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PREDGOVOR

Od 3. decembra 2001 Evropski parlament, Svet in Komisija izvajajo Uredbo (ES) št.
1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov, ki jih te tri institucije hranijo.

V skladu s členom 17(1) te uredbe: „Vsaka institucija objavi vsako leto poročilo za preteklo leto,
vključno s številom primerov, ko je institucija zavrnila dostop do dokumentov, razlogi za
zavrnitev ter številom dokumentov občutljive narave, ki niso vpisani v register“.

V skladu s členom 116(6) poslovnika Parlamenta predsedstvo sprejme letno poročilo iz
člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1049/2001.

METODOLOGIJA

Letno poročilo Evropskega parlamenta za leto 2016 je pripravljeno v skladu z naslednjo
metodologijo:

 podatki o pregledanih in zahtevanih dokumentih veljajo samo za točno navedene
dokumente;

 prošnje za dostop do zelo velikega ali nedoločenega števila dokumentov, ki jih
institucija ni mogla opredeliti, niso zajete v statistiki o zahtevanih dokumentih;

 podatki o prošnjah za dostop do dokumentov zajemajo obe vrsti prošenj, tj. prošnje
z določenim in nedoločenim številom dokumentov;

 odločitev o delnem dostopu se šteje kot pozitiven odgovor;
 potrdilne prošnje se lahko nanašajo na prvotne odločitve o zavrnitvi ali delnem

dostopu;
 leto potrdilne prošnje se določi po datumu registracije ustrezne prvotne prošnje.
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Letno poročilo Evropskega parlamenta
o dostopu javnosti do dokumentov – 2016

(člen 17 Uredbe (ES) št. 1049/2001)

Povzetek

Številke

 Nadaljevala se je rast števila sklicev na dokumente v javnem registru. Podatkovna zbirka
registra je 31. decembra 2016 vsebovala 647 903 sklice na dokumente v primerjavi s
606 256 sklici konec lanskega leta.

 V letu 2016 so uporabniki spletišča javnega registra Parlamenta neposredno prek
registra pregledali 118 980 dokumentov. Prek drugih platform jih je bilo pregledanih več
kot milijon. Parlament je v istem obdobju prek spletnega obrazca ali po elektronski pošti
prejel 499 prošenj, ki so zadevale 802 točno navedena dokumenta, kar je 7-odstotno
povečanje glede na leto 2015.

 136 od 499 dokumentov je zadevalo še neobjavljene dokumente.

 Delež vseh pozitivnih odgovorov v letu 2016 je presegel 95 %.
 Parlament je zavrnil dostop v 23 primerih, večinoma v povezavi s prošnjami za

dokumente, ki se nanašajo na poslance.

Trendi

 V letu 2016 je število prošenj za zelo veliko ali nedoločeno število dokumentov (tj.
prošenj za „vse dokumente v zvezi z“ določeno temo, „vse dokumente z informacijami o“
določeni temi ali vse dokumente iz določenega obdobja itd.) glede na prejšnje leto
poraslo za 31 %. To je velik porast, toda ne močan kot med letoma 2014 in 2015, ko se
je to število potrojilo.

 Kar zadeva trende, so prosilci v letu 2016 pokazali posebno zanimanje za dokumente,
ki se nanašajo na financiranje evropskih političnih strank, izdatke in nadomestila
poslancev ter dejavnosti poslancev iz Združenega kraljestva v času referenduma o
članstvu Združenega kraljestva v Evropski uniji. Zanimanje javnosti za dokumente v
zvezi s pogajanji o hitrih dogovorih v zakonodajnih postopkih je še vedno visoko.

 Delež potrdilnih prošenj je s tremi potrdilnimi prošnjami med letom ostal razmeroma
nizek.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

P O G L A V J E  I
I z v a j a n j e  U r e d b e  ( E S )  š t . 1 0 4 9 / 2 0 0 1  v  l e t u  2 0 1 6
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A) Vsebina javnega registra dokumentov Parlamenta

Javni register dokumentov Parlamenta je bil vzpostavljen leta 2002 zaradi
nadaljnjega povečanja preglednosti in omogočanja lažjega dostopa javnosti do
dokumentov institucije v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001. Register zbira
predvsem sklice na zakonodajne dokumente. V mejah možnega pa so neposredno
na voljo tudi druge kategorije dokumentov.

Število sklicev na dokumente se je vsako leto povečalo. Do 31. decembra 2016 so
v podatkovni zbirki registra bili doseženi 647 903 sklici na dokumente (kar skupaj
pomeni 4 175 092 dokumentov ob upoštevanju več jezikovnih različic), kar je 7-
odstotno povečanje glede na prejšnje leto. V javnem registru ni bil zabeležen
noben občutljiv dokument v smislu člena 9 Uredbe (ES) št. 1049/2001.

(Sl. 1) Razvoj javnega registra dokumentov Parlamenta
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B) Podatki o pregledanih in zahtevanih dokumentih1

V skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 1049/2001, ki določa, da institucije, če je mogoče,
zagotovijo, da so dokumenti neposredno dostopni javnosti, je mogoče neposredno
prenesti približno 95 % dokumentov s spletišča javnega registra Parlamenta2. Dokumenti, ki
jih ni mogoče pregledati neposredno, so na voljo na zahtevo prek spletnega obrazca3 ali po
elektronski pošti.

B.1) Neposredno pregledani dokumenti

V letu 2016 je bilo 118 980 dokumentov pregledanih neposredno na spletišču javnega
registra Parlamenta. Ta podatek ne zajema števila dokumentov, pregledanih prek drugih
platform, ki so povezane s podatkovno zbirko registra, vključno s spletnimi stranmi
parlamentarnih odborov in spletno stranjo Think Tank.

Na spletni strani javnega registra Parlamenta so bile najpogosteje pregledane naslednje
vrste dokumentov (v padajočem vrstnem redu): vprašanja za pisni odgovor (22,4 %),
odgovori na vprašanja (20,9 %), sprejeta besedila (6,2 %), dokumenti, ki jih je predložila
Evropska komisija (2,4 %).

(Sl. 2) Število dokumentov, pregledanih na spletni strani javnega registra dokumentov

1 Podatki se nanašajo zgolj na točno navedene dokumente.
2 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=SL
3 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=SL
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B.2) Dokumenti, zahtevani prek spletnega obrazca ali po elektronski pošti

V letu 2016 je bil prek spletnega obrazca ali po elektronski pošti zahtevan dostop do 802
točno navedenih dokumentov. To je 7-odstotno povečanje v primerjavi s številom točno
navedenih dokumentov, zahtevanih v prejšnjem letu.

Tako kot v prejšnjih letih ta številka ne upošteva prošenj za dostop do nedoločenega števila
dokumentov, kot so prošnje za dostop do „vseh dokumentov v zvezi z“ določeno temo, „vseh
dokumentov z informacijami o“ določeni temi itd. Teh dokumentov ni mogoče količinsko
opredeliti za statistične namene.

(Sl. 3) Točno navedeni dokumenti, zahtevani prek spletnega obrazca ali po elektronski pošti
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C) Podatki o prošnjah

Parlament je v letu 2016 prejel 499 prošenj prek spletnega obrazca ali po elektronski pošti.
Med njimi je bilo 345 prošenj za točno navedene dokumente, 147 prošenj za dostop to
nedoločenega števila dokumentov in sedem prošenj drugih institucij v skladu z
„memorandumom o soglasju“4.

Velja poudariti, da se je število prošenj za nedoločeno število dokumentov glede na leto
2015 povečalo za 31 %. Skoraj 30 % vseh prošenj, prejetih v letu 2016, je vsebovalo zahtevo
za dostop do „vseh dokumentov v zvezi z“ določeno temo ali „vseh dokumentov z
informacijami o“ določeni temi.

Od 499 prejetih prošenj v letu 2016 se je Parlament pozitivno odzval v 476 primerih, v osmih
primerih pa je odobril delni dostop do zahtevanih dokumentov.

(Sl. 4) Število prošenj in pozitivnih odgovorov

136 od 499 prošenj, prejetih v letu 2016, je zadevalo še neobjavljene dokumente.

Večina teh prošenj je zadevala dokumente, ki se nanašajo na financiranje evropskih
političnih strank in političnih skupin v Parlamentu (20 %), dokumente poslancev (18 %),

4 Memorandum o soglasju med službami Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, podpisan 9. julija 2002, o izvajanju
člena 4(4) Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.
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politična telesa (17 %), upravo Parlamenta in javna naročila (16 %), pravna mnenja (6 %) in
dokumente trialoga (5 %).

Parlament je v letu 2016 pozitivno odgovoril na 113 od 136 prošenj za še neobjavljene
dokumente.

(Sl. 5) Število prošenj za dostop do neobjavljenih dokumentov in število pozitivnih odgovorov

V letu 2016 je Parlament v 23 primerih zavrnil dostop javnosti do dokumentov z odločitvijo
pristojnega organa.

Po zavrnitvi na začetni stopnji so bile vložene tri potrdilne prošnje5. Parlament je v vseh treh
primerih potrdil svoje prvotno stališče.

12 od 23 zavrnjenih prošenj je zadevalo dokumente, povezane s poslanci; štiri zavrnjene
prošnje so zadevale financiranje političnih strank, druge pa tekoče sodne primere o
trialogih, vprašanjih v zvezi z javnim naročanjem (dva primera), varnosti IT v Parlamentu (dva
primera), pravno mnenje Pravne službe oziroma dokument Komisije, ki ga hrani Parlament.

5 Potrdilne prošnje so lahko posledica celovite zavrnitve ali odobritve delnega dostopa (člen 7(2) Uredbe (ES) št.
1049/2001).



10

(Sl. 6) Število prošenj za dostop do neobjavljenih dokumentov in število zavrnitev

Letošnje zavrnitve so enako kot v letu 2015 večinoma temeljile na potrebi po zaščiti
zasebnosti in integritete posameznikov (točka (b) člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1049/2001),
poslovnih interesov fizičnih ali pravnih oseb (člen 4(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001), postopka
odločanja institucije (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1049/2001) in varstva pravnih mnenj (člen 4(2)
Uredbe (ES) št. 1049/2001).

(Sl. 7) Razlogi za uveljavljanje izjem v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001

Ugotovi se, da je stopnja pozitivnih odgovorov v letu 2016 ostala visoka – znašala je okoli
95 % za vse prošnje ter 83 % za prošnje v zvezi z neobjavljenimi dokumenti.
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D) Profil prosilcev6

Akademiki in raziskovalci so še vedno predstavljali največji delež prosilcev, v tej skupini je
bilo 50 % prosilcev, za njimi pa so se zvrstili poslovni sektor, okoljevarstvene organizacije in
predstavniki drugih interesov, skupaj okoli 15 % prosilcev. V letu 2016 so veliko število
prošenj vložili novinarji (7 %), ki so vložili največ prošenj za neobjavljene dokumente, delež
pravnikov med prosilci pa se ni spremenil in se giblje okoli 10 %.

Kar zadeva zemljepisno porazdelitev prosilcev med državami članicami, je bil vzorec v letu
2016 podoben vzorcu iz prejšnjih let. Približno 32 % prosilcev je živelo v Belgiji, sledile pa so
(v padajočem vrstnem redu) Nemčija (13 %), Francija (8 %), Španija (8 %) in Italija (6 %).
Število prošenj iz tretjih držav obsega približno 5,3 % skupnega števila.

Podobno kot v prejšnjih letih je bil najpogosteje uporabljeni jezik v prošnjah v letu 2016
angleščina (58 %), sledile pa so nemščina (12 %), francoščina (11 %) in španščina (4 %).

(Sl. 8) Profil prosilcev za dostop do dokumentov v letu 20167

(Sl. 8a) Državljanstvo

6 Podatki o profilih prosilcev temeljijo na informacijah, ki jih navedejo prosilci v svojih prošnjah. V skladu z Uredbo (ES)
št. 1049/2001 prosilcem ni treba navajati informacij o svoji identiteti in nekateri prosilci se odločijo, da ne bodo razkrili
svojega poklica; to zlasti velja za prošnje, predložene po elektronski pošti.

7 Avtorske pravice slik v grafih: salem / Fotolia - kebox / Fotolia – Pekchar / Fotolia – DIDEM HIZAR / Fotolia – Claudio
Divizia / Fotolia – ravennka / Fotolia – photolars / Fotolia – Becky Stares / Fotolia – Sylvie Bouchard / Fotolia – atScene /
Fotolia – Seraphim Vector / Fotolia – valentint / Fotolia – quka / Fotolia – Gstudio Group / Fotolia – mostafa fawzy /
Fotolia – BERLINSTOCK / Fotolia – Double-J Design – Evropska unija.
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(Sl. 8b) Poklic

(Sl. 8c) Jezik
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

P O G L A V J E  I I
T r e n d i  i n  k o n k r e t n a  v p r a š a n j a
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

Leto 2016 je zaznamovalo posebej veliko zanimanje novinarjev in državljanov na splošno za
dostop do dokumentov Parlamenta, povezanih s financiranjem evropskih političnih strank
in fundacij ter zahtevki poslancev za izdatke in nadomestila. To leto pa izstopa tudi po
neprimerljivi stopnji prošenj za dostop do zelo velikega ali nedoločenega števila
dokumentov.

A) Financiranje evropskih političnih strank in fundacij

Število prošenj za dokumente, povezane s financiranjem evropskih političnih strank in
fundacij, je skozi leta naraščalo, saj se je javnost čedalje bolj seznanjala z obstojem teh
organizacij in pomembno vlogo Parlamenta pri njihovem upravljanju. Kar zadeva prošnje za
še neobjavljene dokumente, je financiranje političnih strank in fundacij glede na 20 % vseh
prejetih prošenj v letu 2016 bila najbolj vroča tema. Trditve, da je nekaj strank in fundacij v
preteklosti nepravilno uporabljalo donacije, so najverjetneje vplivale na ta trend, kakor tudi
razmeroma nedavno sprejetje novih predpisov o tej zadevi.

Dokumenti o financiranju političnih strank in fundacij so predvsem tisti dokumenti, ki so
predloženi Parlamentu ali ki jih Parlament pripravi v skladu s pravili o tej zadevi. Uredba (ES)
št. 2004/20038 je določila pravni okvir, na podlagi katerega lahko organizacije pridobijo
status evropske politične stranke ali fundacije in se jim odobrijo sredstva iz proračuna
Evropske unije. Uredba se bo prenehala uporabljati ob izteku finančnega obdobja 2016,
nadomestila pa jo bo Uredba (EU, Euratom) št. 1141/20149. Velja pa tudi sklep predsedstva
Evropskega parlamenta z dne 29. marca 200410, ki določa postopek, v skladu s katerim
Parlament upravlja dejansko financiranje strank in fundacij.

Tri vrste prošenj za dostop do dokumentov o financiranju političnih strank in fundacij, ki jih
to poročilo lahko upravičeno obravnava: prošnje za dostop do dokumentov, objavljenih na
spletni strani Parlamenta, namenjeni evropskim političnim strankam in fundacijam, prošnje
za dostop do vlog političnih strank in fundacij za donacijo ter prošnje za dostop do obvestil
predsedstvu o financiranju političnih strank.

Spletna stran Parlamenta o evropskih političnih strankah in fundacijah

Parlament je v skladu s členom 9a Uredbe (ES) št. 2004/2003 dolžan objaviti letno poročilo s
preglednico zneskov, plačanih vsaki evropski stranki ali fundaciji, ter poročilo o uporabi
navedene Uredbe in določb o njenem izvajanju. V skladu z navedeno določbo se ti
dokumenti naložijo na za to namenjeno spletno stran11. Zaradi povečanja preglednosti pa

8 Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski
ravni, in predpisih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, str. 1–4).

9 Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju
evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL C 63, 4.3.2014, str. 1–34).

10 Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega
parlamenta in Sveta o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega
financiranja (UL C 63, 4.3.2014, str. 1–34).

11 http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00101/Political-parties-and-foundations
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Parlament naredi še korak dlje od teh zakonskih obveznosti in objavi posebno različico
končnih poročil strank in fundacij. Objavljena različica končnih poročil vključuje finančno
poročilo o upravičenih dejansko nastalih izdatkih na podlagi strukture predvidenega
proračuna, popoln povzetek prihodkov in izdatkov, ki ustrezajo računom za obdobje
upravičenosti, za katerega velja sklep o donaciji, in poročilo o zunanji reviziji računov s strani
neodvisnega revizorja, ki potrjuje, da se donacija uporablja v skladu s pravili.

Kljub temu je v letu 2016 veliko število prosilcev predložilo prošnje za dostop prav do teh
dokumentov, kar je verjetno posledica tega, da ne poznajo spletišča ali ker je raziskovanje
teme, ki jih zanima, dolgotrajno. V teh primerih je Parlament prosilce v svojih odgovorih
ponavadi napotil na spletno stran in jim posredoval hiperpovezave do zahtevanih
dokumentov.

Prošnje za dostop do vlog za donacije

Da bi politične stranke in fundacije prejele sredstva iz proračuna Evropske unije za
financiranje svojega delovanja v finančnem obdobju, morajo zaprositi za donacijo še pred
začetkom obdobja. V svojih vlogah morajo prikazati, da izpolnjujejo merila upravičenosti iz
Uredbe (ES) št. 2004/2003 in da, kar je pomembno, pripravljajo načrte za prihodnje finančno
obdobje, ki med drugim vključujejo njihove politične cilje in načrtovane dejavnosti.

Podrobnosti o vlogah za donacije in občutljivosti informacij, ki jih te vloge vsebujejo, so take
narave, da Parlament, kadar se v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 zahteva razkritje vloge,
običajno ugotovi, da podrobnosti ni mogoče razkriti, ne da bi se pri tem ogrozili osrednji cilji
in dejavnosti organizacije. Zato je treba dostop do vlog za donacije zavrniti, da se zaščitijo
poslovni interesi strank ali fundacij v skladu s prvo alinejo člena 4(2) Uredbe (ES) št.
1049/2001.

Prošnja za dostop do obvestil generalnega sekretarja predsedstvu

Približno na začetku vsakega finančnega obdobja ustrezne službe Parlamenta ocenijo vloge
evropskih političnih strank in fundacij za donacije. Te ocene so povzete v obvestilo
generalnega sekretarja o dodelitvi donacij. Obvestilo se nato predloži predsedstvu, ki se
odloči o začasnem znesku donacije za vsako stranko in fundacijo, ki izpolnjuje merila
upravičenosti. Stranke in fundacije pa po koncu finančnega obdobja predložijo Parlamentu
končno poročilo o uporabi začasne donacije. Ta poročila so nato povzeta v obvestilo, ki se
predloži predsedstvu, nato pa se sprejme odločitev o znesku končne donacije.

Leta 2016 je Parlament prejel veliko prošenj za dostop do takih obvestil, ki se nanašajo na
finančno obdobje 2016 ali prejšnja finančna obdobja. Dostop javnosti do obvestil je bil v
skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 odobren ali zavrnjen od primera do primera, odvisno od
njihove vsebine, kot določa ustaljena sodna praksa. Navedena obvestila lahko vključujejo
pravne vidike glede uporabe pravil o financiranju evropskih političnih strank in fundacij.
Poleg tega je ena od dolžnosti generalnega sekretarja, da pomaga predsedstvu pri izvajanju
njegovih nalog in mu svetuje ter posreduje popolne temeljne informacije za namen
sprejemanja odločitev. Kadar je Parlament torej ugotovil, da bi javno razkritje obvestila za
predsedstvo ogrozilo možnosti institucije, da pri njegovih službah poišče pravni nasvet, ali
hudo oviralo postopek odločanja institucije, je bil dostop do zadevnega obvestila zavrnjen.
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B) Prošnje za dostop do dokumentov, povezanih z zahtevki poslancev za izdatke in
nadomestila

V letu 2016 se je nadaljeval porast števila prošenj za dostop do dokumentov, ki se nanašajo
na poslance. V to kategorijo je spadalo približno 18 % vseh prošenj za še neobjavljene
dokumente. Večina se jih je nanašala na zahtevke poslancev za izdatke in nadomestila.
Prosilci, ki se zanimajo za dostop do navedenih dokumentov, običajno želijo, da se zagotovi
javni nadzor nad porabo javnih sredstev in pokažejo morebitne finančne nepravilnosti ter
da se omogoči javna razprava o delovanju Parlamenta. Druge prošnje zadevajo dokumente,
povezane z dejavnostjo poslancev v okviru njihove politične zmogljivosti.

Praksa Parlamenta

Parlament pri obravnavi prošenj za dostop do dokumentov, povezanih s poslanci, pogosto
uporablja člen 116(2) poslovnika Parlamenta in točko (b) člena 4(1) Uredbe (ES) št.
1049/2001 o varstvu zasebnosti. Upoštevajo se tudi smernice predsedstva z dne
20. februarja 2008, pripravljene na podlagi dobrih praks nacionalnih parlamentov.

Uredba (ES) št. 1049/2001 o dostopu do dokumentov se predvsem uporablja za dokumente,
ki jih hranijo tri glavne institucije Evropske unije: Komisija, Svet in Evropski parlament.
Parlament meni, da načeloma obstaja temeljna ločnica med njegovimi izvoljenimi poslanci
in samo institucijo.

V skladu z navedenim načelom člen 116(2) poslovnika Parlamenta določa, da so dokumenti,
ki jih sestavijo posamezni poslanci, dokumenti Parlamenta za namene dostopa do
dokumentov le, če so vloženi v skladu s tem poslovnikom. To pomeni, da osebni dokumenti
poslancev, vključno z njihovo elektronsko pošto, razporedi, dopisi, ki jih sestavljajo ali
sprejemajo, ali notranjimi obvestili, ne štejejo za „dokumente Parlamenta“ in da Parlament
zato ni v položaju, da bi odobril dostop do tovrstnih zahtevanih dokumentov, saj jih
institucija ne hrani in ne spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1049/2001.

Kljub temu pa velik delež zahtevanih dokumentov, ki zadevajo poslance Parlamenta,
dejansko spada med dokumente Parlamenta, bodisi zato ker so bili predloženi instituciji
bodisi ker jih je institucija izdala. Parlament v teh primerih pri ocenjevanju razkritja
dokumentov posebno pozornost nameni zasebnosti in integriteti poslancev. Večina
zahtevanih dokumentov, na katere se nanašajo prošnje, povezane z zahtevki poslancev za
izdatke in nadomestila, dejansko vsebuje zasebne in občutljive informacije. Kadar prosilec
ne dokaže potrebe po tem, da se nanj prenesejo osebni podatki v skladu s členom 8 Uredbe
(ES) št. 45/200112, Parlament zavrne dostop do dokumenta v skladu s potrebo po varstvu
zasebnosti in integriteti posameznikov, kot je določeno v točki (b) člena 4(1) Uredbe (ES) št.
1049/2001.

Parlament je v letu 2016 odgovoril na vse prošnje za dostop do zahtevkov poslancev za
nadomestila na podlagi ene ali obeh zgoraj navedenih določb.

Pristop Parlamenta do dostopa do dokumentov temelji na smernicah predsedstva z dne
20. februarja 2008 na podlagi dobre prakse nacionalnih parlamentov. V skladu z navedenimi

12 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1–22).



16

smernicami se podrobne razčlenitve zneskov, ki se običajno izplačajo posameznim
poslancem, ne objavijo, poslanci pa lahko po lastni presoji razkrijejo informacije, ki jih želijo
deliti z javnostjo.

Referendum o članstvu Združenega kraljestva v Evropski uniji

Ker se je bližal referendum o članstvu Združenega kraljestva v Evropski uniji, je Parlament
prejel nekaj prošenj za dostop do zahtevkov britanskih poslancev za izdatke in nadomestila,
zlasti pa poslancev stranke UKIP. Parlament je te prošnje obravnaval enako, kot se
obravnavajo podobne prošnje, ki niso povezane z referendumom.

C) Prošnje za dostop do nedoločenega števila dokumentov

Kot je bilo omenjeno že v poročilu za leto 2015, je v zadnjih letih naraščalo število prošenj
za dostop do zelo velikega ali nedoločenega števila dokumentov, kot so prošnje za „vse
dokumente v zvezi z“ določeno temo in „vse dokumente z informacijami o“ določeni temi. V
letu 2015 je močno poraslo število prošenj za nedoločeno število dokumentov – glede na
leto 2014 se je kar trikrat povečalo, njihov delež vseh prošenj za dokumente v letu 2015 pa
je znašal 25 %. Skupno število teh prošenj je v letu 2016 poraslo za dodatnih 31 % glede na
leto 2015.

Te prošnje so pogosto posredovane prek javnih portalov, kot je spletna stran AsktheEU.org
(povprašajte EU), kjer je na voljo samodejni sistem za ustvarjanje ad hoc elektronskih
naslovov za pošiljanje prošenj za dostop do dokumentov institucijam EU, pri čemer
uporabnikom ni treba navesti nobenih informacij o svojem obstoju ali identiteti13.

V nasprotju z nekaterimi državnimi zakonodajami Uredba (ES) št. 1049/2001 ne vsebuje
določb o nepravičnih ali očitno nerazumnih prošnjah ali poskusih zlorab. Prosilcem v skladu
z uredbo ni treba navajati informacij o svoji identiteti ali razlogov za vložitev prošnje. V
nekaterih primerih pa prošnje zaradi pomanjkanja podatkov ni mogoče primerno obdelati,
na primer ko ni navedena razlaga, ki bi Parlamentu lahko pomagala opredeliti zahtevane
dokumente, ali ko ni podatkov o identiteti prosilca.

Tako lahko, na primer, prošnje za „vse dokumente“ povzročijo prekomerno upravno breme,
ki ni skladno z načelom dobrega upravljanja. Njihova obdelava pogosto zahteva
poglobljeno raziskavo, da se opredelijo vsi dokumenti, na katere bi se utegnila prošnja
nanašati, in sodelovanje več parlamentarnih služb, ki presega njihovo običajno delo. Poleg
tega je za Parlament pogosto težko, če ne celo nemogoče, da glede na prošnjo za dostop do
dokumentov z gotovostjo opredeli, kateri dokumenti se dejansko „nanašajo“ na temo, za
katero se prosilec zanima.

Prav tako odsotnost zahtev, na podlagi katerih bi prosilec moral dokazati svojo identiteto,
pomeni prosto pot za zlorabe pri vlaganju prošenj za dostop do dokumentov, kot so lažne
in ponavljajoče se prošnje iz slamnatih e-poštnih naslovov. V nekem posebnem primeru je
bilo ugotovljeno, da je ena oseba uporabila dva različna uporabniška računa na spletišču
AsktheEU.org in objavila pripombe, za katere je bilo ugotovljeno, da kršijo smernice o tem,
kaj je ustrezno navesti v prošnjah. V odsotnosti kakršnih koli zakonskih določb o tem, kako

13 http://www.asktheeu.org/en/body/european_parliament
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ravnati v takšnih primerih, si Parlament prizadeva za iskanje rešitve, ki bo zaščitila pravico
dostopa do dokumentov in obenem odpravila zlorabe.

Zaradi navedenih razlogov in zaradi varovanja interesa dobrega upravljanja je Parlament v
letu 2016 začel od prosilcev bolj dosledno zahtevati, da navedejo fizični naslov, na katerega
jih lahko s priporočenim pismom s povratnico obvesti o zavrnitvi dostopa do dokumentov,
s čimer zagotavlja pravno gotovost.

V primeru prošenj, ki niso dovolj natančne, ali prošenj, ki se nanašajo na zelo dolg dokument
ali na veliko število dokumentov, ima institucija naslednje možnosti: 1) prosilca lahko
pozove, naj razjasni prošnjo (člen 6(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001), 2) s prosilcem se lahko
neuradno posvetuje, da bi se našla primerna rešitev (člen 6(3) Uredbe (ES) št. 1049/2001), in
3) v izjemnih primerih lahko tudi podaljša prvoten zakonski rok za odgovor za dodatnih 15
delovnih dni. Vendar se je pokazalo, da te možnosti niso vedno ustrezne.

1) Pojasnilo na podlagi člena 6(2)

V primeru prošenj, ki se nanašajo na „vse dokumente“, povezane z določeno temo, ali na
sicer nejasne prošnje, se prosilcu posredujejo splošne informacije o temi in povezave za
prenos določenih dokumentov, nato pa se ga pozove, naj razjasni svojo prošnjo, da bi jo
Parlament imel možnost obravnavati.

2) „Zoženje“ obsega prošnje na podlagi člena 6(3)

V primeru prošenj za dostop do velikega števila določenih dokumentov se prosilca pozove,
da zoži obseg prošnje na manjše število dokumentov, da bi jih Parlament lahko ocenil in
odgovoril v zakonsko določenih rokih in da bi prosilec imel možnost posredovati naknadne
prošnje.

Če prosilec tega posveta ne sprejme, se lahko Parlament odloči, da dostop do dokumentov
zavrne zaradi čezmernega upravnega bremena. Sodišče je ponovno potrdilo to možnost v
dveh primerih, v katerih bi količina dokumentov ali delov dokumentov, ki bi jih bilo treba
cenzurirati, povzročila neprimerno veliko upravnega dela. V teh dveh primerih je bilo
razsojeno, da načelo sorazmernosti omogoča institucijam, da uskladijo interese do dostopa
javnosti z delovnim bremenom, ki ga prošnja povzroči, in da institucije lahko zaščitijo
interese dobrega upravljanja (glej zadevi Hautala in Strack)14.

3) V izjemnih primerih, kot je določeno v členu 7(3) Uredbe (ES) št. 1049/2001 lahko
institucija tudi podaljša prvotni zakonski rok za odgovor za dodatnih 15 delovnih dni.

Parlament včasih izkoristi to možnost, kadar obravnava posebno zahtevne prošnje, kot so
prošnje, ki se nanašajo na veliko dokumentov ali zelo dolge dokumente, kar zahteva
vključitev in usklajevanje večjega števila služb Parlamenta kot običajno. Izkazalo se je, da so
takšna podaljšanja koristna ali celo potrebna, da bi Parlamentu omogočila, da oceni vse
dokumente in da prosilcu posreduje odgovor, ki ga dejansko in pravno utemelji, medtem
pa upošteva svoje notranje postopke in opravlja svoje običajne delovne naloge.

14 Zadeva T-14/98, Hautala proti Svetu, odstavek 86; Zadeva C-127/13 P, Strack proti Komisiji, EU:C:2014:2250, odstavek 27.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

POGLAVJE III
Odločitve Evropskega varuha človekovih pravic in sodna praksa
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Odločitev varuhinje človekovih pravic o zaključku preiskave pritožbe 1189/2016/JN

V letu 2016 je bila varuhinji človekovih pravic vložena samo ena pritožba proti Parlamentu
v zvezi z obravnavanjem prošenj za dostop do dokumentov. V začetku leta se je prosilec
obrnil na Evropski parlament prek spletišča AsktheEU.org in zaprosil za dostop do
dokumentov, povezanih z delegacijo politične skupine. Parlament je v odgovoru obvestil
prosilca, da institucija ne hrani dokumentov političnih skupin. Na podlagi prošnje za
ponovno preučitev je bila po priporočeni pošti posredovana uradna odločitev. Pritožnik je
nato zahteval, naj Parlament objavi svojo odločitev na spletišču AsktheEU.org, vendar
nalaganje dokumentov na zunanja spletišča ni v skladu s pristojnostmi Parlamenta. Ker
pritožnik ni prejel nobenega odgovora, se je obrnil na varuhinjo človekovih pravic (Pritožba
1189/2016/JN). Urad varuha človekovih pravic je stopil v stik z ustrezno službo Evropskega
parlamenta. Služba je nato ustrezno obvestila pritožnika. Varuhinja človekovih pravic je
zaključila primer.

2. Sodni nadzor

V zvezi z odločitvami Parlamenta o dostopu do dokumentov ni bilo pred Sodišče Evropske
unije vloženih nobenih novih tožb. V času priprave tega besedila pa še vedno potekajo trije
primeri. Sodbe se pričakujejo v letu 2017 ali 2018.

1) Zadeva T-136/15 - Evropäiki Dynamiki proti Parlamentu (postopki javnih naročil): Tožbo
pred Splošnim sodiščem je marca 2015 vložila stranka v okvirni pogodbi za storitve
informacijske tehnologije ITS08 (izvajanje zunanjih storitev za storitve informacijske
tehnologije) po odločitvi Parlamenta z dne 13. februarja 2015, s katero je zavrnil javni dostop
do vseh prošenj za ponudbe, vključno s tehničnimi prilogami, ki jih je izdal Evropski
parlament za vse dele okvirne pogodbe. Parlament je zavrnitev utemeljil s potrebo po zaščiti
javne varnosti, zasebnosti in integritete posameznikov, poslovnih interesov tretjih strani ter
postopka odločanja. Zaslišanje je potekalo januarja 2017;

2) Zadeva T-540/15 - De Capitani proti Parlamentu (dokumenti trialoga): Tožba pred
Splošnim sodiščem je bila vložena septembra 2015 po odločitvi Parlamenta z dne 8. julija
2015, da se odobri le delni javni dostop do dveh dokumentov s stolpci, ki se nanašata na
tekoča medinstitucionalna pogajanja o zakonodajnem predlogu za uredbo Evropskega
parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja,
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol). Pisni postopek je zaključen in zaslišanj
do zdaj še ni bilo;

3) Zadeve od T-639/15 do T-666/15 novinarji proti Parlamentu (nadomestila in izdatki):
Novembra 2015 je bilo pred Splošnim sodiščem vloženih 29 tožb po odločitvi Parlamenta,
da zavrne javni dostop do vseh dokazil v zvezi z izdatki in nadomestili poslancev na podlagi
varstva zasebnosti in integritete posameznikov. Pisni postopek je zaključen in zaslišanj do
zdaj še ni bilo.
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S k l e p n e  o p o m b e

Parlament si je v letu 2016 prizadeval za nadaljnje povečanje dostopa javnosti do
dokumentov institucije, obenem pa je usklajeval ta cilj z dolžnostjo naloge, da zaščiti
določene interese, kot so zasebnost in integriteta posameznikov ali sposobnost institucije,
da sprejema odločitve. Ker sta se preglednost in dostopnost zakonodajnih dokumentov v
zadnjih nekaj letih izboljšala zlasti zaradi razširitve obsega javnega registra dokumentov
Parlamenta, se je v letu 2016 potrdil trend prosilcev, ki jih bolj kot dostop do zakonodajnih
dokumentov zanima zlasti dostop javnosti do upravnih dokumentov. Zaradi tega se
Parlament pogosto znajde na neznanem področju. Novi izzivi in pravna vprašanja nastajajo
vsakič, ko prosilci zaprosijo za dostop do kategorije dokumentov, ki pred tem javnosti ni
bila razkrita.

Kljub temu podatki Parlamenta kažejo na izjemno nizko stopnjo potrdilnih prošenj v
zadnjih nekaj letih, zlasti pa v letu 2016. To bi lahko pomenilo, da so prosilci na splošno
zadovoljni z odgovori Parlamenta na njihove prošnje, tudi če se dostop do dokumenta
zavrne na podlagi ene od izjem pri pravici dostopa v skladu z Uredbo (EU) št. 1049/2001.
Ocena dogovorov v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov Parlamenta v celoti kaže, da
je institucija tudi v letu 2016 uspešno uresničevala cilje Pogodbe glede preglednosti.


