitions/Recruitment      0,08   0,30   0,43   0,29 
Treaties      5,81   3,43   1,13   1,24 
Official Journal      2,24   1,42   1,03   0,88 
Tenders/Grants      0,50   0,22   0,54   0,77 
Activities PE/UE (Bulletin)   10,16   3,07   2,68   0,38   0,29 
Composition PE   1,01   1   0,60   0,65   0,47 

3. Documents of other institutions 28,07   6,55  0,66 5,44  0,67 10,75   12,74   
Council      1,33   1,34   0,54   0,71 
Commission      4,56   3,43   9,94   11,62 
Economic and Social Committee (ESC)            0,11   0,12 
Committee of Regions (CoR)                
Court of Justice            0,16   0,29 
Court of Auditors (CA)         0,07       
European Investment Bank (EIB)                

4. Third parties documents 11,27   10,21   13,12   12   14,16   
Correspondence   5,43   7,05   10,44   9,94   12,15 
Petitions   0,70   1,58   1,19   0,92   1,12 
Political Groups            0,43   0,18 
Member States documents   0,60   0,25   0,45   0,22   0,18 
Third countries documents            0,11    
International organisations documents   4,53   1,33   1,04   0,38   0,53 

5. Administrative documents 1,41   0,42   0,90   1,24   1,53 0,06  
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