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КРАТКА ОБОСНОВКА

Договорът от Лисабон издига значението на прозрачността на ново равнище 
благодарение на член 10, параграф 3 от ДЕС, който гласи: „Всеки гражданин има право 
да участва в демократичния живот на Съюза. Решенията се вземат възможно най-
открито и възможно най-близо до гражданите.“

Договорът също така безсъмнено разширява обхвата на регламента. Преди това 
Договорът изискваше прозрачност единствено от Парламента, Съвета и Комисията, а 
сега член 15 от ДФЕС посочва, че „Всеки гражданин... има право на достъп до 
документите на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, 
независимо от вида на техния носител“.

Предложението на Комисията COM(2011)137 прехвърля текста на Договора в 
регламента по отношение на частта, която се отнася до разширяването на 
институционалния обхвата на регламента. Това е необходима и адекватна стъпка за 
постигане на правна сигурност, но тя не отразява духа на Договора от Лисабон, и по-
специално на Хартата на основните права. Това изменение обаче следва да се приеме 
възможно най-скоро, тъй като Договорът от Лисабон е в сила от 1 декември 2009 г. и 
повечето институции и органи на ЕС вече измениха собствените си правила и 
практики, с цел да бъдат приведени в съответствие с Договора.

В допълнение към изменението на институционалния обхват на Регламент 
№ 1049/2001, предложението на Комисията включва две малки промени на текста на 
съответните параграфи. Тъй като целта на предложението на Комисията е да се 
направят само технически изменения на институционалния обхват и по този начин той 
да се приведе в съответствие с Договора от Лисабон в това отношение, тук се предлага 
да се запази текстът в сегашната му форма, така че да не се създава объркване относно 
целите на упражнението.

Парламентът отправи до Комисията няколко искания тя да представи ново всеобхватно 
предложение за преработка на Регламент (ЕО) № 1049/2001, като вземе предвид 
промяната в правното му основание, продиктувана от Договора от Лисабон, и да 
замени предложенията от 2008 г. и 2011 г. За съжаление Комисията не представи ново 
предложение. Предишното предложение на Комисията (COM(2008)0229) би означавало 
стъпка назад по отношение на прозрачността. Наистина, би било значително по-добре 
да се запази действащият регламент, изменен с необходимите технически промени, 
отколкото регламентът да се разводни с първото предложение на Комисията.

Прозрачността, която е основен елемент за постигане на добра администрация, както е 
посочено в член 298 от ДФЕС и член 41 от Хартата на основните права, е необходима 
за осъществяване на ефективен демократичен контрол на институциите на ЕС (член 15 
от ДФЕС). В това отношение докладчикът подчертава, че прозрачността не е само 
въпрос на пасивни реакции от страна на институциите на ЕС, но и че тя изисква също 
така активен подход. Както е посочено в действащия регламент, прозрачността е една 
от най-ефективните гаранции за по-голяма законност, ефективност и отговорност на 
администрацията към гражданите в една демократична система. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Договорът от Лисабон дава на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз правно обвързваща 
сила. Членове 41 и 42 от Хартата 
задължават институциите на Съюза 
да прилагат добри административни 
практики и да предоставят на 
гражданите на Съюза достъп до 
документите на институциите, 
независимо от вида на техния 
носител.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 1049/2001
Член 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да определи принципите, условията и 
ограниченията, на базата на 
съображения за обществен или частен 
интерес, които уреждат правото на 
достъп до документи на институциите 
на Европейския съюз, както са 
определени в член 3, буква в), което е 
предвидено в член 15, параграф 3 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, по начин, който 
предоставя на обществеността
възможно най-широк достъп до 

a) да определи принципите, условията и 
ограниченията, на базата на 
съображения за обществен или частен 
интерес, които уреждат правото на 
достъп до документи на институциите 
на Европейския съюз, както са 
определени в член 3, буква в), което е 
предвидено в член 15, параграф 3 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, по начин, който 
гарантира възможно най-широк достъп 
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документите, до документите,

Or. en

Обосновка

Член 15, параграф 3 от ДФЕС не включва позоваване на „публичен“ достъп, а се 
отнася просто до „правото на достъп до документи“. Същото се отнася до член 42 
от Хартата на основните права. Поради това се предлага да се заличат двете нови 
позовавания на „публичен“ и „обществеността“. (Първото не се отнася до 
българския текст.) 

Има ясна разлика между „гарантиране“ – осигуряване на пълното спазване на 
правото на гражданите по силата на член 15 от ДФЕС и член 42 от Хартата – и 
„предоставяне“, което се отнася до връчване на гражданите на нещо, което те в 
противен случай не биха имали.


