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PRIEKŠVĀRDS 
 

 
Eiropas Parlaments, Padome un Komisija piemēro Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku 
piekļuvi šo triju iestāžu dokumentiem piemēro kopš 2001. gada 3. decembra1.  
 
Saskaņā ar šīs Regulas 17. panta 1. punktu „ikviena iestāde reizi gadā publicē ziņojumu par 
iepriekšējo gadu, kurā norāda, cik gadījumos tā atteikusi nodrošināt piekļuvi dokumentiem, 
šādu atteikumu iemeslus un to slepeno dokumentu skaitu, kuri nav iekļauti reģistrā”. 
 
Šis ir 11. ziņojums, ko šajā kontekstā sagatavojis Parlaments2. Tajā sniegts gan tehnisks 
pārskats par Parlamenta dokumentu publisko reģistru3, gan apraksts par 2012. gadā Eiropas 
Parlamentam iesniegtajiem pieprasījumiem par piekļuvi dokumentiem. Ziņojumā ir arī 
komentāri par praktiskajām problēmām, kas radušās saistībā ar saņemtajiem pieprasījumiem par 
piekļuvi Parlamenta dokumentiem minētajā laika periodā. Ziņojuma pielikumā ir ietverts datu 
apkopojums par pieprasījumu apstrādi un meklēšanu reģistra tīmekļa vietnē.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKRONĪMI 
ERD — elektroniskais dokumentu reģistrs (tekstā „reģistrs”) 
CARDOC — Parlamenta Arhīvu un dokumentācijas centrs 
CITES — Parlamenta Pilsoņu uzziņu dienests 
COMM DĢ — Parlamenta Komunikācijas ģenerāldirektorāts 
COREPER — Padomes Pastāvīgo pārstāvju komiteja 
LIBE — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:EN:PDF 
2http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/information/report.htm?language=EN 
3 Tehniskā nozīmē reģistru dēvē par elektronisko dokumentu reģistru vai EDR; tekstā turpmāk „reģistrs”. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:145:0043:0048:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/information/report.htm?language=EN
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I. KOPSAVILKUMS 

 
 Pašlaik Parlamenta dokumentu publiskajā reģistrā (tehniskā nozīmē dēvēts par 

elektronisko dokumentu reģistru vai EDR) ir par 12 % vairāk atsauces dokumentu nekā 
2011. gadā (463 689 atsauces dokumenti vai 3 097 165 dokumenti, ja ņem vērā visu 
valodu redakcijas). 90 % no dokumentiem var tiešā veidā lejupielādēt no Parlamenta 
tīmekļa vietnes.  

 Salīdzinājumā ar 2011. gada par 40 % ir pieaudzis reģistra tīmekļa vietnes apmeklējumu 
skaits (166 104 apmeklējumi vai vidēji 13 842 apmeklējumi mēnesī).  

 Taču ir jāatzīmē, ka arvien vairāk ir samazinājies Parlamentam pieprasīto dokumentu 
skaits — 2012. gadā tika pieprasīti tikai 777 dokumenti, un salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu (2011. gadā tika pieprasīts 1161 dokuments) pieprasījumu skaits ir samazinājies par 
33 %. 

 Zinātnisko aprindu pārstāvji veido lielāko pieprasījumu iesniedzēju daļu, taču arī viņu 
skaits ir ievērojami samazinājies (no 47 % 2011. gadā līdz 36 % 2012. gadā). Angļu 
valoda ir visbiežāk izmantotā valoda, kam seko vācu, franču un spāņu valoda. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu visbūtiskāk ir palielinājies no Beļģijas un Nīderlandes 
saņemto pieprasījumu skaits. Arvien vairāk pieprasījumu iesniedzēju izvēlas nenorādīt 
profesionālo jomu un sniedz mazāk ziņu par sevi. Šīs kategorijas pieprasījumu 
iesniedzēju skaits ir sasniedzis ceturto daļu no visu pieprasījumu iesniedzēju skaita (27 % 
salīdzinājumā ar 23 % iepriekšējā gadā). 

 Par piekļuvi iepriekš nepubliskotiem dokumentiem (kuri saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 noteikumiem ir jāpārbauda) iesniegto pieprasījumu skaits ir vairāk vai 
mazāk stabils — 21 % (166 dokumenti) salīdzinājumā ar 25 % 2011. gadā 
(289 dokumenti). Liela daļa 2012. gadā iesniegto pieprasījumu par piekļuvi iepriekš 
nepubliskotiem dokumentiem attiecās uz Parlamenta iekšējiem administratīviem 
dokumentiem, galvenokārt, dienesta vēstulēm Prezidijam. 

 Apstiprinošo atbilžu īpatsvars minētās kategorijas dokumentiem bija 87 % 2012. gadā — 
gandrīz tāds pats kā 2011. gadā.  

 Pamatojoties galvenokārt uz izņēmumiem, kas saistīti ar personu privātās dzīves un 
neaizskaramības aizsardzību un noteikti Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, tika atteikta pilnīga vai daļēja piekļuve 22 dokumentiem 
(8 dokumentiem — pilnīga piekļuve, 14 — daļēja).  

 Tika saņemti seši atkārtoti pieprasījumi — par diviem vairāk nekā 2011. gadā —, kas 
iesniegti pēc sākotnēja atteikuma piešķirt piekļuvi (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
8. pants). 

 2012. gadā Eiropas Ombudam tika iesniegta jauna sūdzība (0262/2012/OV). Tajā 
apgalvots, ka Parlamenta dokumentu publiskajā reģistrā nav iekļauti visi Parlamenta 
dokumenti.  
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 Tiesa 2012. gadā pieņēma vienu spriedumu saistībā ar Parlamenta lēmumu par piekļuvi 
dokumentiem (T-190/10)4. Ar šo spriedumu tika daļēji anulēts Parlamenta lēmums atteikt 
publisku piekļuvi bijušo deputātu palīgu reģistram. 

 

II. REGULA (EK) NR. 1049/2001 UN TĀS ĪSTENOŠANA 

Ņemot vērā Komisijas 2011. gada 21. marta priekšlikumu pielāgot Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001 Lisabonas līgumā noteiktajām pārredzamības prasībām, 2012. gadā tika 
turpināta šīs regulas pārskatīšana. 
 

1. Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšana 
 

Pamatojoties uz deputāta un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) referenta 
Michael Cashman sagatavoto ziņojumu, Eiropas Parlaments 2011. gada 15. decembrī pirmajā 
lasījumā pieņēma nostāju5 par Komisijas 2008. gada priekšlikumu pārskatīt regulu. Savā 
nostājā Parlaments pauda viedokli, ka ar Komisijas 2011. gada priekšlikumu saistītā 
procedūra vairs nav piemērojama, jo Parlaments procedūrā, kas paredzēta 2008. gada 
priekšlikumam, ir iekļāvis arī 2011. gada priekšlikuma saturu. 
 
2012. gada pirmajā pusgadā Parlamenta un Komisijas pārstāvji tikās neformālos trialogos ar 
Padomi, lai apspriestu Padomes sākotnējo nostāju, kuru COREPER apstiprināja 2012. gada 
maijā. Pirmā pusgada beigās pēc trialogiem un tehniskajām sanāksmēm iestāžu nostājas vēl 
aizvien bija ievērojami atšķirīgas vairākos sensitīvos jautājumos, piemēram jautājumā par 
jēdziena „dokuments” definīciju6 un iestāžu iekšējo apspriežu (tā dēvētās „telpas pārdomām”) 
aizsardzību7. 
 
Kad 2012. gada 20. septembrī Parlamenta referents informēja par LIBE komiteju par 
pašreizējo stāvokli šajā jautājumā, Kipras prezidentūras pārstāvis, ņemot vērā līdzšinējos 
sasniegumus, atkārtoti apstiprināja Kipras vēlmi turpināt ciešu dialogu ar Parlamentu. Taču 
sava pilnvaru termiņa beigās Kipras prezidentūra secināja, ka apstākļi, lai šajā jautājumā 
panāktu kompromisu, nav labvēlīgi.  

 
2. Parlamenta noteikumi par publisku piekļuvi dokumentiem un dokumentu 
pārvaldību 
 

Prezidija 2001. gada 28. novembra lēmums, ar kuru nosaka iekšējos noteikumus par Eiropas 
Parlamenta dokumentu publiskumu, īstenojot Regulu (EK) Nr. 1049/2001, tika pārskatīts, un 
Prezidijs to pieņēma 2011. gada 22. jūnijā8. 
 
2012. gadā šie jaunie noteikumi ļāva precizēt šīs regulas darbības jomu attiecībā uz 
Parlamenta dokumentiem, jo īpaši saistībā ar atbilstošu juridisko pamatu noteikšanu 
dokumentu pieprasījumiem, kurus iesniedz ES amatpersonas un/vai deputāti un kuriem 
paredzēta cita procedūra. Ar šo noteikumu palīdzību tika uzlabota arī pieprasījumu 
pārvaldība, nošķirot informācijas pieprasījumus9, ja tā nav pieejama esošajā dokumentā, un 

 
4 2012. gada 28. marta spriedums lietā T-190/10 Kathleen Egan un Margaret Hackett / Eiropas Parlaments. 
5 P7-TA(2011)0580 
6 Regulas (EK) Nr. 1049/2001 3. pants. 
7 Saistīts ar tās pašas regulas 4. panta 3. punktu, kurā noteikts iestāžu lēmumu pieņemšanas process. 
8 OV C 216, 22.7.2001., 19. lpp. 
9 Šādus pieprasījumus parasti izskata kompetentie dienesti un/vai Pilsoņu uzziņu dienests (CITES). 

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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pieprasījumus par piekļuvi dokumentiem, ļaujot šos pieprasījumus izskatīt attiecīgajam 
Parlamenta dienestam. 
 
2012. gadā Prezidijs pieņēma jaunu lēmumu par dokumentu pārvaldību10, un tajā tika 
paredzēti jauni dokumentu pārvaldības noteikumi, kas ļāva panākt dažādu dienestu īstenotās 
pieejas lielāku koordināciju un saskaņotību. Svarīgākie šā lēmuma punkti ir dokumentvedības 
ierēdņa (RAD) iecelšana katrā ģenerāldirektorātā un dokumentvedības ierēdņu 
starpdepartamentu grupas (GIDOC) izveide, lai nodrošinātu jaunās dokumentu pārvaldības 
sistēmas īstenošanu.   
 
Ņemot vērā vismaz pēdējo desmit gadu pieredzi un tiesu praksi, Pārredzamības nodaļa pašlaik 
izstrādā dokumentvedības ierēdņiem paredzētu rokasgrāmatu, kurā būtu skaidroti praktiski 
jautājumi par publisku piekļuvi Parlamenta dokumentiem. 
 
Minēto lēmumu rezultātā Parlamenta dienesti, kas ir atbildīgi par publiskas piekļuves 
dokumentiem nodrošināšanu, visu 2012. gadu ir sekmīgi sadarbojušies ar Pārredzamības 
nodaļu, CARDOC, CITES un Komunikācijas ģenerāldirektorātu (COMM ĢD).  
 

III. PARLAMENTA DOKUMENTU PUBLISKAIS REĢISTRS  

Reģistra pašreizējā versija darbojas kopš 2011. gada 27. janvāra, kad tika ieviesta 
ergonomiskāka sistēma ar uzlabotām meklēšanas funkcijām. Reģistrā ir iekļauti Parlamenta 
dokumenti, kas pieņemti laika periodā no 2001. gada līdz šodienai. 
 

1. Reģistra saturs — pieejamie dokumenti 
 
Ir skaidrs, ka reģistrā iekļauto dokumentu skaits, par ko tiek ziņots katru gadu, palielinās līdz 
ar Parlamenta pieņemto dokumentu skaitu. Kopumā tiešsaistē ir nodrošināta tieša publiska 
piekļuve 90 % dokumentu, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1049/2001 12. panta noteikumus. 
Pieprasīt piekļuvi pārējiem dokumentiem var, izmantojot tiešsaistes pieprasījuma veidlapu.  
 
Līdz 2012. gada 31. decembrim reģistra datubāzē bija 463 689 atsauces dokumenti (kas atbilst 
3 097 165 dokumenti, ja ņem vērā visu valodu redakcijas). Tādējādi reģistrā iekļauto atsauces 
dokumentu skaits ir palielinājies par 49 520, kas ir par 12 % vairāk nekā 2011. gadā.  
 
Paplašinoties Parlamenta kompetencēm, palielinās arī pieejamo dokumentu veidu skaits, jo 
reģistrā pakāpeniski tiek iekļauti arvien dažādāki ar likumdošanas procesu saistīti dokumenti. 
2012. gadā reģistrā tika iekļauti divi jauni dokumentu veidi — pētījumi (reģistra 
2.3.1.1. sadaļa) un ietekmes novērtējumi, kas sagatavoti laika posmā no 1994. gadam līdz 
šodienai, kā arī uz rakstiskajiem jautājumiem sniegtās atbildes (reģistra 1.3.4.5. sadaļa), kas 
reģistrā iekļautas no 2012. gada jūnija.  
 
2012. gadā tika veikti sagatavošanās darbi, lai 2013. gada pirmajā pusgadā reģistrā integrētu 
vairākus jaunus dokumentu veidus. Jaunie dokumentu veidi būs šādi: Padomdevējas 

 
10 2012. gada 2. jūlija lēmums. Tā 9. pants attiecas uz dokumentvedības ierēdņiem, kuri saskaņā ar c) punktu ir 
jo īpaši atbildīgi par to, lai tiktu darīti pieejami dokumenti, ko ģenerāldirektorāts ir izveidojis vai saņēmis 
saistībā ar savu darbību, kad tos pieprasa departaments, kurš ir atbildīgs par publisku piekļuvi dokumentiem, 
pievienojot attiecīgajiem dokumentiem atzinumu par turpmākajiem veicamajiem pasākumiem. Šajā noteikumā ir 
atspoguļots Prezidija 2011. gada 22. jūnija lēmuma 9. pants, kas nosaka, ka kompetentais dienests sazinās ar 
dokumenta izstrādātāju dienestu vai struktūrvienību, kas piecu darbdienu laikā iesaka, kā rīkoties, ja ir 
jāidentificē un jāatrod prasītais dokuments. 
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komitejas deputātu rīcības jautājumos dokumenti, ECB atbildes uz Parlamenta uzdotajiem 
jautājumiem (ECON komitejas dokumenti), Parlamenta bibliotēkas dienestu sagatavotie 
statistikas dati un Eirobarometra pētījumi. Turklāt pilnībā tikušas atjauninātas Parlamenta 
faktu lapas.    
 

2. Slepeni dokumenti 
 

Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. pantā ir noteiktas īpašas slepenu dokumentu11 apstrādes 
procedūras. Saskaņā ar šā panta 3. punktu slepenus dokumentus iekļauj reģistrā tikai ar 
attiecīgā dokumenta autora piekrišanu. 
 
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 17. panta 1. punktā ir noteikts, ka gada ziņojumos jānorāda to 
slepeno dokumentu skaits, kuri nav iekļauti reģistrā. 2012. gadā Parlamentam nebija slepenu 
dokumentu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. panta nozīmē, un tādēļ Parlamenta dokumentu 
publiskajā reģistrā nav iekļauts neviens šāds dokuments. 
 
Turklāt Prezidija lēmuma par rīcību ar konfidenciālu informāciju Eiropas Parlamentā, kurš 
tika pieņemts 2011. gada 6. jūnijā un atjaunināts ar Prezidija 2013. gada 15. aprīļa lēmumu, 
12. panta 2. punktā ir paredzēts, ka ģenerālsekretārs iesniedz Prezidijam gada pārskatu par šā 
lēmuma piemērošanu. Minētajā gada pārskatā būtu jāiekļauj to konfidenciālo dokumentu 
skaits un veids, kurus saņem Eiropas Parlaments un kuri ir tā rīcībā. 
 
      3.  Reģistra tīmekļa vietnes izmantošana  
 

3.1. Pašreizējie un turpmākie reģistra tīmekļa vietnes tehniskie uzlabojumi  
 
Reģistra tīmekļa vietnes pastāvīga uzlabošana nolūkā veicināt tiešu piekļuvi Parlamenta 
dokumentiem ir Eiropas Ombuda atbalstītās un Parlamenta prasītās proaktīvās pārredzamības 
politikas pasākums. 
 
2012. gada novembrī reģistra tīmekļa vietne tika nedaudz pārveidota, lai nodrošinātu tās 
atbilstību jaunajiem noteikumiem par Parlamenta tīmekļa vietnes grafisko identitāti. 
Vienlaikus tika ieviesti daži uzlabojumi, piemēram, iespēja apvienot vairākus atslēgas vārdus, 
lai atrastu kādu dokumentu.  
 
Pašlaik tiek uzlaboti tīmekļa vietnes apmeklējumu skaitīšanai izmantotie statistikas 
veidošanas līdzekļi, lai labāk nodalītu iekšējus un ārējus apmeklējumus, kā arī automātisko 
iekārtu un fizisku personu apmeklējumus. Ja apmeklējumu skaits turpinās pieaugt līdzīgā 
ātrumā, arvien lielāka nozīme būs sīkākai informācijai par lietotājiem. Turklāt tiek turpināts 
darbs, lai saīsinātu meklēšanas ilgumu un uzlabotu meklēšanas rezultātus. 
 

3.2. Apmeklējumu skaits  
 
Iepriekšējā gadā bija vērojams ārkārtīgi liels reģistra tīmekļa vietnes apmeklējumu skaita 
pieaugums12. Kopumā 2012. gadā tika reģistrēti 166 105 tīmekļa vietnes apmeklējumi, kas 

 
11 Tie ir „dokumenti, kas izdoti iestādēs vai to dibinātās aģentūrās dalībvalstīs, trešās valstīs vai starptautiskās 
organizācijās, un kam piešķirts grifs “SEVIŠĶI SLEPENS”, “SLEPENS” vai “KONFIDENCIĀLS” saskaņā ar 
attiecīgās iestādes noteikumiem ar mērķi aizsargāt Eiropas Savienības vai dalībvalstu būtiskas intereses jomās, 
kuras norādītas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, proti, valsts drošību, aizsardzību un militārajiem 
jautājumiem.” 
12 Tas tika noteikts, par statistikas veidošanas līdzekli izmantojot tādu kritēriju kā „jauns tīmekļa vietnes 
apmeklētājs/pārlūkotājs, kas pēdējo 60 minūšu laikā nav bijis pieslēdzies vietnei”. 
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nozīmē, ka mēnesī ir bijuši vidēji 13 842 apmeklējumi, un salīdzinājumā ar 2011. gadu 
apmeklējumu skaits ir palielinājies par 40 %13. 
 
No apmeklējumu kopskaita 87 293 bija unikālie apmeklējumi14. Šādu unikālo apmeklējumu 
skaits 2012. gadā svārstījās no 7000 līdz 8000 personu ik mēnesi. Visvairāk apmeklējumu 
(9042) reģistrēti martā, bet vismazāk — jūlijā (5395) un augustā (4773).  
 
2011. gadā visvairāk apmeklējumu tika reģistrēts oktobrī (7845 apmeklējumi), bet 
vismazāk — maijā (3319 apmeklējumi). Visticamāk, šādas apmeklējumu skaita atšķirības ir 
saistītas ar Parlamenta likumdošanas darba norisi. Piemēram, apmeklējumu skaita 
palielināšanās 2012. gada martā varētu būt saistīta ar nolīgumu par pasažieru datu reģistru, jo 
tieši tad šis jautājums tika skatīts LIBE komitejā un vēlāk Parlamenta plenārsēdē aprīlī15. 
 

3.3. Citi secinājumi par apmeklējumiem 
 
Statistikas dati par 2012. gadu liecina, ka lielākā daļa reģistra tīmekļa vietnes apmeklētāju bija 
no Nīderlandes, Beļģijas, Spānijas, Vācijas, Francijas un Itālijas (valstis sakārtotas lejupējā 
secībā pēc apmeklētāju skaita) un šīm valstīm cieši sekoja Dienvidkoreja un ASV, atstājot aiz 
sevis apmeklētājus no ES valstīm. 2011. gadā bija neliela atšķirība valstu secībā — lielākā 
daļa apmeklētāju bija no Beļģijas, Vācijas un Spānijas (valstis sakārtotas lejupējā secībā pēc 
apmeklētāju skaita), aiz tām ierindojās Dienvidkoreja un tad — Francija, Itālija un 
Nīderlande.  
 
Tīmekļa vietnes apmeklētāju izmantotie meklēšanas kritēriji 2012. gadā bija gandrīz tādi paši 
kā 2011. gadā izmantotie meklēšanas parametri. Apmeklētāji visbiežāk izmantoja paplašinātās 
meklēšanas rīku (80 % gadījumu no visām meklēšanas reizēm), kā arī tika izmantota 
meklēšana pēc dokumenta veida (15 %) un vienkāršā meklēšana, norādot tikai vienu 
atslēgvārdu (5 %). Veicot paplašināto meklēšanu, 58 % apmeklētāju izmantoja dokumenta 
atsauces (piem., PE numuru), 20 % norādīja datumu un 18 % apmeklētāju meklēja 
dokumentus pēc atslēgvārdiem tekstā. Pēc meklēšanas pabeigšanas apmeklētāji visbiežāk 
izmantoja datorekrāna kreisajā pusē pieejamo atlases funkciju, izvēloties atlases 
parametrus — valodu (31 %), autoru (17 %) un struktūru (15 %). 
 
Viena no iecienītākajām reģistrā pieejamām funkcijām ir iespēja izmantot adresātu sarakstu 
un norādīt konkrēta veida dokumentu, kas automātiski tiks nosūtīts, ja reģistrs tiks papildināts 
ar attiecīgā veida dokumentu. Līdz 2012. gada 31. decembrim reģistrā bija 1677 abonenti, kas 
pieteikušies saņemt paziņojumus par atjauninātajiem dokumentiem. No šī skaita lielākā daļa 
abonentu nebija ES iestāžu darbinieki (tikai 65 abonenti strādāja ES iestādēs). Salīdzinājumā 
ar pagājušo gadu kopējais abonentu skaits ir palielinājies par 17 %16. Uzlabojot abonēšanas 
funkciju, tika nodrošināta iespēja pieteikties uz dažāda veida dokumentu saņemšanu, nosūtot 
tikai vienu abonēšanas pieteikumu, vai vienlaikus apvienot vairākus kritērijus (piem., 
dokumenta veids + autors + struktūra + dokumentu meklēšanas valoda). 
 

3.4. Skatītie dokumenti  
 

 
13 Tā kā reģistra jaunā tīmekļa vietne savu darbību sāka 2011. gada 27. janvārī, visi statistikas dati par tās 
apmeklējumiem ir apkopoti par laika posmu no 2011. gada 1. februāra līdz 2011. gada 31. decembrim. 
14 Šie apmeklējumi ir definēti kā „dažādu fizisko personu skaits, kuri ir skatījuši tīmekļa vietni”. 
15 Balsojums LIBE komitejā 2012. gada 27. martā. 
16 2011. gada beigās bija 1437 abonenti. 
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Kopējais reģistra tīmekļa vietnē skatīto dokumentu skaits 2012. gadā pieauga par 40 %, proti, 
tika skatīti 102 682 dokumenti, un šis pieaugums ir tieši saistīts ar tīmekļa vietnes 
apmeklētāju skaita palielināšanos. Visbiežāk skatītie dokumenti bija Parlamenta deputātu 
jautājumi, un šo dokumentu skaits proporcionāli (61 %) bija gandrīz tāds pats kā 2011. gadā.  
Parlamenta ziņojumi tika skatīti 12 % gadījumu no visu skatīto dokumentu skaita atšķirībā no 
7 % iepriekšējā gadā, un šīs kategorijas dokumenti ir otra populārākais skatīto dokumentu 
veids. Savukārt pieņemto tekstu skatījumi samazinājās no 7 % iepriekšējā gadā līdz 4 % 
2012. gadā. Plenārsēžu, ES iestāžu, Parlamenta komiteju sanāksmju protokolu skatījumu 
skaits īpaši neatšķīrās no iepriekšējā gada.  
 
Tīmekļa vietnes lietotājiem ir liela interese par Parlamenta deputātu jautājumiem, kas ir tiešs 
veids, kā Parlaments īsteno Komisijas un Padomes uzraudzību, turklāt tie ir nozīmīgs un 
bagātīgs informācijas avots. Jautājumus un atbildes ir iespējams skatīt tieši, kā arī atbilžu 
pielikumus, kas iepriekš nebija pieejami.  
 
Attiecībā uz abonēšanas iespēju desmit visbiežāk pieprasītie dokumenti bija šādi: pieņemtie 
teksti, atbildes uz rakstiskiem jautājumiem, rakstiski jautājumi, darba kārtības, paziņojumi 
presei, darba kārtību projekti, Komisijas dokumenti, darba dokumenti, Parlamenta ziņojumi 
un ziņojumu projekti (dokumenti sarindoti to popularitātes secībā). 
 
Saistībā ar vispārīgu informāciju par procedūrām, lai piekļūtu dokumentiem, ir jāatzīmē, ka 
divi visbiežāk lejupielādētie dokumenti no tīmekļa vietnes ir Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
teksts un ES iestāžu sagatavoti norādījumi par piekļuvi dokumentiem17. Šie informatīvie 
dokumenti visbiežāk tika skatīti angļu, vācu, franču, spāņu un itāļu valodā (valodas norādītas 
skaitliski lejupējā secībā).  
 

IV. PARLAMENTAM ADRESĒTO PIEPRASĪJUMU PAR PIEKĻUVI 
DOKUMENTIEM ANALĪZE 

Sākotnēji šķiet, ka dažu pēdējo gadu laikā ir ievērojami krities Parlamentam izteiktais 
dokumentu pieprasījums. Rūpīgāk izskatot šos datus par dažiem pēdējiem gadiem, redzams, 
ka pieaug pieprasījumu samērs attiecībā uz publiskiem dokumentiem, savukārt proporcionālā 
ziņā pieprasījumi par dokumentiem, kam nepieciešama pārbaude saskaņā ar izņēmumu, ko 
paredz Regula (EK) Nr. 1049/2001, pieaug vai saglabājas lielākā vai mazākā mērā nemainīgi 
salīdzinājumā ar 2012. gadu. Tas rāda, ka reģistra tehniskie uzlabojumi ļauj apmeklētājiem 
tiešā veidā konstatēt dokumentu atrašanās vietu un nav nepieciešams pieprasījums attiecībā uz 
piekļuvi — tas ir dokumentu publiskā reģistra mērķis (sk. Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
11. pantu par reģistriem). 

 
1. Pieprasījumu un atbilžu skaits un skaita izmaiņas 
 
1.1. Kopējais pieprasījumu skaits 

 
Parlamentam 2012. gadā kopā tika pieprasīti 777 dokumenti, un tas ir ievērojams — 33 % — 
kritums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem18. Šis kritums jāskata paralēli trijiem citiem 
faktiem. 
 

 
17 Norādījumi pieejami reģistra tīmekļa vietnes vispārīgās informācijas lapā: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/Guide_EN.pdf 
18 2011. gadā tika pieprasīts 1161 Parlamenta dokuments. 
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1. 2012. gadā reģistra apmeklējumu skaits pieauga par 40 %. Varbūt sakarā ar reģistra 
uzlabojumiem un tā labāku redzamību tīmekļa vietnē Europarl, kā arī pašas tīmekļa vietnes 
Europarl redzamību, šķiet, ka arvien vairāk apmeklētāju sekmīgi atrod dokumentus, kas ir 
tieši pieejami. Tādējādi Parlamentam tiek iesniegts mazāk pieprasījumu par dokumentiem, 
kas jau ir publiski pieejami.  
 
2. Pieaug tendence, kad pieprasītāji vaicā pēc nenoteikta dokumentu daudzuma (t. i., „visi 
dokumenti, kas attiecas uz...”, „visa sarakste starp ...”). 2012. gadā vairāk nekā puses (53,5 %) 
visu pieprasījumu attiecība uz vairāk nekā vienu dokumentu attiecās uz nenoteiktu dokumentu 
daudzumu (salīdzinājumam — 2011. gadā tādu bija 35 %). Šādos gadījumos pastāvošie 
statistikas instrumenti neatspoguļo reālo skaitu, cik dokumentu ticis pieprasīts.    
 
3. Pateicoties skaidrojumam, ko sniedza Prezidija 2011. gada lēmums par noteikumiem par 
publisku piekļuvi Parlamenta dokumentiem19, skaidrāka izpratne par to, kāda loma ir 
dažādajiem administrācijas dienestiem, palīdzēja efektīvāk apstrādāt pieprasījumus. 
2012. gadā arvien lielāku skaitu lietu apstrādāja CARDOC, CITES vai COMM ĢD kā 
atbildīgais dienests par attiecīgo pieprasītās informācijas veidu.  
 
Šie fakti veicina šķietamo samazināšanos attiecībā uz dokumentiem, ko pieprasīja 2012. gadā 
reģistra tīmekļa vietnē. 
 

1.2. Kopējais atbilžu skaits  
 
2012. gadā Pārredzamības nodaļa nosūtīja pieprasītājiem 1397 dokumentus. No tiem 
624 nosūtīja kā papildu dokumentus — sakarā ar paskaidrojumiem, ko nodrošināja 
pieprasītāji, kas bija iesnieguši neskaidrus pieprasījumus. Tiek pieprasīts mazāk dokumentu, 
un ir skaidrs, ka notiek padziļināta apmaiņa ar pieprasītājiem, kas pēta plašas Parlamenta 
darbības jomas. 
 
35 % gadījumu Parlaments nosūtīja pieprasītājam vairāk nekā vienu dokumentu. Proti, 33,7 % 
gadījumu, kad tika iesniegti papildu dokumenti, tika nosūtīti divi dokumenti un 16,6 % 
gadījumu tika nosūtīti trīs dokumenti, utt. dilstošā kārtībā.  
 

1.3. Pieprasījumi par iepriekš nepubliskotiem dokumentiem 
 
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 7. panta 1. punktu tika pieprasīti 166 pirms tam 
nepubliskoti dokumenti, kas veido 21 % no visa dokumentu kopskaita, kas pieprasīti 
2012. gadā. Šī daļa ir salīdzinoši stabila salīdzinājumā ar pirms tam nepubliskoto dokumentu 
samēru, kuri pieprasīti 2011. gadā.  
 
2012. gadā tika iesniegti seši atkārtoti pieprasījumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
7. panta 2. punktu un 8. pantu). Šis skaitlis ir nedaudz pieaudzis salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem (4 iesniegumi 2011. gadā un 5 — 2010. gadā). 
 

 1.4 Pieprasījumu priekšmets 
 

Kopumā 2012. gadā visbiežāk tika pieprasīti šādi dokumentu veidi (skaitliskā secībā): 
iesniegtie teksti (13 % pieprasījumu); pieņemtie teksti (12 %); nekonkrēts dokuments vai 
vispārīga informācija (11,7%); Prezidija dokumenti (6 %); komitoloģijas dokumenti (6 %); 
sarakste (5 %); sēdes stenogrammas (3,7 %); administratīvie dokumenti (proti, saistīti ar 

 
19 Sk. šā ziņojuma 1.2. punktu. 
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infrastruktūru un finansēm) (3,4 %); parlamentārie jautājumi un atbildes (3,2 %); lūgumraksti 
(2,3 %) un Parlamenta deputātu dokumenti (2 %). 
 
Lielākā daļa pieprasījumu par iepriekš nepubliskotiem dokumentiem attiecās uz iekšējiem 
administratīviem dokumentiem. Šajā ziņā vairāk nekā puse šādu pieprasījumu attiecās uz 
Prezidija dokumentiem. Meklētie Prezidija dokumenti būtiski attiecās ar ģenerālsekretāra 
piezīmēm par budžeta jautājumiem vai Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšanu. 
 
Kopumā visbiežāk pieprasītie dokumenti ir iesniegtie teksti un pieņemtie teksti — kaut arī 
publiski teksti —, bet salīdzinājumā ar 2011. gadu šādi pieprasījumi ir samazinājušies, 
apmeklētājiem sākot orientēties reģistra tīmekļa vietnē.  
 
Pieprasījumi pēc neprecizētiem dokumentiem vai vispārējās informācijas ir ievērojami 
pieauguši salīdzinājumā ar 2011. gadu (kad tie veidoja 4,9 % visu pieprasījumu). Tas notiek 
sakarā ar pieaugošo tendenci pieprasītājiem veikt plašus vai būtiskus pieprasījumus, 
izmantojot tādus formulējumus kā — „visi dokumenti, kas satur vārdu ...” vai „visi 
dokumenti, kas attiecas uz ...”, utt. 
 
Ievērojami ir samazinājušies pieprasījumi pēc sarakstes. Arī pieprasījumi pēc 
parlamentārajiem jautājumiem ir samazinājušies, bet tie ir visbiežāk apmeklētie dokumenti 
reģistra tīmekļa vietnē.  
 
Arvien vairāk tiek pieprasīti deputātu dokumenti, bet šie pieprasījumi netiek atspoguļoti 
kopējā statistikā, jo tie lielākoties neattiecas uz Parlamenta oficiāli iesniegtajiem 
dokumentiem20. Tā kā komitoloģijas procedūras tiek pakāpeniski aizstātas ar jaunajiem 
noteikumiem saskaņā ar Lisabonas līgumu, pieprasījumi pēc komitoloģijas dokumentiem ir 
samazinājušies, jo paši 2012. gada beigās. 

 
2. Pieprasījumu iesniedzēju raksturojums un ģeogrāfiskais sadalījums  

 
 2.1. Pieprasījumu iesniedzēju raksturojums 
 
Kas attiecas uz dokumentu pieprasījumu sadalījumu pa sociālajām un profesiju kategorijām, 
lielāko grupu (36 % no visiem pieprasījumiem) joprojām veido pieprasījumi no 
akadēmiskajām aprindām (jo īpaši augstskolu pētījumi), bet tie ir ievērojami samazinājušies 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (47 % 2011. gadā).  
 
Arvien vairāk pieprasījumu iesniedzēju izvēlas nenorādīt profesionālo jomu, tādējādi sniedzot 
Parlamentam mazāk ziņu par sevi. Šīs kategorijas pieprasījumu iesniedzēju skaits ir 
pārsniedzis ceturto daļu no visu pieprasījumu iesniedzēju skaita — 27 % salīdzinājumā ar 
23 % iepriekšējā gadā un tikai 5 % 2010. gadā.  
 
Pieprasījumu iesniedzēji no pilsoniskās sabiedrības pārstāv gandrīz 17 % pieprasījumu, tas 
nozīmē par 10 % vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. No tiem: 85% no uzņēmējdarbības 
jomas; 10% no NVO un 4% no vides organizācijām. Pieprasījumu samērs no juristiem (kurus 
statistikā neierēķina pilsoniskajā sabiedrībā) saglabājas vairāk vai mazāk stabils — 11 %.   
 
No pieprasījumu iesniedzējiem, kuri pieprasa iepriekš nepubliskotus dokumentus, lielākā daļa 
izvēlējās nenorādīt profesionālo jomu; otra lielākā grupa šeit ir pētnieki. Dokumentu, kas nav 
publiski dokumenti, pieprasītāji iedalījās šādās kategorijās: 29 % nav norādīts, 18 % pētnieki, 

 
20 Sk. Parlamenta Reglamenta 104. panta 2. punktu. 
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17 % NVO, 11 % uzņēmējdarbības joma, 9 % no plašsaziņas līdzekļiem un 8 % juristi, un 
pārējie pieprasītāji bija vai nu no valsts pārvaldes, vai politiskajām partijām.  
 
 2.2. Ģeogrāfiskais sadalījums 
 
Attiecībā uz pieprasītāju ģeogrāfisko sadalījumu (ES dalībvalstis) 2012. gada modelis ir ļoti 
līdzīgs tam, kas bija vērojams iepriekšējos gados. Gandrīz 24 % pieprasījumu veica 
privātpersonas vai organizācijas, kas atrodas Beļģijā, tālāk seko (skaitliskā secībā) Vācija 
(14,7 %), Francija (9,4 %), Apvienotā Karaliste (7,9 %), Itālija (7,2 %), Nīderlande (6,9 %) 
un Spānija (6,7 %). Pieprasījumi no trešām valstīm veidoja apmēram 8 % no kopskaita, 
nedaudz pieaugot salīdzinājumā ar 2011. gadu.  
 
Pēdējo četru gadu laikā (sk. pielikuma 6. tabulu) ir pieaudzis pieprasījumu skaits no Beļģijas, 
veidojot gandrīz ceturto daļu visu pieprasījumu, bet pieprasījumi no Vācijas ir samazinājušies 
no apmēram 20 % līdz 15 %. Četru gadu laikā pieprasījumi no Apvienotās Karalistes, 
Francijas un Spānijas ir palikuši samērā nemainīgi, bet pieprasījumi no Itālijas un Nīderlandes 
ir pakāpeniski palielinājušies. 
 
Pieprasījumos visbiežāk izmantotā valoda ir angļu valoda (52,5 %), un šeit vērojams kāpums 
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, tai seko vācu valoda (13 %), kura arī pieprasījumu 
skaits pieaug, franču valoda (12 %), kurā izdarīto pieprasījumu daļa nedaudz samazinājusies, 
un spāņu valoda (7 %). Tas pastiprina pēdējos gados vērojamo tendenci, ka pieaug angļu 
valodas kā saziņas valodas nozīme.  
 

 
3. Izņēmumu piemērošana piekļuves tiesībām 
 
 3.1. Apstiprinošo atbilžu īpatsvars 
 

Apstiprinošo atbilžu īpatsvars uz 166 pieprasījumiem piekļūt iepriekš nepubliskotiem 
Parlamenta dokumentiem bija 95 % (tika sniegti 158 dokumenti, kas nav publiski dokumenti) 
jeb 87 %, ja ņem vērā, ka 14 gadījumos tika piešķirta daļēja piekļuve. Šie rādītāji 2011. gadā 
attiecīgi bija 95 % un 88,5 %. 
 
Kā jau tika minēts, tika iesniegti 6 atkārtoti pieprasījumi21, pēc tam kad Parlaments sākotnēji 
bija noraidījis piekļuvi. Visos gadījumos tika apstiprināta Parlamenta sākotnējā nostāja — 
trijos pieprasījumos tika piešķirta daļēja piekļuve, un pārējos trijos gadījumos tika piemērots 
pilnīgs atteikums. Dokumenti, kuriem tika piešķirta daļēja piekļuve, attiecās uz Parlamenta 
iekšējās revīzijas ziņojumiem, juridiskā dienesta dokumentiem un bijušo Parlamenta deputātu 
palīgu sarakstiem. Pilnīgu piekļuvi atteica dokumentiem, kas saturēja personas datus vai kur 
tika apstiprināta nepieciešamība aizsargāt vienas vai vairāku personu privātās dzīves 
neaizskaramību un integritāti.  
 

 3.2. Atteikumu skaits un iemesli 
 

2012. gadā bija 22 noraidošas atbildes, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantu, 
un no tām 14 saturēja daļēju atteikumu. 
 

 
21 Šo skaitli mēs rēķinām no sākotnējā pieprasījuma datuma, pat ja atkārtotais pieprasījums ir ticis iesniegts 
2013. gadā. 
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Atteikuma motīvs visbiežāk (31 %) bija izņēmums attiecībā uz personu privātās dzīves un 
neaizskaramības aizsardzību (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts). 
Šis izņēmums tika iekļauts gadījumos, kas skar personas datus, kā — deputāta dalība papildu 
pensijas shēmā, bijušo deputātu palīgu saraksti, deputātu personīgie paraksti vai Parlamenta 
personāla dokumenti (kas satur pārkāpumus). Gadījumos, kad iesniedzējs lūdz piekļuvi 
personas datiem, Parlaments saskaņā ar judikatūru22 lūdz iesniedzējam norādīt pamatojumu, 
kādēļ nepieciešama šāda informācijas nodošana. Visbeidzot nevienā no minētajiem 
gadījumiem netika konstatēta šāda nepieciešamība.  
 
Kopsummā apmēram 30 % atteikumu attiecās uz komercinterešu aizsardzību, juridisko 
konsultāciju un revīzijas mērķi (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkts). Uz iestādes 
lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 3. punkts) 
attiecās 21% atteikumu, bet sabiedrības interešu aizsardzību saistībā ar starptautiskajām 
attiecībām vai valsts drošību (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts) 
attiecās 15% atteikumu. Konkrēti, vienā gadījumā tika norādīts uz 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu attiecībā uz valsts drošību IT jomā, kad IT izstrādātāji pieprasīja piekļuvi 
visiem pirmkodiem un ar izstrādātājiem saistītiem dokumentiem attiecībā uz Parlamenta 
programmatūru AT4AM, ko izmanto, lai iesniegtu grozījumus normatīvajos ziņojumos. Šis 
izņēmums tika arī piemērots attiecībā uz pieprasījumu ārējam pētījumam par Parlamenta 
finanšu informācijas sistēmas modernizāciju. 
 
Turklāt 2012. gada pirmajā pusē atsevišķi komitoloģijas dokumenti tika atteikti pagaidu kārtā, 
līdz komitejā tiek pieņemts attiecīgais teksts.   
 

V. EIROPAS OMBUDAM IESNIEGTĀS SŪDZĪBAS, PĀRSŪDZĪBA TIESĀ UN 
TIESU PRAKSE 

Regulā (EK) Nr. 1049/2001 ir noteikta skaidra procedūra23, kādā pilsoņi var iesniegt apelāciju 
par ES iestāžu atteikumu dokumentu piekļuvei. Parlaments līdz šim ir varējis redzēt tikai triju 
šādu lietu iznākumu Vispārējā tiesā attiecībā uz saviem lēmumiem, bet pastāv ievērojams 
tiesvedības apjoms saistībā ar noteikumiem, kas var palīdzēt interpretēt tā nozīmi. Pilsonis, 
kuram atteikta piekļuve dokumentam pēc atkārtota — vai otrā — pieprasījuma, var vai nu 
iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam, vai arī iesniegt apelāciju Vispārējā tiesā.     

1. Eiropas Ombudam iesniegtās sūdzības 
 
2012. gadā Ombuds slēdza lietu, kura datēta ar 2010. gadu (900/2010/MF), ar Parlamentam 
adresētu kritisku piezīmi par iekšējiem administratīvajiem dokumentiem, ko pieprasa ierēdnis. 
 
2012. gadā Parlaments iesniedza apsvērumus par sūdzību (2393/2011/RA), kas 2011. gadā 
tika iesniegta Ombudam par Parlamenta atteikšanos publiskot tā rīcībā esošus dokumentus, un 
pašlaik gaida Ombuda lēmumu. Sūdzība tika iesniegta pēc tam, kad Parlaments bija atteicies 
piešķirt piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz sarunām par tirdzniecības nolīgumu viltojumu 
novēršanas jomā (ACTA) (sk. Parlamenta 2011. gada ziņojumu par piekļuvi dokumentiem). 
Sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka Parlaments nav izvirzījis saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001 derīgus pamatojumus tam, ka netiek piešķirta piekļuve attiecīgajiem 
dokumentiem.  
 

 
22 Visjaunākais Tiesas spriedums bija 2011. gada 23. novembrī lietā T-82/09, Dennekamp / Eiropas Parlaments. 
23 8. panta 3. punkts. 



 14/22 

  

Turklāt 2012. gadā Ombudam tika iesniegta jauna sūdzība (0262/2012/OV) attiecībā uz 
dažādiem dokumentiem, kas sniegti Parlamenta reģistrā. Sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka 
Parlaments nereģistrē visus pastāvošos Parlamenta dokumentus. Parlaments iesniedza 
Ombudam savus apsvērumus un gaida lēmumu.  
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2. Pārsūdzība tiesā 
 

2.1. Spriedumi, kas attiecas uz Parlamentu 
  

Pārskata periodā ir ticis pieņemts viens Tiesas spriedums par Parlamenta lēmumu attiecībā 
uz piekļuvi dokumentiem24. Ar šo spriedumu tika daļēji anulēts Parlamenta lēmums atteikt 
publisku piekļuvi bijušo deputātu palīgu reģistriem. Sūdzību iesniedzēji bija pieprasījusi 
piekļuvi „visiem reģistriem un visiem sarakstiem” attiecībā uz „bijušo Eiropas Parlamenta 
deputātu palīgu publiskajiem reģistriem”. Parlaments šo pieprasījumu vienmēr interpretēja kā 
tādu, kas attiecas vienīgi uz dokumentiem par jebkuru bijušo deputāta palīgu saistībā ar 
konkrētiem deputātiem. Ievērojot spriedumu, Parlaments pieņēma jaunu lēmumu, lai īstenotu 
sprieduma operatīvo daļu. Tādējādi pieprasītājiem tika sniegta precīzāka informācija par 
reģistra saturu un, ņemot vērā konkrētus apsvērumus par personas datiem, piedāvāta iespēja 
iepazīties ar šiem reģistriem uz vietas (in situ). Tomēr šis piedāvājums nav ticis izmantots un 
pieprasītājs nav pieprasījis nekādu izpildes kontroli. 

 
2.2. Spriedumi, kas attiecas uz citām Eiropas Savienības iestādēm 

 
Pārskata periodā tika pasludināti vienpadsmit spriedumi par piekļuvi dokumentiem (netiek 
minēti rīkojumi un slēdzieni, ko sniedzis ģenerāladvokāts) attiecībā uz citām iestādēm: 
 

Eiropas Komisija: 

 spriedums 2012. gada 14. februārī lietā T-59/09, Vācijas Federatīvā 
Republika / Eiropas Komisija, par dokumentiem no dalībvalsts, 

 spriedums 2012. gada 22. maijā lietā T-300/10, Internationaler 
Hilfsfonds eV / Eiropas Komisija, par izņemumu saistībā ar personas privātās dzīves 
un neaizskaramības aizsardzību un saistībā ar lēmuma pieņemšanas procesa 
aizsardzību, 

 spriedums 2012. gada 22. maijā lietā T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg 
AG / Eiropas Komisija, par izņēmumu saistībā ar trešo personu komerciālo interešu 
aizsardzību un saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību, 

 spriedums 2012. gada 21. jūnijā lietā C-135/11, IFAW Internationaler 
Tierschutz-Fonds gGmbH / Eiropas Komisija, par dokumentiem no dalībvalsts, 

 spriedums 2012. gada 28. jūnijā lietā C-404/10 P, Éditions Odile 
Jacob SAS / Eiropas Komisija, par uzņēmumu koncentrācijas kontroles procesu un 
izņēmumiem saistībā ar izmeklēšanas darbību mērķu, komerciālo interešu, juridisku 
atzinumu un iestāžu lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību, 

 spriedums 2012. gada 28. jūnijā lietā C-477/10 P, Eiropas Komisija / Agrofert 
Holding, par uzņēmumu koncentrācijas kontroles procesu un izņēmumiem saistībā ar 
izmeklēšanas darbību mērķu, komerciālo interešu, juridisku atzinumu un iestāžu 
lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību, 

 spriedums 2012. gada 13. decembrī apvienotajās lietās T-197/11 P un T-198/11 P, 
Eiropas Komisija / Guido Strack, par civildienestu un ierēdņiem, Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001 un Civildienesta tiesas kompetenci. 

Eiropadome: 

                                                 
24 2012. gada 28. marta spriedums lietā T-190/10 Kathleen Egan un Margaret Hackett / Eiropas Parlaments. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-59/09&td=ALLhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-59/09&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-300/10&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-344/08&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-135/11&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-404/10&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-477/10P&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-197/11P&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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 spriedums 2012. gada 4. maijā lietā T-529/09, Sophie ni 't Veld / Eiropas Savienības 
Padome, par izņēmumu sabiedrības interešu aizsardzībai starptautisko attiecību jomā 
un izņēmumu juridisko atzinumu aizsardzībai, 

 spriedums 2012. gada 3. oktobrī lietā T-465/09, Ivan Jurašinović / Eiropas Savienības 
Padome, par starptautisko attiecību aizsardzību, 

 spriedums 2012. gada 3. oktobrī lietā T-63/10, Ivan Jurašinović / Eiropas Savienības 
Padome, par starptautisko attiecību aizsardzību un par tiesvedības un juridisku 
konsultāciju aizsardzību. 

Eiropas Centrālā banka: 

 spriedums 2012. gada 9. novembrī lietā T-590/10, Gabi Thesing et Bloomberg 
Finance LP / Eiropas Centrālā banka (ECB), par izņēmumu saistībā ar Savienības vai 
kādas dalībvalsts ekonomiskās politikas aizsardzību. 

 
Sīkāku informāciju par dažādajām rīcībām un spriedumiem var rast Komisijas gada pārskatā25 
un Padomes gada pārskatā26, kā arī Eiropas Savienības Tiesas tīmekļa vietnē27. 
 

VI. IESTĀŽU SADARBĪBA 

2012. gadā par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanu atbildīgie administratīvie dienesti 
trijās iestādēs regulāri sazinājās par juridiskiem un administratīviem jautājumiem saistībā ar 
regulas īstenošanu.  
 
Gada laikā notika vairākas apspriežu sanāksmes par iespējamu judikatūras interpretāciju šajā 
jomā, un ir paredzēts regulāri turpināt rīkot šādas sanāksmes. Regula (EK) Nr. 1049/2001 
15. panta 1. punktā ir paredzēts, ka „iestādes izstrādā labu administratīvo praksi, lai 
vienkāršotu šajā regulā garantēto tiesību izmantošanu saistībā ar piekļuvi dokumentiem”. 
 
Šā panta 2. punktā minētā iestāžu komiteja 2012. gadā neorganizēja politiska līmeņa 
sanāksmes.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
25 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm. 
26http://www.consilium.europa.eu/documents/policy-regarding-access-to-council-documents/basic-texts-on-
transparency?lang=en. 
27 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-529/09&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-465/09&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-63/10&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-590/10&td=ALL
http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/reports_en.htm


PIELIKUMS 

 

STATISTIKAS DATI PAR DOKUMENTU PIEKĻUVES 
PIEPRASĪJUMIEM UN TĪMEKĻA VIETNES APMEKLĒJUMU  

(STĀVOKLIS 31.12.2012.) 

 
 
1. KOPĒJAIS DOKUMENTU SKAITS, KAS PIEPRASĪTI REĢISTRA TĪMEKĻA 

VIETNĒ 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1300 1260 1139 1161 777 

 
 
 

2. PIEPRASĪJUMU SKAITS (SĀKOTNĒJIE PIEPRASĪJUMI) ATTIECĪBĀ UZ 

IEPRIEKŠ NEPUBLISKOTIEM DOKUMENTIEM  
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

237 273 268 289 166 

 
 
3. ATKĀRTOTU PIEPRASĪJUMU SKAITS 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1328 3 5 429 6 

 
 

4. SŪDZĪBAS OMBUDAM  
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 0 1 1 1 

                                                 
28   5 gadījumos sākotnējais lēmums tika grozīts (4 daļēja piekļuve, 1 pilnīga piekļuve) 
 
29   1 gadījumā sākotnējais lēmums tika grozīts (piešķirta pilnīga piekļuve) 
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5. PIEPRASĪTĀJA IZMANTOTĀ VALODA 
 
 

VALODA 2009 2010 2011 2012 

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 % 

CITA - - - 0,89 % 
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6. PIEPRASĪTĀJU ĢEOGRĀFISKĀ PĀRSTĀVĪBA 
 

 Valsts 2009 2010 2011 2012 

BEĻĢIJA 15,16 % 20,57 % 19,08 % 23,40 % 

BULGĀRIJA 0,56 % 2,03 % 1,23 % 1,06 % 

ČEHIJA 0,63 % 1,42 % 1,08 % 0,53 % 

DĀNIJA 0,95 % 1,62 % 1,38 % 2,48 % 

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

IGAUNIJA 0,16 % 0,10 % 0,31 % - 

GRIEĶIJA 0,48 % 1,01 % 0,46 % 1,24 % 

SPĀNIJA 7,14 % 4,46 % 9,85 % 6,74 % 

FRANCIJA 11,51 % 14,08 % 8,46 % 9,04 % 

ĪRIJA 1,27 % 1,32 % 1,08 % 1,60 % 

ITĀLIJA 5,32 % 4,86 % 7,38 % 7,27 % 

KIPRA 0,16 % 0,10 % - - 

LATVIJA 0,16 % - 0,15 % 0,18 % 

LIETUVA 0,16 % 0,20 % 0,31 % 0,35 % 

LUKSEMBURGA 4,44 % 5,67 % 0,92 % 1,24 % 

UNGĀRIJA 0,56 % 0,91 % 0,92 % 1,06 % 

MALTA 0,32 % 0,30 % - - 

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

AUSTRIJA 1,59 % 1,62 % 1,69 % 1,42 % 

POLIJA 1,83 % 1,01 % 3,38 % 0,35 % 

PORTUGĀLE 0,87 % 0,51 % 1,23 % 0,35 % 

RUMĀNIJA 1,27 % 0,71 % 1,54 % - 

SLOVĒNIJA 0,08 % - 0,15 % - 

SLOVĀKIJA 0,56 % 0,10 % 0,31 % 0,35 % 

SOMIJA 0,24 % 0,20 % 0,62 % 0,53 % 

ZVIEDRIJA 1,75 % 1,93 % 1,38 % 1,06 % 

APVIENOTĀ 
KARALISTE 

8,73 % 
6,48 % 

12,15 % 
7,98 % 

KANDIDĀTVALSTIS  0,32 % 0,30 % 0,92 % 0,18 % 

TREŠĀS VALSTIS 9,92 % 10,94 % 6,77 % 7,80 % 

NAV NORĀDĪTS 0,08 % 0,10 % - - 
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7. PIEPRASĪTĀJU PROFESIONĀLĀS JOMAS 
 
 

Profesionālā joma 2009 2010 2011 2012 

 PILSONISKĀ SABIEDRĪBA 
 (Interešu grupas, rūpniecība, NVO utt.) 

21,75 % 20,47 % 10,36 % 16,95 % 

 ŽURNĀLISTI 3,35 % 7,12 % 5,84 % 3,00 % 

 JURISTI 13,11 % 15,93 % 9,60 % 11,16 % 

 ZINĀTNES APRINDAS 
 Augstskolu pētījumi 41,36 % 38,47 % 45,39 % 33,48 % 

 
 ZINĀTNES APRINDAS  
 Bibliotēkas 

1,42 % 2,33 % 1,69 % 2,36 % 

 VALSTS IESTĀDES  
 (izņemot ES iestādes) 

13,62 % 8,81 % 1,13 % 6,44 % 

 EP DEPUTĀTI, DEPUTĀTU PALĪGI 1,52 % 1,55 % 2,07 % - 

 CITI 
 (Pensionāri, bezdarbnieki utt.) 

3,86 % 5,31 % 23,16 % 26,61 % 
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8. ATTEIKUMS SASKAŅĀ AR REGULAS 1049/2001 4. PANTU  
 
 
 

Atteikums 200930 201031 201132 201233 

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts 
SABIEDRISKO INTEREŠU 
AIZSARDZĪBA  

(starptautiskās attiecības un drošības 
apsvērumi) 

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

4. panta 1. punkta b) apakšpunkts 
PERSONAS PRIVĀTĀS DZĪVES UN 
NEAIZSKARAMĪBAS AIZSARDZĪBA 

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

4. panta 2. punkta pirmais ievilkums 
KOMERCIĀLO INTEREŠU 
AIZSARDZĪBA 

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

4. panta 2. punkta otrais ievilkums 

TIESVEDĪBAS UN JURIDISKU 
KONSULTĀCIJU AIZSARDZĪBA 

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

4. panta 2. punkta trešais ievilkums 
PĀRBAUŽU REVĪZIJU AIZSARDZĪBA 

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

4. panta 3. punkts IESTĀŽU LĒMUMU 
PIEŅEMŠANAS PROCESA 
AIZSARDZĪBA 

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

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 2009: pavisam 39 atteikumi (no tiem 6 piešķīra daļēju piekļuvi) 
31 2010: pavisam 24 atteikumi (no tiem 8 piešķīra daļēju piekļuvi) 
32 2011: pavisam 33 atteikumi (no tiem 19 piešķīra daļēju piekļuvi) 
33 2012: pavisam 22 atteikumi (no tiem 14 piešķīra daļēju piekļuvi) 
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9.  IEPAZĪŠANĀS AR REĢISTRU  
 

A.  Reģistrā iekļautie dokumenti  
 

Visi dokumenti Dokumenti (EP 
dokumentu atsauces) 

Datnes 
(visas valodu 
redakcijas) 

Pieaugums 
(dokumentu 
skaits) 

DECEMBRIS 2008 262 000 1 682 774 - 

DECEMBRIS 2009 310 760 1 998 330 18,6 % 

DECEMBRIS 2010 362 217 2 386 485 16,6 % 

DECEMBRIS 2011 414 169 2 825 361 14,3 % 

DECEMBRIS 2012 463 689 3 097 165 12 % 

 
 

 
B. Reģistra tīmekļa vietnes izmantošana 
 

APMEK
LĒJUMI 

APMEKLĒJUMI 
KOPĀ 

APMEKLĒJUMI 
MĒNESĪ 

PIEAUGUMS 

2010 127 548 10 629 - 

201134 110 274 9 870 - 7 % 

2012 166 104 13 842 + 40 % 

 
 
 

                                                 
34 Sakarā ar jaunās reģistra tīmekļa vietnes atklāšanu 27.01.2011. visa statistika par apmeklējumiem 
2011. gadā aptver laikposmu 01.02.2011.–31.12.2011. 


	1.2. Kopējais atbilžu skaits ..........................................................................................10
	I. KOPSAVILKUMS
	 Pašlaik Parlamenta dokumentu publiskajā reģistrā (tehniskā nozīmē dēvēts par elektronisko dokumentu reģistru vai EDR) ir par 12 % vairāk atsauces dokumentu nekā 2011. gadā (463 689 atsauces dokumenti vai 3 097 165 dokumenti, ja ņem vērā visu valodu redakcijas). 90 % no dokumentiem var tiešā veidā lejupielādēt no Parlamenta tīmekļa vietnes. 
	 Salīdzinājumā ar 2011. gada par 40 % ir pieaudzis reģistra tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits (166 104 apmeklējumi vai vidēji 13 842 apmeklējumi mēnesī). 
	 Zinātnisko aprindu pārstāvji veido lielāko pieprasījumu iesniedzēju daļu, taču arī viņu skaits ir ievērojami samazinājies (no 47 % 2011. gadā līdz 36 % 2012. gadā). Angļu valoda ir visbiežāk izmantotā valoda, kam seko vācu, franču un spāņu valoda. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu visbūtiskāk ir palielinājies no Beļģijas un Nīderlandes saņemto pieprasījumu skaits. Arvien vairāk pieprasījumu iesniedzēju izvēlas nenorādīt profesionālo jomu un sniedz mazāk ziņu par sevi. Šīs kategorijas pieprasījumu iesniedzēju skaits ir sasniedzis ceturto daļu no visu pieprasījumu iesniedzēju skaita (27 % salīdzinājumā ar 23 % iepriekšējā gadā).
	 Tiesa 2012. gadā pieņēma vienu spriedumu saistībā ar Parlamenta lēmumu par piekļuvi dokumentiem (T-190/10). Ar šo spriedumu tika daļēji anulēts Parlamenta lēmums atteikt publisku piekļuvi bijušo deputātu palīgu reģistram.
	Prezidija 2001. gada 28. novembra lēmums, ar kuru nosaka iekšējos noteikumus par Eiropas Parlamenta dokumentu publiskumu, īstenojot Regulu (EK) Nr. 1049/2001, tika pārskatīts, un Prezidijs to pieņēma 2011. gada 22. jūnijā.
	2012. gadā šie jaunie noteikumi ļāva precizēt šīs regulas darbības jomu attiecībā uz Parlamenta dokumentiem, jo īpaši saistībā ar atbilstošu juridisko pamatu noteikšanu dokumentu pieprasījumiem, kurus iesniedz ES amatpersonas un/vai deputāti un kuriem paredzēta cita procedūra. Ar šo noteikumu palīdzību tika uzlabota arī pieprasījumu pārvaldība, nošķirot informācijas pieprasījumus, ja tā nav pieejama esošajā dokumentā, un pieprasījumus par piekļuvi dokumentiem, ļaujot šos pieprasījumus izskatīt attiecīgajam Parlamenta dienestam.
	2012. gadā Prezidijs pieņēma jaunu lēmumu par dokumentu pārvaldību, un tajā tika paredzēti jauni dokumentu pārvaldības noteikumi, kas ļāva panākt dažādu dienestu īstenotās pieejas lielāku koordināciju un saskaņotību. Svarīgākie šā lēmuma punkti ir dokumentvedības ierēdņa (RAD) iecelšana katrā ģenerāldirektorātā un dokumentvedības ierēdņu starpdepartamentu grupas (GIDOC) izveide, lai nodrošinātu jaunās dokumentu pārvaldības sistēmas īstenošanu.  
	Ņemot vērā vismaz pēdējo desmit gadu pieredzi un tiesu praksi, Pārredzamības nodaļa pašlaik izstrādā dokumentvedības ierēdņiem paredzētu rokasgrāmatu, kurā būtu skaidroti praktiski jautājumi par publisku piekļuvi Parlamenta dokumentiem.
	Reģistra pašreizējā versija darbojas kopš 2011. gada 27. janvāra, kad tika ieviesta ergonomiskāka sistēma ar uzlabotām meklēšanas funkcijām. Reģistrā ir iekļauti Parlamenta dokumenti, kas pieņemti laika periodā no 2001. gada līdz šodienai.
	Ir skaidrs, ka reģistrā iekļauto dokumentu skaits, par ko tiek ziņots katru gadu, palielinās līdz ar Parlamenta pieņemto dokumentu skaitu. Kopumā tiešsaistē ir nodrošināta tieša publiska piekļuve 90 % dokumentu, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1049/2001 12. panta noteikumus. Pieprasīt piekļuvi pārējiem dokumentiem var, izmantojot tiešsaistes pieprasījuma veidlapu. 
	Līdz 2012. gada 31. decembrim reģistra datubāzē bija 463 689 atsauces dokumenti (kas atbilst 3 097 165 dokumenti, ja ņem vērā visu valodu redakcijas). Tādējādi reģistrā iekļauto atsauces dokumentu skaits ir palielinājies par 49 520, kas ir par 12 % vairāk nekā 2011. gadā. 
	Paplašinoties Parlamenta kompetencēm, palielinās arī pieejamo dokumentu veidu skaits, jo reģistrā pakāpeniski tiek iekļauti arvien dažādāki ar likumdošanas procesu saistīti dokumenti. 2012. gadā reģistrā tika iekļauti divi jauni dokumentu veidi — pētījumi (reģistra 2.3.1.1. sadaļa) un ietekmes novērtējumi, kas sagatavoti laika posmā no 1994. gadam līdz šodienai, kā arī uz rakstiskajiem jautājumiem sniegtās atbildes (reģistra 1.3.4.5. sadaļa), kas reģistrā iekļautas no 2012. gada jūnija. 
	Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. pantā ir noteiktas īpašas slepenu dokumentu apstrādes procedūras. Saskaņā ar šā panta 3. punktu slepenus dokumentus iekļauj reģistrā tikai ar attiecīgā dokumenta autora piekrišanu.
	Regulas (EK) Nr. 1049/2001 17. panta 1. punktā ir noteikts, ka gada ziņojumos jānorāda to slepeno dokumentu skaits, kuri nav iekļauti reģistrā. 2012. gadā Parlamentam nebija slepenu dokumentu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. panta nozīmē, un tādēļ Parlamenta dokumentu publiskajā reģistrā nav iekļauts neviens šāds dokuments.
	Turklāt Prezidija lēmuma par rīcību ar konfidenciālu informāciju Eiropas Parlamentā, kurš tika pieņemts 2011. gada 6. jūnijā un atjaunināts ar Prezidija 2013. gada 15. aprīļa lēmumu, 12. panta 2. punktā ir paredzēts, ka ģenerālsekretārs iesniedz Prezidijam gada pārskatu par šā lēmuma piemērošanu. Minētajā gada pārskatā būtu jāiekļauj to konfidenciālo dokumentu skaits un veids, kurus saņem Eiropas Parlaments un kuri ir tā rīcībā.
	Reģistra tīmekļa vietnes pastāvīga uzlabošana nolūkā veicināt tiešu piekļuvi Parlamenta dokumentiem ir Eiropas Ombuda atbalstītās un Parlamenta prasītās proaktīvās pārredzamības politikas pasākums.
	2012. gada novembrī reģistra tīmekļa vietne tika nedaudz pārveidota, lai nodrošinātu tās atbilstību jaunajiem noteikumiem par Parlamenta tīmekļa vietnes grafisko identitāti. Vienlaikus tika ieviesti daži uzlabojumi, piemēram, iespēja apvienot vairākus atslēgas vārdus, lai atrastu kādu dokumentu. 
	Iepriekšējā gadā bija vērojams ārkārtīgi liels reģistra tīmekļa vietnes apmeklējumu skaita pieaugums. Kopumā 2012. gadā tika reģistrēti 166 105 tīmekļa vietnes apmeklējumi, kas nozīmē, ka mēnesī ir bijuši vidēji 13 842 apmeklējumi, un salīdzinājumā ar 2011. gadu apmeklējumu skaits ir palielinājies par 40 %.
	No apmeklējumu kopskaita 87 293 bija unikālie apmeklējumi. Šādu unikālo apmeklējumu skaits 2012. gadā svārstījās no 7000 līdz 8000 personu ik mēnesi. Visvairāk apmeklējumu (9042) reģistrēti martā, bet vismazāk — jūlijā (5395) un augustā (4773). 
	2011. gadā visvairāk apmeklējumu tika reģistrēts oktobrī (7845 apmeklējumi), bet vismazāk — maijā (3319 apmeklējumi). Visticamāk, šādas apmeklējumu skaita atšķirības ir saistītas ar Parlamenta likumdošanas darba norisi. Piemēram, apmeklējumu skaita palielināšanās 2012. gada martā varētu būt saistīta ar nolīgumu par pasažieru datu reģistru, jo tieši tad šis jautājums tika skatīts LIBE komitejā un vēlāk Parlamenta plenārsēdē aprīlī.
	Kopējais reģistra tīmekļa vietnē skatīto dokumentu skaits 2012. gadā pieauga par 40 %, proti, tika skatīti 102 682 dokumenti, un šis pieaugums ir tieši saistīts ar tīmekļa vietnes apmeklētāju skaita palielināšanos. Visbiežāk skatītie dokumenti bija Parlamenta deputātu jautājumi, un šo dokumentu skaits proporcionāli (61 %) bija gandrīz tāds pats kā 2011. gadā.  Parlamenta ziņojumi tika skatīti 12 % gadījumu no visu skatīto dokumentu skaita atšķirībā no 7 % iepriekšējā gadā, un šīs kategorijas dokumenti ir otra populārākais skatīto dokumentu veids. Savukārt pieņemto tekstu skatījumi samazinājās no 7 % iepriekšējā gadā līdz 4 % 2012. gadā. Plenārsēžu, ES iestāžu, Parlamenta komiteju sanāksmju protokolu skatījumu skaits īpaši neatšķīrās no iepriekšējā gada. 
	Tīmekļa vietnes lietotājiem ir liela interese par Parlamenta deputātu jautājumiem, kas ir tiešs veids, kā Parlaments īsteno Komisijas un Padomes uzraudzību, turklāt tie ir nozīmīgs un bagātīgs informācijas avots. Jautājumus un atbildes ir iespējams skatīt tieši, kā arī atbilžu pielikumus, kas iepriekš nebija pieejami. 
	Attiecībā uz abonēšanas iespēju desmit visbiežāk pieprasītie dokumenti bija šādi: pieņemtie teksti, atbildes uz rakstiskiem jautājumiem, rakstiski jautājumi, darba kārtības, paziņojumi presei, darba kārtību projekti, Komisijas dokumenti, darba dokumenti, Parlamenta ziņojumi un ziņojumu projekti (dokumenti sarindoti to popularitātes secībā).
	Parlamentam 2012. gadā kopā tika pieprasīti 777 dokumenti, un tas ir ievērojams — 33 % — kritums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Šis kritums jāskata paralēli trijiem citiem faktiem.
	1. 2012. gadā reģistra apmeklējumu skaits pieauga par 40 %. Varbūt sakarā ar reģistra uzlabojumiem un tā labāku redzamību tīmekļa vietnē Europarl, kā arī pašas tīmekļa vietnes Europarl redzamību, šķiet, ka arvien vairāk apmeklētāju sekmīgi atrod dokumentus, kas ir tieši pieejami. Tādējādi Parlamentam tiek iesniegts mazāk pieprasījumu par dokumentiem, kas jau ir publiski pieejami. 
	2. Pieaug tendence, kad pieprasītāji vaicā pēc nenoteikta dokumentu daudzuma (t. i., „visi dokumenti, kas attiecas uz...”, „visa sarakste starp ...”). 2012. gadā vairāk nekā puses (53,5 %) visu pieprasījumu attiecība uz vairāk nekā vienu dokumentu attiecās uz nenoteiktu dokumentu daudzumu (salīdzinājumam — 2011. gadā tādu bija 35 %). Šādos gadījumos pastāvošie statistikas instrumenti neatspoguļo reālo skaitu, cik dokumentu ticis pieprasīts.   
	1.2. Kopējais atbilžu skaits 
	1.3. Pieprasījumi par iepriekš nepubliskotiem dokumentiem
	Kopumā 2012. gadā visbiežāk tika pieprasīti šādi dokumentu veidi (skaitliskā secībā): iesniegtie teksti (13 % pieprasījumu); pieņemtie teksti (12 %); nekonkrēts dokuments vai vispārīga informācija (11,7%); Prezidija dokumenti (6 %); komitoloģijas dokumenti (6 %); sarakste (5 %); sēdes stenogrammas (3,7 %); administratīvie dokumenti (proti, saistīti ar infrastruktūru un finansēm) (3,4 %); parlamentārie jautājumi un atbildes (3,2 %); lūgumraksti (2,3 %) un Parlamenta deputātu dokumenti (2 %).
	Lielākā daļa pieprasījumu par iepriekš nepubliskotiem dokumentiem attiecās uz iekšējiem administratīviem dokumentiem. Šajā ziņā vairāk nekā puse šādu pieprasījumu attiecās uz Prezidija dokumentiem. Meklētie Prezidija dokumenti būtiski attiecās ar ģenerālsekretāra piezīmēm par budžeta jautājumiem vai Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšanu.
	Kopumā visbiežāk pieprasītie dokumenti ir iesniegtie teksti un pieņemtie teksti — kaut arī publiski teksti —, bet salīdzinājumā ar 2011. gadu šādi pieprasījumi ir samazinājušies, apmeklētājiem sākot orientēties reģistra tīmekļa vietnē. 
	Ievērojami ir samazinājušies pieprasījumi pēc sarakstes. Arī pieprasījumi pēc parlamentārajiem jautājumiem ir samazinājušies, bet tie ir visbiežāk apmeklētie dokumenti reģistra tīmekļa vietnē. 
	Arvien vairāk tiek pieprasīti deputātu dokumenti, bet šie pieprasījumi netiek atspoguļoti kopējā statistikā, jo tie lielākoties neattiecas uz Parlamenta oficiāli iesniegtajiem dokumentiem. Tā kā komitoloģijas procedūras tiek pakāpeniski aizstātas ar jaunajiem noteikumiem saskaņā ar Lisabonas līgumu, pieprasījumi pēc komitoloģijas dokumentiem ir samazinājušies, jo paši 2012. gada beigās.
	Kas attiecas uz dokumentu pieprasījumu sadalījumu pa sociālajām un profesiju kategorijām, lielāko grupu (36 % no visiem pieprasījumiem) joprojām veido pieprasījumi no akadēmiskajām aprindām (jo īpaši augstskolu pētījumi), bet tie ir ievērojami samazinājušies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (47 % 2011. gadā). 
	Arvien vairāk pieprasījumu iesniedzēju izvēlas nenorādīt profesionālo jomu, tādējādi sniedzot Parlamentam mazāk ziņu par sevi. Šīs kategorijas pieprasījumu iesniedzēju skaits ir pārsniedzis ceturto daļu no visu pieprasījumu iesniedzēju skaita — 27 % salīdzinājumā ar 23 % iepriekšējā gadā un tikai 5 % 2010. gadā. 
	Pieprasījumu iesniedzēji no pilsoniskās sabiedrības pārstāv gandrīz 17 % pieprasījumu, tas nozīmē par 10 % vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. No tiem: 85% no uzņēmējdarbības jomas; 10% no NVO un 4% no vides organizācijām. Pieprasījumu samērs no juristiem (kurus statistikā neierēķina pilsoniskajā sabiedrībā) saglabājas vairāk vai mazāk stabils — 11 %.  
	Attiecībā uz pieprasītāju ģeogrāfisko sadalījumu (ES dalībvalstis) 2012. gada modelis ir ļoti līdzīgs tam, kas bija vērojams iepriekšējos gados. Gandrīz 24 % pieprasījumu veica privātpersonas vai organizācijas, kas atrodas Beļģijā, tālāk seko (skaitliskā secībā) Vācija (14,7 %), Francija (9,4 %), Apvienotā Karaliste (7,9 %), Itālija (7,2 %), Nīderlande (6,9 %) un Spānija (6,7 %). Pieprasījumi no trešām valstīm veidoja apmēram 8 % no kopskaita, nedaudz pieaugot salīdzinājumā ar 2011. gadu. 
	Pēdējo četru gadu laikā (sk. pielikuma 6. tabulu) ir pieaudzis pieprasījumu skaits no Beļģijas, veidojot gandrīz ceturto daļu visu pieprasījumu, bet pieprasījumi no Vācijas ir samazinājušies no apmēram 20 % līdz 15 %. Četru gadu laikā pieprasījumi no Apvienotās Karalistes, Francijas un Spānijas ir palikuši samērā nemainīgi, bet pieprasījumi no Itālijas un Nīderlandes ir pakāpeniski palielinājušies.
	Pieprasījumos visbiežāk izmantotā valoda ir angļu valoda (52,5 %), un šeit vērojams kāpums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, tai seko vācu valoda (13 %), kura arī pieprasījumu skaits pieaug, franču valoda (12 %), kurā izdarīto pieprasījumu daļa nedaudz samazinājusies, un spāņu valoda (7 %). Tas pastiprina pēdējos gados vērojamo tendenci, ka pieaug angļu valodas kā saziņas valodas nozīme. 
	Apstiprinošo atbilžu īpatsvars uz 166 pieprasījumiem piekļūt iepriekš nepubliskotiem Parlamenta dokumentiem bija 95 % (tika sniegti 158 dokumenti, kas nav publiski dokumenti) jeb 87 %, ja ņem vērā, ka 14 gadījumos tika piešķirta daļēja piekļuve. Šie rādītāji 2011. gadā attiecīgi bija 95 % un 88,5 %.
	2012. gadā bija 22 noraidošas atbildes, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantu, un no tām 14 saturēja daļēju atteikumu.
	Pārskata periodā tika pasludināti vienpadsmit spriedumi par piekļuvi dokumentiem (netiek minēti rīkojumi un slēdzieni, ko sniedzis ģenerāladvokāts) attiecībā uz citām iestādēm:
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