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ПРЕДГОВОР 
 

 
Европейският парламент, Съветът и Комисията прилагат от 3 декември 2001 г. Регламент 
(ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документите на тези три институции1.  
 
Съгласно член 17, параграф 1 от този регламент: „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“. 
 
Настоящият доклад е единадесетият доклад, изготвен от Европейския парламент в този 
контекст2. Той предлага както технически преглед на публичния регистър на документи на 
Парламента3, така и описание на заявките за достъп до документи, отправени към 
Европейския парламент през 2012 г. Докладът съдържа също забележки относно 
практическите въпроси, повдигнати във връзка с получените през този период заявки за 
достъп до документи на Парламента. Агрегираните данни относно обработването на 
заявленията и относно използването за справка на уебстраницата на регистъра могат да се 
открият в приложенията към настоящия доклад.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКРОНИМИ 
ГД за комуникация = Генерална дирекция за комуникация (Европейски парламент) 
КОРЕПЕР = Комитет на постоянните представители (Съвет) 

 

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:EN:PDF 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/information/report.htm?language=EN 
3 Техническото наименование е „електронен справочен регистър“; оттук нататък той е наричан 
„регистърът“. 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/information/report.htm?language=EN
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I. ОБОБЩЕНИЕ 

 
 Понастоящем публичният регистър на документи на Парламента (неговото по-точно 

наименование е „електронен справочен регистър“ или ЕСР) съдържа 12 % повече 
заглавия в сравнение с 2011 г. (463 689 заглавия или съответно 3 097 165 документа, 
ако се вземат предвид всички езикови версии); 90 % могат да бъдат свалени 
директно от уебсайта на Парламента. 

 Посещенията на уебстраницата на регистъра са се увеличили с 40 % (166 104 
посещения или средно 13 842 посещения на месец) в сравнение с 2011 г. 

 Същевременно се наблюдава постепенно намаляване на броя на документите, за 
които се отправят заявки към Парламента: през 2012 г. са изпратени заявки само за 
777 документа, което представлява спад на заявките от 33 % в сравнение с 
предходната година (през 2011 г. са получени заявки за 1161 документа). 

 Учените представляват най-големият дял от заявителите, който е намалял 
значително (36 % през 2012 г. в сравнение с 47 % през 2011 г.). Английският е най-
често използваният език, последван от немския, френския и испанския. Броят на 
заявките от Белгия и Нидерландия е нараснал най-много в сравнение с предходната 
година. Все повече заявители предпочитат да изберат отговора „други“ във връзка 
със своята професия, като предоставят по-малко информация относно своя 
професионален профил. Тази категория е нараснала и понастоящем представлява 
над една четвърт от всички заявители (27 % в сравнение с 23 % през предходната 
година). 

 Делът на заявките за документи, до които преди не е имало публичен достъп 
(документи, които подлежат на разглеждане съгласно разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 1049/2011), продължава да бъде сравнително стабилен — 21 % 
(166 документа) в сравнение с 25 % през 2011 г. (289 документа). Заявленията за 
достъп до документи, до които преди не е имало публичен достъп, получени през 
2012 г., се отнасят главно до вътрешни административни документи на Парламента, 
предимно докладни записки до Бюрото. 

 Делът на положителните отговори за тази категория документи е 87 % през 2012 г., 
като почти няма разлика в сравнение с 2011 г.  

 По заявленията за 22 документа е получен отказ за пълен или частичен достъп (в 
8 случая за пълен достъп и в 14 — за частичен достъп), в повечето случаи въз основа 
на изключението, свързано със защитата на личния живот и личната 
неприкосновеност съгласно член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) 
№ 1049/2011. 

 Броят на потвържденията на заявления, подадени след първоначален отказ за 
предоставяне на достъп (член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001), възлиза на шест — 
с две повече в сравнение с 2011 г. 

 През 2012 г. беше внесена нова жалба до Европейския омбудсман (0262/2012/OV). 
Жалбоподателят твърди, че публичният регистър на документи на Парламента не 
съдържа всички съществуващи парламентарни документи.  
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 През 2012 г. Съдът постанови решение относно решението на Парламента във 
връзка с достъпа до документи (T-190/10) 4. Това дело отчасти анулира решение на 
Парламента за отказ на публичен достъп до регистри на сътрудници на бивши 
членове на ЕП. 

 

II. РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1049/2001 И НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ 

През 2012 г. Регламент (ЕО) № 1049/2001 беше предмет на преразглеждане вследствие 
на предложението на Комисията от 21 март 2011 г. за неговото привеждане в 
съответствие с изискванията на Договора от Лисабон по отношение на прозрачността. 
 

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

 
На 15 декември 2011 г. Европейският парламент прие своята позиция5 на първо четене 
относно предложението на Комисията от 2008 г. за преработване на регламента, въз 
основа на доклада, изготвен от г-н Майкъл Кашман, член на ЕП и докладчик, назначен 
от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. В своята позиция 
Парламентът изрази мнението си, че процедурата, свързана с предложението на 
Комисията от 2011 г., е недействителна в резултат от включването от Парламента на 
съдържанието на предложението от 2011 г. в рамките на процедурата за предложението 
от 2008 г. 
 
През първото полугодие на 2012 г. представители на Парламента и представители на 
Комисията се срещнаха в рамките на неофициален триалог със Съвета с цел обсъждане 
на предварителната позиция на Съвета, подкрепена от КОРЕПЕР през май 2012 г. След 
провеждане на тристранните срещи и на техническите заседания в края на първото 
полугодие позициите на институциите продължаваха да се различават значително по 
редица чувствителни въпроси, например относно определението на „документ“6 и 
относно защитата на вътрешните разисквания на институциите („пространство за 
размисъл“)7. 
 
Когато на 20 септември 2012 г. докладчикът на Парламента информира комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи за развитието на досието, 
кипърското председателство потвърди готовността си да продължи да води активен 
диалог с Парламента въз основа на постигнатия дотогава напредък. В края на своя 
мандат обаче кипърското председателство заключи, че обстоятелствата не са 
благоприятни за постигането на компромис по това досие. 

 

2. Правилници на Парламента относно публичния достъп до документи и 
управлението на документи 

 

 
4 Решение от 28 март 2012 г. по дело T-190/10, Kathleen Egan и Margaret Hackett/Европейски парламент. 
5 P7_TA(2011)0580. 
6 Член 3 от Регламент (EO) № 1049/2001. 
7 Във връзка с член 4, параграф 3 от същия регламент, в който се разглежда процесът на вземане на 
решение на институцията.  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-190/10&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-190/10&td=ALL
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Решението на Бюрото от 28 ноември 2001 г. относно вътрешния правилник относно 
публичния достъп до документи на Европейския парламент за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 1049/2001 беше преразгледано и прието от Бюрото на 22 юни 2011 г. 8  
 
През 2012 г. този нов правилник спомогна за изясняване на обхвата на този регламент, 
когато той се прилага към документи на Парламента, по-специално по отношение на 
прилагането на подходящите правни основания във връзка със заявки за документи, 
предоставени от длъжностни лица на ЕС или/или членове на ЕП, за които са предвидени 
алтернативни процедури. Този правилник също спомогна за подобряване на 
обработването на заявките, като в него се прави разграничение между заявките за 
информация9, когато тази информация не е включена в съществуващ документ, и 
заявките за документи и по този начин се предоставя възможност съответната служба на 
Парламента да отговори на всяка заявка. 
 
През 2012 г. Бюрото прие ново решение относно управлението на документи10 относно 
новите условия за управлението на документи, като се предостави възможност за по-
координиран и уеднаквен подход от страна на различните служби. Основни елементи на 
това решение са назначаването от всяка генерална дирекция на служител, отговарящ за 
управлението на документи, и учредяването на вътрешноведомствена група на 
служителите, отговарящи за управлението на документи, чиято цел е да се осигури 
прилагането на новата система за управление на документи. 
 
Отделът за прозрачност понастоящем изготвя наръчник за служителите, отговарящи за 
управлението на документи, относно практическите аспекти на публичния достъп до 
документи на Парламента въз основа на опита и съдебната практика от последните 
десетина години. 
 
През 2012 г. в резултат на посочените по-горе решения се осъществяваше плодотворно 
сътрудничество между службите на Парламента, отговарящи за публичния достъп до 
документи, а именно Отдела за прозрачност, Архивния и документационен център, 
Отдела за обработка на запитвания от страна на гражданите и Генералната дирекция за 
комуникация.  
 

III. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОКУМЕНТИТЕ НА ПАРЛАМЕНТА  

Регистърът съществува в настоящия си вид от 27 януари 2011 г. насам, когато беше 
въведен по-ергономичен продукт с подобрени функции за търсене. Регистърът съдържа 
документи на Парламента от 2001 г. досега. 

1. Съдържание на регистъра — видове налични документи 

 

 
8 ОВ C 216 от 22.7.2001 г., стр. 19. 
9 Тези видове заявки се обработват по принцип от компетентните служби и/или от  Отдела за обработка на 
запитвания от страна на гражданите 
10 Решение от 2 юли 2012 г. В член 9 от него се говори за „служители, отговарящи за управлението на 
документите“, които съгласно буква в) отговарят по-специално за „предоставяне на разположение на 
документи, които са били изготвени или получени в рамките на сферата на правомощия на генералната 
дирекция и които се изискват от отдела, отговарящ за публичния достъп до документи, като 
въпросните документи се придружават от становище относно необходимите последващи действия“. 
Тази разпоредба отразява член 9 от решението на Бюрото от 22 юни 2011 г., съгласно който „когато трябва 
да се идентифицира или намери исканият документ … службата или органът, изготвил документа.... 
предлага какви да бъдат по-нататъшните действия“. 
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Очевидно е, че обемът на документите, които се съдържат в регистъра, нараства 
успоредно с изготвянето на нови документи от Парламента. Като цяло обществеността 
има пряк достъп до 90 % от документите онлайн в съответствие с разпоредбите на член 
12 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. Достъп до всички други документи може да се 
поиска чрез формуляра за заявка в интернет. 
 
Към 31 декември 2012 г. базата данни на регистъра съдържаше 463 689 заглавия (или 3 
097 165 документа, ако се вземат предвид всички езикови версии). Това представлява 
увеличение от 49 520 заглавия, съдържащи се в регистъра, или увеличение на обема с 12 
% в сравнение с 2011 г.  
 
Диапазонът на наличните документи също се увеличава вследствие на включването в 
регистъра на все по-голямо разнообразие от документи, свързани със законодателния 
процес, успоредно с разширяването на правомощията на Парламента. През 2012 г. в 
регистъра бяха включени два нови вида документи: изследвания (точка 2.3.1.1 от 
съдържанието на регистъра) и оценки на въздействието, реализирани от 1994 г. досега, 
както и приложения към отговорите на въпроси с искане за писмен отговор (точка 1.3.4.5 
от съдържанието на регистъра) от юни 2012 г. насам. 
 
През 2012 г. се извърши подготовка за интегрирането на няколко нови вида документи в 
регистъра през първото полугодие на 2013 г. Тези нови видове включват: документи от 
консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП, отговори на 
парламентарни въпроси до ЕЦБ (документи на комисията по икономически и парични 
въпроси), статистически справки, изготвени от службите на Библиотеката на 
Парламента, и проучвания на Евробарометър. В допълнение към това запасът от 
информационни бележки е изцяло актуализиран. 

2. Чувствителни документи 

 
Член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 установява специфичните процедури за 
обработка на т. нар. чувствителни документи11. Съгласно параграф 3 от този член 
чувствителните документи се вписват в регистъра единствено при наличието на съгласие 
от страна на органа, който ги е издал. 
 
В член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 се посочва, че в годишния доклад 
се посочва броят на чувствителните документи, които не са вписани в регистъра. През 
2012 г. Парламентът е нямал чувствителни документи по смисъла на член 9 от Регламент 
(ЕО) № 1049/2001 и поради това такива документи не са вписани в публичния регистър 
на документи на Парламента. 
 
Освен това член 12, параграф 2 от решението на Бюрото относно правилника относно 
обработката на поверителна информация от Европейския парламент, прието на 6 юни 
2011 г. и актуализирано с решение на Бюрото от 15 април 2013 г., предвижда, че 
генералният секретар представя на Бюрото годишен отчет за прилагането на това 

 
11 „(…) 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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решение. В годишния отчет следва да се посочат броят и видовете поверителни 
документи, получени и съхранявани от Европейския парламент. 
 

3. Използване на уебстраницата на регистъра 

3.1. Настоящи и бъдещи технически подобрения на уебстраницата на 
регистъра  

 
Като част от активната политика за прозрачност, за която се застъпва Европейският 
омбудсман и за която призовава Парламентът, уебстраницата на регистъра се 
усъвършенства постоянно, с цел да улеснява по-добре прекият достъп до документи на 
Парламента. 
 
През ноември 2012 г. уебстраницата на регистъра претърпя малка промяна, с цел да се 
приведе в съответствие с новото графично представяне на уебсайта на Парламента. 
Същевременно бяха въведени някои подобрения, например възможността за съчетаване 
на няколко ключови думи при търсенето на документ.  
 
Статистическите инструменти, използвани за преброяването на посещенията на 
уебстраницата, понастоящем се усъвършенстват, с цел да се прави по-добро 
разграничение между вътрешните и външните посещения, както и посещенията от 
автоматизирани машини и физически лица. Ще бъде все по-важно да се предоставя по-
задълбочена информация за ползвателите, ако броят на посещенията продължи да 
нараства с подобни темпове. Освен това продължава работата по съкращаване на 
времето, което отнемат търсенията, и по увеличаване на ефикасността на резултатите. 

3.2. Брой на посещенията  

 
Посещенията на уебстраницата на регистъра са се увеличили значително през 
последната година12. През 2012 г. са регистрирани общо 166 105 посещения на 
уебстраницата, което възлиза на около 13 842 посещения средно на месец, или това е 
увеличение от 40 % в сравнение с 2011 г. 13 
 
87 293 от общо всички посещения са били „еднократни посещения“14. През 2012 г. 
подобни еднократни посещения са варирали между 7 000 и 8 000 месечно, с най-голям 
брой през март (9 042 посещения), а с най-малък — през юли (5 395 посещения) и август 
(4 773 посещения).  
 
Преди това, през 2011 г., най-голям брой е бил регистриран през октомври (7 845 
посещения), а най-малък — през май (3 319 посещения). Вероятно е, че тези колебания в 
броя на посещенията са свързани със законодателната програма на Парламента. 
Например нарастването на броя на посещенията през март 2012 г. е възможно да е било 
свързано със споразумението за резервационните данни на пътниците, което се 

 
12 Определението в статистическия инструмент е „нов посетител, който чете/преглежда страница и 
който не е посещавал страницата през предходните 60 минути“. 
13 Тъй като новата уебстраница на регистъра беше въведена на 27 януари 2011 г., всички статистически 
данни, свързани със справките през 2011 г., обхващат периода 1.2.2011—31.12.2011 г. 
14 Определени като „брой на различните физически лица, които са посетили уебстраницата“. 
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разглеждаше от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи през 
този период и впоследствие на пленарното заседание на Парламента през април15. 

3.3 Други забележки относно посещенията 

 
Статистическите данни за 2012 г. показват, че по-голямата част от посетителите на сайта 
на регистъра са от следните държави: Нидерландия, Белгия, Испания, Германия, 
Франция и Италия (по брой на посетителите), тясно следвани от посетителите, 
намиращи се в Южна Корея или САЩ, с голяма преднина пред посетителите, намиращи 
се в други държави от ЕС. През 2011 г. тенденцията беше малко по-различна, като 
повечето посетители бяха от Белгия, Германия и Испания (по брой на посетителите), 
последвани от Южна Корея и след това от Франция, Италия и Нидерландия.  
 
Начините на търсене, използвани от посетителите на уебстраницата през 2012 г., са 
подобни на тези от предходната година: функцията за разширено търсене води с голямо 
предимство (80 % от всички търсения) пред търсенията по вид документ (15 %) или 
функцията за обикновено търсене (използване на само една ключова дума —5 %). При 
разширеното търсене 58 % са използвали референтни данни за документите (например 
номера PE), 20 % са използвали дати и 18 % — ключови думи в целия текст. След 
извършването на търсенето посетителите в повечето случаи са използвали функцията за 
сортиране, чрез категориите в лявата част на екрана, избирайки езика (31 %), автора (17 
%) и органа (15 %). 
 
С популярност се ползва функцията, предлагана от регистъра, за абониране за 
получаването чрез електронна поща на определен вид документи, които се 
разпространяват автоматично при въвеждането им в регистъра. Към 31 декември 2012 г. 
регистърът имаше 1 677 абоната за актуализирани документи, като повечето от тях бяха 
извън институциите на ЕС (само 65 абонати бяха лица, работещи в институциите на ЕС). 
Общият брой на абонатите е нараснал с 17 % в сравнение с предходната година16. 
Подобряването на тази функция предостави възможност за абониране за няколко вида 
документа чрез един-единствен абонамент или за съчетаване на няколко критерия 
едновременно (например: вид документ + автор + орган + език).. 

3.4. Документи, използвани за справка  

 
Общият брой на документите, с които е извършвана справка на уебстраницата на 
регистъра, е нараснал с 40 % през 2012 г., или това са 102 682 документа, като има пряка 
връзка с увеличаването на броя на посещенията на уебстраницата. В дялово изражение  
документите, с които най-често е правена справка, са парламентарните въпроси (61 %), 
като тяхното равнище е подобно на равнището от 2011 г. Извършването на справки с 
парламентарни доклади нарасна на 12 % от всички документи, с които е извършвана 
справка, в сравнение с 7 % през предходната година, като те продължават да бъдат 
втората най-популярна категория. Същевременно извършването на справки с приети 
текстове, спадна от 7 % на 4 % през същия период. Броят на справките с протоколи (от 
пленарни заседания, на органите на ЕС, на парламентарните комисии) е продължил да 
бъде стабилен.  
 

 
15 Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи проведе гласуване по него на 27 март 
2012 г. 
16 1 437 абоната към края на 2011 г. 
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Парламентарните въпроси, които представляват форма на прекия парламентарен 
контрол над Комисията и Съвета, са от голям интерес за ползвателите като важен и богат 
източник на информация. Има възможност за непосредствен преглед на въпросите и 
отговорите, включително приложенията към отговорите, до които преди нямаше достъп. 
 
Що се отнася до абонаментите, десетте най-търсени вида документи по реда на 
популярността им са: приети текстове, отговори на въпроси с искане за писмен отговор, 
въпроси с искане за писмен отговор, дневен ред, съобщения за пресата, проекти на 
дневен ред, документи на Комисията, работни документи, парламентарни доклади и 
проектодоклади. 
 
Що се отнася до общата информация относно процедурите за достъп до документите, 
трябва да бъде отбелязано, че двата най-често сваляни документа от страницата на 
регистъра са текстът на самия Регламент (ЕО) № 1049/2001 и междуинституционалните 
насоки за достъпа до документи17. Най-често използваните езикови версии за тези 
информационни документи са били на английски, немски, френски, испански и 
италиански (по реда на честотата). 
 

ІV. АНАЛИЗ НА ЗАЯВКИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ, ОТПРАВЕНИ КЪМ 
ПАРЛАМЕНТА 

На пръв поглед изглежда, че през последните няколко години заявките за документи, 
изпратени до Парламента, са намалели значително. По-внимателното проучване на тези 
показатели през последните няколко години обаче показва, че делът на заявките за 
публични документи намалява, докато исканията за разглеждане съгласно изключенията, 
предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001, пропорционално се увеличават или се 
запазват на приблизително същото ниво, както през 2012 г. Това показва, че 
техническите подобрения в регистъра позволяват на посетителите да открият 
непосредствено документите, до които е предоставен достъп, без да се налага да правят 
заявка за достъп – каквато е и целта на публичния регистър на документи (вж. член 11 от 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно „регистрите“). 

1. Обем и развитие на заявките и отговорите 

1.1. Общ обем на заявките 

 
През 2012 г. до Парламента са изпратени заявки за 777 документа, което представлява 
значителен спад от 33 % в сравнение с предходните години18. Този спад трябва да бъде 
разглеждан успоредно с три явления: 
 
1. През 2012 г. бе отбелязано нарастване от 40 % в броя на справките в регистъра. 
Вероятно поради подобренията и по-голямата видимост на регистъра на уебсайта 
Europarl, както и поради видимостта на самия уебсайт Europarl, изглежда, че все по-
голям брой ползватели откриват успешно документите, до които има непосредствен 
достъп. Поради това до Парламента се изпращат по-малко заявки за документи, до които 
вече има публичен достъп. 
 

 
17 Представени на страницата за обща информация на уебстраницата на регистъра: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/Guide_EN.pdf 
18 През 2011 г. бяха поискани 1 161 документа на Парламента. 
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2. Наблюдава се нарастваща тенденция на изпращане заявки за неопределен брой 
документи (напр. „всички документи, свързани с…“, „цялата кореспонденция между 
…“. През 2012 г. над половината (53,5 %) от всички заявки за повече от един документ 
са се отнасяли за неопределен брой документи – нарастване в сравнение с 2011 г., когато 
такива са били 35,5 %. В тези случаи наличните статистически инструменти не отразяват 
реалния брой на заявените документи. 
 
3. Благодарение на разясненията, направени в решението на Бюрото от 2011 г. относно 
правилника относно публичния достъп до документи на Парламента19, по-ясното 
разбиране за ролите на различните служби в рамките на администрацията позволи по-
ефикасно обработване на заявките. През 2012 г. все по-голям брой случаи бяха 
обработени от АДЦ, Отдела за обработка на запитвания от страна на гражданите и 
Генералната дирекция за комуникация като служби, отговарящи за съответния тип 
заявена информация. 
 
Горепосочените явления допринасят за видимия спад на документите, заявени през 
2012 г. чрез уебстраницата на регистъра. 

1.2. Общ обем на отговорите  

 
През 2012 г. общо 1 397 документа бяха изпратени на заявителите от Отдела за 
прозрачност. От тях 624 бяха изпратени като допълнителни документи в резултат от 
разясненията, направени от заявителите, изпратили неясни заявки. Ясно е, че при по-
малък брой заявени документи може да се извърши по-задълбочен обмен с онези 
заявители, които изследват обширни области на парламентарната дейност. 
 
В 35 % от случаите Парламентът е изпратил повече от един документ на заявителя. По-
конкретно в 33,7 % от случаите, когато е предоставена допълнителна документация, са 
били изпратени два документа, в 16,6% от случаите са били изпратени три документа и 
така нататък в низходящ ред. 

1.3. Заявки за документи, до които преди не е имало публичен достъп 

 
Съгласно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 са заявени 166 документа, 
до които не е имало публичен достъп преди това, което представлява 21 % от общия 
брой на документите, заявени през 2012 г. Този дял е относително стабилен в сравнение 
с дела на заявените през 2011 г. документи, до които преди не е имало публичен достъп. 
 
През 2012 г. бяха внесени шест потвърждения на заявки (съгласно член 7, параграф 2 и 
член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001).  Тази цифра е нараснала малко в сравнение с 
предходните години (4 през 2011 г. и 5 през 2010 г.). 

1.4. Предмет на заявките 

 
Като цяло най-често заявяваните видове документи през 2012 г. са (в низходящ ред 
съгласно броя): внесени текстове (13 % от заявките); приети текстове (12 % от заявките); 
неконкретизирани документи или обща информация (11,7 %); документи на Бюрото 
(6 %); документи по процедурата по комитология (6 %); кореспонденция (5 %); пълни 
стенографски протоколи (3,7 %); административни документи (по-точно свързани с 

 
19 Вж. т. 1.2. от настоящия доклад. 
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инфраструктурата и финансите) (3,4 %); парламентарни въпроси и отговори (3,2 %); 
петиции (2,3 %) и документи на членовете на ЕП (2%). 
 
По-голямата част от заявките за документи, до които преди не е имало публичен достъп, 
се отнасят за вътрешни административни документи. В това отношение заявките за 
документи на Бюрото представляват над половината от тези заявки. Търсените 
документи на Бюрото засягат по същество докладни записки на генералния секретар по 
бюджетни въпроси или финансирането на политическите партии на европейско 
равнище. 
 
Като цяло най-често се правят заявки за внесени текстове и приети текстове, макар те да 
са публични документи, но броят на тези заявки е спаднал в сравнение с 2011 г., като 
посетителите започват да се ориентират сами в уебстраницата на регистъра. 
 
Заявките за неконкретизирани документи или обща информация са нараснали 
значително в сравнение с 2011 г. (когато са представлявали 4,9 % от заявките). Това се 
дължи на засилващата се тенденция заявителите да правят широко определени или 
широкообхватни заявки, като използват формулировки като: „всички документи, 
съдържащи думата ……“ или „всички документи, свързани с ……“ и т.н. 
 
Заявките за кореспонденция са намалели значително. Заявките за парламентарни 
въпроси също са намалели, но са най-често преглежданите документи на уебстраницата 
на регистъра. 
 
Подават се все повече заявки за документи на членовете на ЕП, но тези заявки не са 
отразени в общата статистика, тъй като те най-често не се отнасят до официално внесени 
документи на Парламента20. Тъй като процедурите по комитология постепенно се 
заместват от новите разпоредби съгласно Договора от Лисабон, броят на заявките за 
документи по комитология е спаднал, по-специално към края на 2012 г. 

2. Профил на заявителите и географско разпределение 

2.1. Профил на заявителите 

 
Що се отнася до разпределението на заявките за документи по социално-професионални 
категории, заявките от академичните среди (по-специално университетските 
изследвания) остават най-голямата група (36 % от общия брой), но са намалели 
значително в сравнение с предходната година (47 % през 2011 г.)  
 
Все повече заявители предпочитат да изберат отговора „други“ във връзка със своята 
професия, като по този начин предоставят на Парламента по-малко информация относно 
своя професионален профил. Тази категория е нараснала и понастоящем представлява 
над една четвърт от всички заявители или 27 % – в сравнение с 23 % през предходната 
година и едва 5 % през 2010 г. 
 
Заявителите от гражданското общество са направили почти 17 % от исканията, т.е. 10 % 
повече, отколкото през предходната година. Тази категория може да се разпредели по 
следния начин: 85 % от стопанския сектор; 10 % от НПО и 4 % от екологичните 
организации. Делът на исканията на юристи (които не се считат за представители на 
гражданското общество за статистически цели) остава сравнително стабилен – 11 %. 

 
20 (Вж. член 104, параграф 2 от Правилника за дейността на Парламента). 
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Сред заявителите, поискали документи, до които преди нямаше публичен достъп, най-
голям дял са отбелязали клетката „други“ относно професията си, като вторият най-
голям дял в тази категория са изследователите. Заявителите на непублични документи се 
разпределят в следните категории: 29 % други, 18 % изследователи, 17 % НПО, 11 % от 
стопанския сектор, 9 % от средствата за масово осведомяване и 8 % юристи, като 
останалата част са от публичната администрация или от политически партии. 

2.2. Географско разпределение 

 
По отношение на географското разпределение на заявителите (държави – членки на ЕС) 
моделът е много сходен с наблюдавания през предходните години. Почти 24 % от 
заявленията са направени от лица или организации, установени в Белгия, следвани 
(подредени по брой на заявленията) от Германия (14,7 %), Франция (9,4 %), 
Обединеното кралство (7,9 %), Италия (7,2 %), Нидерландия (6,9 %) и Испания (6,7 %). 
Заявленията от трети страни се равняват приблизително на около 8 % от общия брой, 
което представлява леко нарастване в сравнение с 2011 г. 
 
През последните четири години (вж. таблица 6 в приложението) заявките от Белгия са се 
увеличили и понастоящем представляват почти една четвърт от всички заявки, докато 
заявките на Германия са намалели от около 20 % на 15 %. Делът на заявките от 
Обединеното кралство, Франция и Испания е останал приблизително стабилен през този 
четиригодишен период, докато заявките от Италия и Нидерландия са се увеличавали 
постепенно. 
 
Най-често използваният за заявките език е английският (52,5 %), при който се наблюдава 
нарастване в сравнение с предходните години, следван от немски (13 %), при който също 
има нарастване, френски (12 %) – с лек спад, и испански (7 %). Това засилва тенденцията 
на нарастващо значение на английския като език за комуникация, наблюдавана през 
последните години. 

3. Прилагане на изключения за правото на достъп 

3.1. Процент положителни отговори 

Делът положителни отговори на 166 заявки за достъп до документи на Парламента, до 
които преди това нямаше публичен достъп, беше 95 % (158 непублични документа са 
били освободени) или 87 %, ако се вземе предвид, че в 14 случая е предоставен частичен 
достъп. За сравнение през 2011 г. този процент е бил съответно 95 % и 88,5 %. 
 
Както бе споменато, след първоначалния отказ на Парламента да предостави достъп са 
внесени 6 потвърждения на заявления21. Във всички случаи първоначалната позиция на 
Парламента е била потвърдена: за три заявки е предоставен частичен достъп, в 
останалите три случая изцяло е отказан достъп. Документите, до които е предоставен 
частичен достъп, се отнасят за годишни отчети за вътрешния одит на Парламента, 
документи на правната служба и списъци на сътрудници на бившите членове на ЕП. 
Изцяло е отказан достъп до документи, съдържащи лични данни или при които е 
установена необходимост от защита на неприкосновеността на личния живот или на 
личната неприкосновеност на едно или повече лица. 

 
21 В тази цифра отчитаме датата на първоначалната заявка, дори ако потвърдителното заявление е внесено 
през 2013 г. 
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3.2. Отказите и мотивацията за тях 

 
През 2012 г. е имало 22 отрицателни отговора въз основа на член 4 от Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001 г., 14 от които с частичен отказ. 
 
Мотивът за отказ най-често (31 %) е бил изключението, свързано със защитата на 
неприкосновеността на личния живот и личната неприкосновеност (член 4, параграф 1, 
буква б) от Регламент (ЕО) № 1049/2001. Това изключение се привежда в случаи, 
засягащи лични данни, като членството на членовете на ЕП в допълнителни пенсионни 
схеми, списъците на сътрудниците на бившите членове на ЕП, ръчните подписи на 
членовете на ЕП или личните досиета на служители на Парламента (с бележки). В 
случаите, когато заявителят е поискал достъп до лични данни, Парламентът, в 
съответствие с установената съдебна практика22, приканва заявителя да представи 
обосновка за необходимостта от предоставянето на такава информация. В крайна сметка 
в нито един от горепосочените случаи не е установена такава необходимост. 
 
Общо 30 % от отказите са имали като основание защитата на търговски интереси, правни 
становища и целите на дейности по одит (член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1049/2001). Защита на процеса на вземане на решения на институцията (член 4, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 представлява основание за 21 % от отказите, 
докато защитата на публичните интереси по отношение на международните отношения 
или обществената сигурност (член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001) са 
били основание за 15 % от отказите. По-специално, в един случай е направено 
позоваване на член 4, параграф 1, буква а) по отношение на обществената сигурност в 
областна на ИТ, като заявката е направена от програмист, правещ ИТ разработка за 
достъп до всички изходни кодове и документация, предназначена за програмиста, към 
AT4AM – софтуерна програма на Парламента, която се използва за внасяне на 
изменения по законодателни доклади. Позоваване на това изключение е направено също 
така във връзка със заявка за външно проучване относно модернизацията на финансовата 
информационна система на Парламента. 
 
Освен това през първата половина на 2012 г. временно е отказан достъп до някои 
документи по комитология до приемането на съответния текст в комисията. 
 

V. ЖАЛБИ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН, ОБЖАЛВАНЕ И СЪДЕБНА 
ПРАКТИКА 

Регламент (ЕО) № 1049/2001 предвижда ясна процедура23, посредством която 
гражданите могат да образуват съдебно производство срещу решения на институциите 
на ЕС за отказ на достъп до документи. Макар досега Парламентът да е имал само три 
случая, свързани с негови решения, които в крайна сметка са стигнали до Общия съд, 
съществува значителен обем съдебна практика във връзка с регламента, която може да 
помогне по отношение на тълкуването му. Гражданин, на когото е бил отказан достъп до 
документ, след потвърждение на заявка или втора заявка може или да подаде жалба до 
Европейския омбудсман, или да обжалва пред Общия съд. 

 
22 Последното решение на Съда на ЕС е от 23 ноември 2011 г. по дело T-82/09, Dennekamp / Европейски 
парламент 
23 Член 8, параграф 3 
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1. Жалби до Европейския омбудсман 

 
През 2012 г. случай, датиращ от 2010 г. (900/2010/MF), беше приключен от Омбудсмана 
с критична бележка към Европейския парламент относно вътрешни административни 
документи, поискани от длъжностно лице. 
 
През 2012 г. Парламентът е представил становище, свързани с жалба, подадена през 
2011 г. до Омбудсмана (2393/2011/RA) във връзка с отказа на Парламента да предостави 
документи, с които разполага, и понастоящем се очаква решението на Омбудсмана. 
Жалбата е подадена след отказа на Парламента да предостави достъп до документи, 
свързани с преговорите за Търговското споразумение за борба с фалшифицирането 
(ACTA) (вж. доклада на Европейския парламент за достъпа до документи за 2011 г.). 
Жалбоподателят твърди, че Парламентът не е представил валидни основания съгласно 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 за непредоставянето на достъп до съответните документи. 
 
Освен това през 2012 г. е внесена нова жалба до Омбудсмана (0262/2012/OV) относно 
обхвата на документите, предвидени в регистъра на Парламента. Жалбоподателят 
твърди, че Парламентът не регистрира всички съществуващи документи на Парламента. 
Парламент е представил становището си на Омбудсмана и се очаква решение. 

2. Съдебен контрол 

2.1. Съдебни решения по отношение на Парламента 

 
През референтния период Съдът постанови решение относно решението на Парламента 
във връзка с достъпа до документи24. Това дело отчасти анулира решението на 
Парламента за отказ на публичен достъп до регистри на сътрудници на бивши членове 
на ЕП. Жалбоподателите са поискали достъп до „всички регистри и списъци“ по 
отношение на „публични регистри на сътрудници на бившите членове на Европейския 
парламент“. Парламентът винаги тълкува такова искане като изключително свързано с 
документи, отнасящи се за всички бивши сътрудници, свързани с конкретен член на ЕП. 
След съдебното решение Парламентът прие ново решение с оглед прилагане на 
диспозитива на решението. Така на заявителите бе предоставена по-точна информация 
за съдържанието на регистрите и вземайки предвид конкретните съображения, свързани 
с лични данни, им бе предложена възможност да направят справка в тези регистри на 
място. Това предложение обаче не бе прието и заявителят не е направил последващо 
искане. 

2.2. Съдебни решения по отношение на другите институции на ЕС 

 
През референтния периода са постановени единадесет съдебни решения във връзка с 
достъпа до документи (определенията и заключенията на генералния адвокат не са 
посочени) по отношение на други институции: 
 

Европейска комисия: 

 Решение от 14 февруари 2012 г. по дело T-59/09, Федерална република Германия 
/ Европейска комисия, относно документи, произхождащи от държава членка, 

                                                 
24 Решение от 28 март 2012 г. по дело T-190/10, Kathleen Egan и Margaret Hackett/Европейски парламент. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&jur=C,T,F&num=T-59/09&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&jur=C,T,F&num=T-190/10&td=ALL
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 Решение от 22 май 2012 г. по дело T-300/10, Internationaler Hilfsfonds eV / 
Европейска комисия, относно изключение във връзка със защитата на частния 
живот и личната неприкосновеност и изключение във връзка със защитата на 
процеса на вземане на решения, 

 Решение от 22 май 2012 г. по дело T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg 
AG / Европейска комисия, относно изключение, свързано със защитата на 
търговските интереси на трето лице, и изключение, свързано със защитата на 
процеса на вземане на решения, 

 Решение от 21 юни 2012 г. по дело C-135/11, IFAW Internationaler Tierschutz-
Fonds gGmbH / Европейска комисия, относно документи, произхождащи от 
държава членка, 

 Решение от 28 юни 2012 г. по дело C-404/10 P, Éditions Odile Jacob SAS / 
Европейска комисия, относно контрол върху операция по концентрация и 
изключения, свързани със защитата на целите на дейности по разследване, 
търговските интереси, правните становища и процеса на вземане на решения от 
институциите, 

 Решение от 28 юни 2012 г. по дело C-477/10 P, Европейска комисия / Agrofert 
Holding, относно производство за контрол върху концентрация между 
предприятия и изключения, свързани със защитата на целите на дейности по 
разследване, търговските интереси, правните становища и процеса на вземане на 
решения от институциите, 

 Решение от 13 декември 2012 г. по съединени дела T-197/11 P и T-198/11 P 
Европейска комисия / Guido Strack, относно публична служба и длъжностни 
лица, Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Съда на публичната служба. 

Европейски съвет: 

 Решение от 4 май 2012 г. по дело T-529/09, Sophie ni 't Veld / Съвет на 
Европейския съюз, относно защитата на обществения интерес в областта на 
международните отношения и изключение, отнасящо се до защитата на правните 
становища, 

 Решение от 3 октомври 2012 г. по дело T-465/09, Ivan Jurasinovic / Съвет на 
Европейския съюз, относно защитата на международните отношения, 

 Решение от 3 октомври 2012 г. по дело T-63/10, Ivan Jurasinovic / Съвет на 
Европейския съюз, относно защитата на международните отношения и защитата 
на съдебните процедури и правните становища. 

Европейска централна банка: 

 Решение от 9 ноември 2012 г. по дело T-590/10, Gabi Thesing et Bloomberg 
Finance LP / Европейска централна банка (ЕЦБ), относно изключение, свързано с 
икономическата политика на Съюза или на държава членка. 

 
По-подробна информация относно различните действия и съдебни решения може да 
бъде намерена в годишните доклади на Комисията25 и на Съвета26, както и на уебсайта 
на Съда на Европейския съюз27. 

                                                 
25 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&jur=C,T,F&num=T-300/10&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&jur=C,T,F&num=T-344/08&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&jur=C,T,F&num=C-135/11&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&jur=C,T,F&num=C-404/10%20P&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&jur=C,T,F&num=C-477/10%20P&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&jur=C,T,F&num=T-197/11%20P&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&jur=C,T,F&num=T-198/11%20P&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&jur=C,T,F&num=T-529/09&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&jur=C,T,F&num=T-465/09&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&jur=C,T,F&num=T-63/10&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&jur=C,T,F&num=T-590/10&td=ALL
http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm
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VI. МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

През 2012 г. административните служби, отговарящи за прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001 в трите институции, си сътрудничиха редовно по правни въпроси и въпроси 
на управлението, свързани с прилагането на регламента. 
 
През годината бяха проведени няколко консултативни срещи относно възможните 
тълкувания на съдебната практика в тази област и се предвижда тези срещи да 
продължат да се провеждат на редовни интервали. В член 15, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1049/2001 се посочва, че „институциите разработват добри административни 
практики, за да се улесни упражняването на правото на достъп, гарантирано от 
настоящия регламент“. 
 
Междуинституционалният комитет, предвиден във втория параграф от член 15, не 
проведе заседание на политическо равнище през 2012 г.  

 

 
26 http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-documents/basic-texts-on-
transparency?lang=bg 
27 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ 

http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-documents/basic-texts-on-transparency?lang=bg
http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-documents/basic-texts-on-transparency?lang=bg


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО 
ДОКУМЕНТИ И ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

УЕБСТРАНИЦАТА ЗА СПРАВКА  
(КЪМ 31.12.2012 Г.) 

 
 
1. ОБЩ БРОЙ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПОИСКАН ДОСТЪП ЧРЕЗ 

УЕБСТРАНИЦАТА НА РЕГИСТЪРА 
 
 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 2012 

1300 1260 1139 1161 г. 777 г. 

 
 
 

2. БРОЙ НА ЗАЯВКИТЕ (ПЪРВОНАЧАЛНИ ЗАЯВЛЕНИЯ) ОТНОСНО 

ДОКУМЕНТИ, ДО КОИТО КЪМ СЪОТВЕТНИЯ МОМЕНТ НЕ Е ИМАЛО 

ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП  
 

 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

237 273 268 289 166 

 
 
3. БРОЙ НА ПОТВЪРДИТЕЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1328 3 5 429 6 

 
 

 
 
 
 

                                                 
28 В пет от случаите първоначалното решение е променено (четири решения за частичен достъп 
и едно за пълен достъп). 
29 В един от случаите става дума за промяна на първоначалното решение (предоставен е пълен 
достъп). 
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4. ЖАЛБИ, ПОДАДЕНИ ДО ОМБУДСМАНА  
 
 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 0 1 1 1 

 
 
5. ЕЗИК, ИЗПОЛЗВАН ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ 
 
 

ЕЗИК 2009 Г. 2010 Г. 2011 Г. 2012 Г. 

BG 0,48% 1,93 % 1,08% 0,89 % 

ES 7,38% 6,59 % 8,46% 7,09 % 

CS 0,40% 0,81 % 0,31% 0,53 % 

DA 0,48% 0,61 % 0,77% 1,42 % 

DE 20,95% 10,74 % 9,54% 13,30 %

ET - 0,10 % - - 

EL 0,56% 0,20 % 0,46% 0,89 % 

EN 37,06% 45,69 % 48,77% 52,48 %

FR 18,89% 23,81 % 14,00% 12,23 %

IT 4,60% 3,44 % 5,38% 5,50 % 

LV - 0,10 % - 0,18 % 

LT 0,08% 0,10 % 0,31% 0,35 % 

HU 0,40% 0,81 % 0,62% 0,71 % 

MT - - - - 

NL 3,25% 2,63 % 3,08% 1,95 % 

PL 1,35% 0,71 % 3,54% 1,42 % 

PT 1,11% 0,71 % 1,23% 0,35 % 

RO 0,95% 0,41 % 1,54% 0,18 % 

SK 0,56% - 0,15% 0,18 % 

SL - - 0,15% - 

FI 0,24% 0,10 % 0,15% - 

SV 1,27% 0,51 % 0,46% 0,35 % 

ДРУГИ - - - 0,89 % 
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6. ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАЯВИТЕЛИТЕ 
 

 Държава 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

БЕЛГИЯ 15,16% 20,57 % 19,08% 23,40 % 

БЪЛГАРИЯ 0,56% 2,03 % 1,23% 1,06 % 

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 0,63% 1,42 % 1,08% 0,53 % 

ДАНИЯ 0,95% 1,62 % 1,38 2,48 % 

ГЕРМАНИЯ 20,40% 12,46 % 11,69% 14,72 % 

ЕСТОНИЯ 0,16% 0,10 % 0,31% - 

ГЪРЦИЯ 0,48% 1,01 % 0,46% 1,24 % 

ИСПАНИЯ 7,14% 4,46 % 9,85% 6,74 % 

ФРАНЦИЯ 11,51% 14,08 % 8,46% 9,04 % 

ИРЛАНДИЯ 1,27% 1,32 % 1,08% 1,60 % 

ИТАЛИЯ 5,32% 4,86 % 7,38% 7,27 % 

КИПЪР 0,16% 0,10 % - - 

ЛАТВИЯ 0,16% - 0,15% 0,18 % 

ЛИТВА 0,16% 0,20 % 0,31% 0,35 % 

ЛЮКСЕМБУРГ 4,44% 5,67 % 0,92% 1,24 % 

УНГАРИЯ 0,56% 0,91 % 0,92% 1,06 % 

МАЛТА 0,32% 0,30 % - - 

НИДЕРЛАНДИЯ 3,41% 4,96 % 5,54% 6,91 % 

АВСТРИЯ 1,59% 1,62 % 1,69% 1,42 % 

ПОЛША 1,83% 1,01 % 3,38% 0,35 % 

ПОРТУГАЛИЯ 0,87% 0,51 % 1,23% 0,35 % 

РУМЪНИЯ 1,27% 0,71 % 1,54% - 

СЛОВЕНИЯ 0,08% - 0,15% - 

СЛОВАКИЯ 0,56% 0,10 % 0,31% 0,35 % 

ФИНЛАНДИЯ 0,24% 0,20 % 0,62% 0,53 % 

ШВЕЦИЯ 1,75% 1,93 % 1,38% 1,06 % 

ОБЕДИНЕНО 
КРАЛСТВО 

8,73% 
6,48 % 

12,15% 
7,98 % 

СТРАНИ КАНДИДАТКИ 0,32% 0,30 % 0,92% 0,18 % 

ТРЕТИ ДЪРЖАВИ 9,92% 10,94 % 6,77% 7,80 % 

НЕ Е ПОСОЧЕНО 0,08% 0,10 % - - 
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7. ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ЗАЯВИТЕЛИТЕ 
 
 

Професионален профил 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 
(групи, представляващи различни 
интереси, представители на 
промишлеността, 
междуправителствени организации и 
др.) 

21.75% 20.47% 10.36% 16.95 % 

ЖУРНАЛИСТИ 3.35% 7.12% 5.84% 3.00 % 

ЮРИСТИ 13.11% 15.93% 9.60% 11.16 % 

АКАДЕМИЧНИ СРЕДИ 
 университетски изследвания 41.36% 38.47% 45.39% 33.48 % 

 
АКАДЕМИЧНИ СРЕДИ 
библиотеки 

1.42% 2.33% 1.69% 2.36 % 

ПУБЛИЧНИ ОРГАНИ 
(различни от институциите на ЕС) 

13.62% 8.81% 1.13% 6.44 % 

ЧЛЕНОВЕ НА ЕП, СЪТРУДНИЦИ НА 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

1.52% 1.55% 2.07% - 

ДРУГИ 
(пенсионирани лица, безработни лица и 
др.) 

3.86% 5.31% 23.16% 26.61 % 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21



8. ОТКАЗ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ № 1049/2001  
 
 
 

Отказ: 200930 201031 201132 201233 

ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1, БУКВА а) 
ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ 
ИНТЕРЕС  

(международни отношения и сигурност) 

5,26% 12,5% 25,4% 15,8% 

ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1, БУКВА б) 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ И 
ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ 

26,31% 25% 16,3% 31,6% 

ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2, първо тире 
ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКИТЕ 
ИНТЕРЕСИ 

2,63% 8,3% 3,6% 10,5% 

ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2, второ тире 

ЗАЩИТА НА СЪДЕБНИТЕ ПРОЦЕДУРИ 
И ПРАВНИ СТАНОВИЩА 

10,52% 12,5% 14,5% 10,5% 

ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2, трето тире 
ЗАЩИТА НА ДЕЙНОСТИ ПО 
ИНСПЕКТИРАНЕ И ОДИТ 

15,78% 4,0% 5,4% 10,5% 

ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3, ЗАЩИТА НА 
ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ Н АРЕШЕНИЯ 
НА ИНСТИТУЦИИТЕ 

39,47% 37,5% 34,5% 21% 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 2009: общо 39 отказа (от които при 6 е даден частичен достъп)  
33 2010: общо 24 отказа (от които при 8 е даден частичен достъп) 
32 2011: общо 33 отказа (от които при 19 е даден частичен достъп) 
33 2012: общо 22 отказа (от които при 14 е даден частичен достъп) 
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9. СПРАВКИ В РЕГИСТЪРА  
 

А.  Посочени в регистъра документи  
 

Общо документи Документи 
(заглавия на 
документи на ЕП) 

Папки 
(всички езикови 
версии) 

Растеж 
(брой на 
документи) 

ДЕКЕМВРИ 2008 Г. 262 000 1 682 774 - 

ДЕКЕМВРИ 2009 Г. 310 760 1 998 330 18.6% 

ДЕКЕМВРИ 2010 Г. 362 217 2 386 485 16.6% 

ДЕКЕМВРИ 2011 Г. 414 169 2 825 361 14.3% 

ДЕКЕМВРИ 2012 Г. 463 689 3 097 165 12% 

 
 

 
Б. Използване на уебстраницата на регистъра за справка 
 

ПОСЕЩЕНИЯ ОБЩО 
ПОСЕЩЕНИЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ 
МЕСЕЧНО 

РАСТЕЖ 

2010 г. 127 548 10 629 - 

2011 г.34 110 274 9 870 - 7% 

2012 г. 166 104 13 842 + 40% 

 

                                                 
34 Тъй като новата уебстраница на регистъра беше въведена на 27 януари 2011 г., всички 
статистически данни, свързани със справките през 2011 г., обхващат периода 1.2.2011—
31.12.2011 г. 


	I. ОБОБЩЕНИЕ
	 Понастоящем публичният регистър на документи на Парламента (неговото по-точно наименование е „електронен справочен регистър“ или ЕСР) съдържа 12 % повече заглавия в сравнение с 2011 г. (463 689 заглавия или съответно 3 097 165 документа, ако се вземат предвид всички езикови версии); 90 % могат да бъдат свалени директно от уебсайта на Парламента.
	 Посещенията на уебстраницата на регистъра са се увеличили с 40 % (166 104 посещения или средно 13 842 посещения на месец) в сравнение с 2011 г.
	 Учените представляват най-големият дял от заявителите, който е намалял значително (36 % през 2012 г. в сравнение с 47 % през 2011 г.). Английският е най-често използваният език, последван от немския, френския и испанския. Броят на заявките от Белгия и Нидерландия е нараснал най-много в сравнение с предходната година. Все повече заявители предпочитат да изберат отговора „други“ във връзка със своята професия, като предоставят по-малко информация относно своя професионален профил. Тази категория е нараснала и понастоящем представлява над една четвърт от всички заявители (27 % в сравнение с 23 % през предходната година).
	 През 2012 г. Съдът постанови решение относно решението на Парламента във връзка с достъпа до документи (T-190/10) . Това дело отчасти анулира решение на Парламента за отказ на публичен достъп до регистри на сътрудници на бивши членове на ЕП.
	II. РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1049/2001 И НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ
	1. Преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1049/2001
	2. Правилници на Парламента относно публичния достъп до документи и управлението на документи

	Решението на Бюрото от 28 ноември 2001 г. относно вътрешния правилник относно публичния достъп до документи на Европейския парламент за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 беше преразгледано и прието от Бюрото на 22 юни 2011 г.  
	През 2012 г. този нов правилник спомогна за изясняване на обхвата на този регламент, когато той се прилага към документи на Парламента, по-специално по отношение на прилагането на подходящите правни основания във връзка със заявки за документи, предоставени от длъжностни лица на ЕС или/или членове на ЕП, за които са предвидени алтернативни процедури. Този правилник също спомогна за подобряване на обработването на заявките, като в него се прави разграничение между заявките за информация, когато тази информация не е включена в съществуващ документ, и заявките за документи и по този начин се предоставя възможност съответната служба на Парламента да отговори на всяка заявка.
	През 2012 г. Бюрото прие ново решение относно управлението на документи относно новите условия за управлението на документи, като се предостави възможност за по-координиран и уеднаквен подход от страна на различните служби. Основни елементи на това решение са назначаването от всяка генерална дирекция на служител, отговарящ за управлението на документи, и учредяването на вътрешноведомствена група на служителите, отговарящи за управлението на документи, чиято цел е да се осигури прилагането на новата система за управление на документи.
	Отделът за прозрачност понастоящем изготвя наръчник за служителите, отговарящи за управлението на документи, относно практическите аспекти на публичния достъп до документи на Парламента въз основа на опита и съдебната практика от последните десетина години.
	III. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДОКУМЕНТИТЕ НА ПАРЛАМЕНТА 
	Регистърът съществува в настоящия си вид от 27 януари 2011 г. насам, когато беше въведен по-ергономичен продукт с подобрени функции за търсене. Регистърът съдържа документи на Парламента от 2001 г. досега.
	1. Съдържание на регистъра — видове налични документи

	Очевидно е, че обемът на документите, които се съдържат в регистъра, нараства успоредно с изготвянето на нови документи от Парламента. Като цяло обществеността има пряк достъп до 90 % от документите онлайн в съответствие с разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. Достъп до всички други документи може да се поиска чрез формуляра за заявка в интернет.
	Към 31 декември 2012 г. базата данни на регистъра съдържаше 463 689 заглавия (или 3 097 165 документа, ако се вземат предвид всички езикови версии). Това представлява увеличение от 49 520 заглавия, съдържащи се в регистъра, или увеличение на обема с 12 % в сравнение с 2011 г. 
	Диапазонът на наличните документи също се увеличава вследствие на включването в регистъра на все по-голямо разнообразие от документи, свързани със законодателния процес, успоредно с разширяването на правомощията на Парламента. През 2012 г. в регистъра бяха включени два нови вида документи: изследвания (точка 2.3.1.1 от съдържанието на регистъра) и оценки на въздействието, реализирани от 1994 г. досега, както и приложения към отговорите на въпроси с искане за писмен отговор (точка 1.3.4.5 от съдържанието на регистъра) от юни 2012 г. насам.
	2. Чувствителни документи

	Член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 установява специфичните процедури за обработка на т. нар. чувствителни документи. Съгласно параграф 3 от този член чувствителните документи се вписват в регистъра единствено при наличието на съгласие от страна на органа, който ги е издал.
	В член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 се посочва, че в годишния доклад се посочва броят на чувствителните документи, които не са вписани в регистъра. През 2012 г. Парламентът е нямал чувствителни документи по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 и поради това такива документи не са вписани в публичния регистър на документи на Парламента.
	Освен това член 12, параграф 2 от решението на Бюрото относно правилника относно обработката на поверителна информация от Европейския парламент, прието на 6 юни 2011 г. и актуализирано с решение на Бюрото от 15 април 2013 г., предвижда, че генералният секретар представя на Бюрото годишен отчет за прилагането на това решение. В годишния отчет следва да се посочат броят и видовете поверителни документи, получени и съхранявани от Европейския парламент.
	3. Използване на уебстраницата на регистъра
	3.1. Настоящи и бъдещи технически подобрения на уебстраницата на регистъра 


	Като част от активната политика за прозрачност, за която се застъпва Европейският омбудсман и за която призовава Парламентът, уебстраницата на регистъра се усъвършенства постоянно, с цел да улеснява по-добре прекият достъп до документи на Парламента.
	През ноември 2012 г. уебстраницата на регистъра претърпя малка промяна, с цел да се приведе в съответствие с новото графично представяне на уебсайта на Парламента. Същевременно бяха въведени някои подобрения, например възможността за съчетаване на няколко ключови думи при търсенето на документ. 
	3.2. Брой на посещенията 

	Посещенията на уебстраницата на регистъра са се увеличили значително през последната година. През 2012 г. са регистрирани общо 166 105 посещения на уебстраницата, което възлиза на около 13 842 посещения средно на месец, или това е увеличение от 40 % в сравнение с 2011 г. 
	87 293 от общо всички посещения са били „еднократни посещения“. През 2012 г. подобни еднократни посещения са варирали между 7 000 и 8 000 месечно, с най-голям брой през март (9 042 посещения), а с най-малък — през юли (5 395 посещения) и август (4 773 посещения). 
	Преди това, през 2011 г., най-голям брой е бил регистриран през октомври (7 845 посещения), а най-малък — през май (3 319 посещения). Вероятно е, че тези колебания в броя на посещенията са свързани със законодателната програма на Парламента. Например нарастването на броя на посещенията през март 2012 г. е възможно да е било свързано със споразумението за резервационните данни на пътниците, което се разглеждаше от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи през този период и впоследствие на пленарното заседание на Парламента през април.
	3.3 Други забележки относно посещенията
	3.4. Документи, използвани за справка 

	Общият брой на документите, с които е извършвана справка на уебстраницата на регистъра, е нараснал с 40 % през 2012 г., или това са 102 682 документа, като има пряка връзка с увеличаването на броя на посещенията на уебстраницата. В дялово изражение  документите, с които най-често е правена справка, са парламентарните въпроси (61 %), като тяхното равнище е подобно на равнището от 2011 г. Извършването на справки с парламентарни доклади нарасна на 12 % от всички документи, с които е извършвана справка, в сравнение с 7 % през предходната година, като те продължават да бъдат втората най-популярна категория. Същевременно извършването на справки с приети текстове, спадна от 7 % на 4 % през същия период. Броят на справките с протоколи (от пленарни заседания, на органите на ЕС, на парламентарните комисии) е продължил да бъде стабилен. 
	Парламентарните въпроси, които представляват форма на прекия парламентарен контрол над Комисията и Съвета, са от голям интерес за ползвателите като важен и богат източник на информация. Има възможност за непосредствен преглед на въпросите и отговорите, включително приложенията към отговорите, до които преди нямаше достъп.
	Що се отнася до абонаментите, десетте най-търсени вида документи по реда на популярността им са: приети текстове, отговори на въпроси с искане за писмен отговор, въпроси с искане за писмен отговор, дневен ред, съобщения за пресата, проекти на дневен ред, документи на Комисията, работни документи, парламентарни доклади и проектодоклади.
	ІV. АНАЛИЗ НА ЗАЯВКИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ, ОТПРАВЕНИ КЪМ ПАРЛАМЕНТА
	1. Обем и развитие на заявките и отговорите
	1.1. Общ обем на заявките


	През 2012 г. до Парламента са изпратени заявки за 777 документа, което представлява значителен спад от 33 % в сравнение с предходните години. Този спад трябва да бъде разглеждан успоредно с три явления:
	1. През 2012 г. бе отбелязано нарастване от 40 % в броя на справките в регистъра. Вероятно поради подобренията и по-голямата видимост на регистъра на уебсайта Europarl, както и поради видимостта на самия уебсайт Europarl, изглежда, че все по-голям брой ползватели откриват успешно документите, до които има непосредствен достъп. Поради това до Парламента се изпращат по-малко заявки за документи, до които вече има публичен достъп.
	2. Наблюдава се нарастваща тенденция на изпращане заявки за неопределен брой документи (напр. „всички документи, свързани с…“, „цялата кореспонденция между …“. През 2012 г. над половината (53,5 %) от всички заявки за повече от един документ са се отнасяли за неопределен брой документи – нарастване в сравнение с 2011 г., когато такива са били 35,5 %. В тези случаи наличните статистически инструменти не отразяват реалния брой на заявените документи.
	1.2. Общ обем на отговорите 
	1.3. Заявки за документи, до които преди не е имало публичен достъп
	1.4. Предмет на заявките

	Като цяло най-често заявяваните видове документи през 2012 г. са (в низходящ ред съгласно броя): внесени текстове (13 % от заявките); приети текстове (12 % от заявките); неконкретизирани документи или обща информация (11,7 %); документи на Бюрото (6 %); документи по процедурата по комитология (6 %); кореспонденция (5 %); пълни стенографски протоколи (3,7 %); административни документи (по-точно свързани с инфраструктурата и финансите) (3,4 %); парламентарни въпроси и отговори (3,2 %); петиции (2,3 %) и документи на членовете на ЕП (2%).
	По-голямата част от заявките за документи, до които преди не е имало публичен достъп, се отнасят за вътрешни административни документи. В това отношение заявките за документи на Бюрото представляват над половината от тези заявки. Търсените документи на Бюрото засягат по същество докладни записки на генералния секретар по бюджетни въпроси или финансирането на политическите партии на европейско равнище.
	Като цяло най-често се правят заявки за внесени текстове и приети текстове, макар те да са публични документи, но броят на тези заявки е спаднал в сравнение с 2011 г., като посетителите започват да се ориентират сами в уебстраницата на регистъра.
	Заявките за кореспонденция са намалели значително. Заявките за парламентарни въпроси също са намалели, но са най-често преглежданите документи на уебстраницата на регистъра.
	Подават се все повече заявки за документи на членовете на ЕП, но тези заявки не са отразени в общата статистика, тъй като те най-често не се отнасят до официално внесени документи на Парламента. Тъй като процедурите по комитология постепенно се заместват от новите разпоредби съгласно Договора от Лисабон, броят на заявките за документи по комитология е спаднал, по-специално към края на 2012 г.
	2. Профил на заявителите и географско разпределение
	2.1. Профил на заявителите


	Що се отнася до разпределението на заявките за документи по социално-професионални категории, заявките от академичните среди (по-специално университетските изследвания) остават най-голямата група (36 % от общия брой), но са намалели значително в сравнение с предходната година (47 % през 2011 г.) 
	Все повече заявители предпочитат да изберат отговора „други“ във връзка със своята професия, като по този начин предоставят на Парламента по-малко информация относно своя професионален профил. Тази категория е нараснала и понастоящем представлява над една четвърт от всички заявители или 27 % – в сравнение с 23 % през предходната година и едва 5 % през 2010 г.
	Заявителите от гражданското общество са направили почти 17 % от исканията, т.е. 10 % повече, отколкото през предходната година. Тази категория може да се разпредели по следния начин: 85 % от стопанския сектор; 10 % от НПО и 4 % от екологичните организации. Делът на исканията на юристи (които не се считат за представители на гражданското общество за статистически цели) остава сравнително стабилен – 11 %.
	2.2. Географско разпределение

	По отношение на географското разпределение на заявителите (държави – членки на ЕС) моделът е много сходен с наблюдавания през предходните години. Почти 24 % от заявленията са направени от лица или организации, установени в Белгия, следвани (подредени по брой на заявленията) от Германия (14,7 %), Франция (9,4 %), Обединеното кралство (7,9 %), Италия (7,2 %), Нидерландия (6,9 %) и Испания (6,7 %). Заявленията от трети страни се равняват приблизително на около 8 % от общия брой, което представлява леко нарастване в сравнение с 2011 г.
	През последните четири години (вж. таблица 6 в приложението) заявките от Белгия са се увеличили и понастоящем представляват почти една четвърт от всички заявки, докато заявките на Германия са намалели от около 20 % на 15 %. Делът на заявките от Обединеното кралство, Франция и Испания е останал приблизително стабилен през този четиригодишен период, докато заявките от Италия и Нидерландия са се увеличавали постепенно.
	Най-често използваният за заявките език е английският (52,5 %), при който се наблюдава нарастване в сравнение с предходните години, следван от немски (13 %), при който също има нарастване, френски (12 %) – с лек спад, и испански (7 %). Това засилва тенденцията на нарастващо значение на английския като език за комуникация, наблюдавана през последните години.
	3. Прилагане на изключения за правото на достъп
	3.1. Процент положителни отговори


	Делът положителни отговори на 166 заявки за достъп до документи на Парламента, до които преди това нямаше публичен достъп, беше 95 % (158 непублични документа са били освободени) или 87 %, ако се вземе предвид, че в 14 случая е предоставен частичен достъп. За сравнение през 2011 г. този процент е бил съответно 95 % и 88,5 %.
	3.2. Отказите и мотивацията за тях

	През 2012 г. е имало 22 отрицателни отговора въз основа на член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 г., 14 от които с частичен отказ.
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	2. Съдебен контрол
	2.1. Съдебни решения по отношение на Парламента
	2.2. Съдебни решения по отношение на другите институции на ЕС


	През референтния периода са постановени единадесет съдебни решения във връзка с достъпа до документи (определенията и заключенията на генералния адвокат не са посочени) по отношение на други институции:
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