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... Следователно практиката не е подобаващо актуализирана.
7. Ако се вземат предвид само годишните доклади на институциите, всичко изглежда 
наред. Картината е различна ако се разгледа работата на Европейския омбудсман, който 
пренасочи разбирането на прозрачността в контекста на ЕС от индивидуалния и 
пасивен фокус (законното право на всеки гражданин да има достъп до определени 
документи) към много по-широко и проактивно задължение на администрацията на 
ЕС да гарантира, че информацията за нейните политики и дейности действително е 
достъпна. Лоша администрация е налице когато публичен орган не действа в 
съответствие с правило или принцип, който е задължителен за него1. За да подаде 
жалба до Омбудсмана не е необходимо жалбоподателят да има правен интерес или да 
бъде лично засегнат от лоша администрация. Тази възможност за подаване на жалби 
actio popularis е важна процедурна пътека, позволяваща на гражданите да имат нисък 
праг на взаимодействие с администрацията на ЕС и да дадат началото на процес на 
отговорност. В съответствие с Правилата за прилагане Омбудсманът „осъществява 
максимално сътрудничество със заинтересуваната институция при намирането на 
приятелско решение за преустановяване на лошата администрация и удовлетворяване 
на жалбоподателя“2.
8. Омбудсманът не може да принуди съответната институция да изпълни изискванията.
Той не може и да отнесе въпроса до съдилищата в Люксембург поради нарушение на 
закона (от името на жалбоподателя)3. Все пак, Омбудсманът изпълнява особено важна 
роля за осигуряването на прозрачност в ЕС. В момента около една трета от неговите 
проверки се отнасят до липсата на прозрачност, включително отказ на 
информация4. В първите години Омбудсманът възприе по-скоро правен подход в 
своята работа, като акцентът беше поставен повече върху структурните аспекти на 
начина, по който някои институции, главно Съветът и Комисията, предоставят или 
отказват да предоставят информация5. В ролята си на арбитър срещу лошата 
администрация Омбудсманът има интерес от прозрачността, тъй като доброто 
управление и Кодексът за добро поведение на администрацията спомагат за 
насърчаване на прозрачността чрез формулиране на политики под формата на правила 

                                               
1 Годишен доклад на Европейския омбудсман за 1995 г.
2 Член 6, параграф 1 от Правилата за изпълнение (достъпни на 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces).
3 Дългогодишната сага с Bavarian Lager е добър пример за това как дори и много силна препоръка и 
последващ специален доклад до Европейския парламент и ясна констатация за лоша администрация не 
са имали никакъв ефект върху поведението на институцията (Комисията), обвинена в лоша 
администрация. В действителност трябваше да има още две съдебни дела в продължение на период от 
шест години, за да бъде издадено ясно решение на най-високо съдебно равнище за правилния начин на 
„тълкуване“ на сложната връзка между достъпа до документи от една страна, и защитата на данните и 
правото на неприкосновеност на личния живот от друга страна. Само един богат, склонен да заведе дело 
и упорит жалбоподател може да си позволи дългия път през съдилищата (по отношение на протокола 
от среща, проведена четиринадесет години по-рано!).
4 Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2010 г. относно годишния доклад за дейностите 
на Европейския омбудсман през 2009 г. (P7_TA(2010)0435) (на разположение на 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0435+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN).
5 За общ преглед на дейността на Омбудсмана в тази връзка вж. Ian Harden, „The European Ombudsman's 
efforts to increase openness in the Union“, в Veerie Deckmyn (ed.), Increasing transparency in the European 
Union, Маастрихт, Европейски институт по публична администрация, 2002 г., стр.123–145, на стр. 130 и 
сл.
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и насоки1. Правомощията на Омбудсмана му позволяват достъп до административните 
досиета, както и да оповестява публично тези досиета по време на процедурите. Затова 
те може би са най-силният инструмент за отваряне на затворения административен 
кръг и излизане извън границите на старата бюрократична логика за ограничен достъп 
до информация. Те също така могат да осигурят алтернативен път за представителите 
на обществеността за достъп до документи, предвид разходите, свързани с по-
формалния „законов“ път. Така Омбудсманът действа като важен катализатор за 
откритост и прозрачност2.

9. Извършваният от Омбудсмана преглед на случаите на лоша администрация 
предоставя средства за отстраняване на нарушения, свързани с участието, извън 
чисто правния обхват. Например, Омбудсманът потвърди, че в рамките на неговите 
правомощия е да проверява спазването на минималните стандарти за консултации, 
приети от Комисията, и изрази желание да прави това по проактивен начин3.
Следователно могат да се проверяват административни практики, които не попадат под 
съдебен контрол. Така, за разлика от съдилищата, Омбудсманът може да допринесе за 
елиминирането на някои от оставащите недостатъци в практиката на консултации на 
Комисията. Въпреки това, неговият принос в това отношение по необходимост се 
свежда до приложното поле на минималните стандарти за консултациите4.

10. Когато са изправени пред външни критики за нежеланието си да увеличат 
прозрачността на своята дейност, институциите изброяват всички инициативи, които са 
предприели, за да направят работата си по-достъпна. Някои от тези мерки са 
изключително полезни, като например разпространението в Интернет на 
законодателните министерски заседания на Съвета или на заседанията на 
парламентарните комисии. Но дори и тези положителни инициативи понякога 
изглеждат объркващи поради липсата на координация и оперативна съвместимост,
дори и да се предполага, че институциите работят заедно. Най-изненадващият факт е 
липсата на общ образец на информацията за регистрите или уебсайтовете на 
институциите, както и за информационните приложения за обработка на данните, 
свързани с междуинституционалния работен поток. Според един неотдавнашен външен 
документ за работна група на ЕП, повечето граждани на ЕС използват общи търсачки в 
Интернет като Google и евентуално попадат на документа или информацията, които 
търсят. Тези „пасивни“ потребители, както биха могли да бъдат наречени, ще имат 
обаче голяма полза от малцинството „активни“ потребители, които много често са 
критично настроени и които наблюдават различните регистри и на моменти доста 
систематично изискват от институциите да пуснат в Интернет документи, които са 
регистрирани, но не са достъпни. Ако не се вземе предвид ролята на това активно 
малцинство и ако се отчита ограниченият обхват на „потребителите“ (най-вече 
студенти и научни изследователи (40%), и юристи (8.8%)) понякога погрешно се 
твърди, че законовите разпоредби относно достъпа до документи не са значими 
                                               
1 Европейски омбудсман, Европейски кодекс за добро поведение на администрацията, на разположение 
в последния си вариант на http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces.
2 Вж. също Carol Harlow, 'Transparency in the European Union: weighing the public and private interest', в Jan 
Wouters, Luc Verhey и Phiiipp Kiiver (eds.), European constitutionalism beyond Lisbon, Антверпен, Intersentia, 
2009 г., стр. 209–238.
3 Вж. Решение на Омбудсмана по жалба 948/2004/OV срещу Комисията (4.5.2005 г.), точки 1.1 до 1.4, 3.8, 
и 3.18, както и Решение на Омбудсмана по жалба 3617/2006/JF срещу Комисията (3.7.2008 г.).
4 Относно тези ограничения вж. Joana Mendes, Participation in EU rulemaking, цит. глава 3, подраздел 
3.3.3.
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поради сравнително слабото използване от обществеността на тяхното законово 
право на достъп до документи1.

11. Следвайки подхода на „Закона за свобода на информацията“, се засилва мнението, 
че задължение на всички институции, а също и органи и власти в рамките на ЕС, е да 
осигурят чрез Интернет изчерпателна информация за своите задачи, организационна 
структура, дейности, дневен ред на заседанията, както и информация за най-важните 
обсъждани документи. Изчерпателността на тази информация е различна за отделните 
институции, а често дори в рамките на една и съща институция. Въпреки това, с 
развитието на регистри на документите през последните години, по-специално тези на 
Съвета и на Комисията, все повече документи се пускат в Интернет на по-ранен етап от 
процеса на вземане на решения, включително документи, които не се публикуват 
задължително някъде другаде. През последните години Комисията по-специално 
създаде няколко специални регистри на документи. Те включват доста подробен 
регистър за „комитология“2, а също и други специални уебсайтове на различните 
генерални дирекции, както и специален регистър за експертните групи. Предвид тези 
положителни подобрения все пак е разочароващо, че десет години след влизането в 
сила на Регламент (ЕО) № 1049/2001 и изразходването на стотици хиляди евро от 
европейските институции все още няма общ подход и дори общи „метаданни“, 
придружаващи един и същ вид документи.
12. Всички тези специални регистри и уебсайтове са свързани като цяло със 
задълженията на администрацията в най-общ смисъл и могат да включват някои 
документи от по-вътрешен характер (например протоколи от заседанията на комисиите, 
документи и протоколи от заседанията, както и проекторешения). Те могат да бъдат от 
особено значение за гражданите на ЕС и дори за националните парламенти, така че те 
да могат да разберат процесите на вземане на решения, подкрепящи прилагането 
от ЕС на нормотворчеството за изпълнението и административните правила.
Интересен пример е „Регистърът на експертните групи“3, в който са изброени 
формалните и неформалните консултативни органи, създадени чрез решения на 
Комисията или неофициално от службите на Комисията, и който осигурява ключова 
информация за тези групи. Регистърът на Комисията на представителите на интереси е 
доброволен регистър, имащ за цел да допринесе за прозрачността на 
административната дейност на напредналия етап от законодателната процедура4. В 
същото време Комисията и Парламентът работят за установяването на общ регистър на 
представителите на интереси в близко бъдеще5.

13. През последните години увеличените правомощия и централната роля на 
Европейския парламент в законодателната работа станаха очевидни за другите 

                                               
1 Вж. например Lorenzo Cotino, „Theory and Reality of Public Access to EU Information“.
2 Вж.http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm.
3 Вж.http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
4 Вж. Регистъра на представителите на интереси на Комисията,
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=en#en. Вж. критичния първоначален 
доклад на ALTER-EU (Алианса за прозрачност в лобирането и етични правила в ЕС), Регистърът за 
лобисти на Комисията не издържа проверката за прозрачност, http://www.alter-
eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
5 Вж. съобщение за пресата от края на октомври 2010 г., 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
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институции и външния свят. Това засилване на политическата роля (включително 
новите значителни правомощия в областта на наказателното право – основата на 
националния суверенитет, където са заложени на карта най-основните права на човека) 
трябва да бъде придружено от подходящи процедури и практики за гарантиране на 
подходящ обмен на информация, общ преглед и прозрачност. В това отношение 
основното необходимо подобрение в рамките на Европейския парламент при 
разглеждането на определена законодателна процедура продължава да бъде 
необходимостта от общо виртуално пространство, където всички участници, които 
имат право на намеса, биха могли да участват и да взаимодействат по прозрачен начин, 
като същевременно запазят собствените си специфични характеристики и 
самостоятелност. Подходящото „виртуално работно пространство“ би могло да 
включва следните данни: 1) докладчиците и докладчиците в сянка от водещите и 
подпомагащите комисии (нещо, което отчасти осигурява публично достъпният 
„OEIL“1), 2) служителите на секретариата на съответните комисии, 3) съветниците на 
политическите групи, – текстовете и съобщенията, свързани с процедурата, от 
различните участващи институции, 4) инструмент за управление на мероприятията, 
който определя и актуализира датите на дейностите, свързани със законодателната 
дейност (заседание на комисията, работни групи, обсъждане, гласуване и т.н.), 5) 
системата за вътрешни съобщения, споделяни във „виртуалното общество“, 6) 
позициите, приети от „външния свят“ (националните парламенти, гражданското 
общество, лобистите) 7) налични проучвания (от оценката на въздействието) и от други 
публични и неофициални източници. Част от тази работна информация би могла и 
трябва да бъде споделяна с другите институции, както и на последно място, но не и по 
значение, разпространявана до външния свят (гражданите) чрез подходящи средства 
(например актуализирана и по-нова версия на „OEIL“).
14. Макар и основната цел на настоящия доклад да не е да предлага изменения в 
законодателството на ЕС, констатациите в него биха могли да бъдат полезни за 
извършваната в момента законодателна дейност в рамките на преразглеждането на 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 (вж. доклада Cashman (2008/ 0090 (COD))2. Картината на 
настоящата ситуация може да се използва за проверка на необходимостта от промени и 
за определяне на областите, където би могла да се наложи намеса на законодателя 
(поради юридически пропуски, неясни определения, твърде широка преценка, 
последните съдебни решения и др.).

                                               
1 В това отношение публично достъпният „OEIL“ (www.europarl.europa.eu/oeil) е в начална форма и ще 
изисква допълнителни подобрения. 
2 Вж.: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


