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I. IEVADS 

 
Šajā 2009. gada ziĦojumā atspoguĜots, kā Eiropas Parlaments īsteno Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par 
publisku piekĜuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem3. Tas 
sagatavots, pamatojoties uz iepriekšminētās regulas 17. panta 1. punkta noteikumiem 
un saskaĦā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 104. panta 7. punktu. 
 
Šā dokumenta beigās iekĜautās statistikas datu tabulas Ĝauj sekot regulas īstenošanas 
gaitai arī trīs iepriekšējos gados. 
 

II.ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI UN REĂISTRA VIETNE 

1. Priekšlikums par jaunu sarakstu, kurā uzskaita dokumentu veidus, kam ir tieša 
piekĜuve, un iekšējo noteikumu par publisku piekĜuvi dokumentiem 
pārskatīšana 

 
Jaunajā Eiropas Parlamenta Reglamentā, kas stājās spēkā 2009. gada jūlijā4, vairs nav 
iekĜauts to EP dokumentu saraksts, kam ir tieša publiska piekĜuve (bijušais 
Reglamenta XV pielikums, ko pieĦēma toreizējā plenārsēdē). 
 
Reglamenta jaunajā redakcijā patiesi vairs nav šāda saraksta, un saskaĦā ar minētā 
reglamenta 104. panta 3. punkta jaunajiem noteikumiem tos dokumentu veidus, 
kuriem ir tieša piekĜuve, uzskaita Prezidija apstiprinātajā sarakstā, kas publiskots 
Parlamenta tīmekĜa vietnē. Lēmums par to, ka sarakstu apstiprina Prezidijā, nevis 
plenārsēdē, tika pieĦemts, tiecoties panākt maksimālu elastību saraksta satura 
grozīšanā. 
 
Šādu priekšlikumu iesniedza Prezidijam 2010. gada sākumā, un pieĦemtais teksts tiks 
izvērtēts nākamā gada ziĦojumā. 
 
Turklāt saskaĦā ar Prezidija 2001. gada 28. novembra lēmumu5 par Eiropas 
Parlamenta dokumentu publiskumu, ăenerālsekretārs pieĦem/pielāgo nepieciešamos 
iekšējos īstenošanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka norādes par visiem Eiropas 
Parlamenta izstrādātajiem dokumentiem iekĜauj Elektroniskajā norāžu reăistrā. Pašreiz 
spēkā esošos tekstus, iespējams, pārskatīs 2010.–2011. gadā. 

 

                                                 
3 OV L 145, 31.5.2001.,43. lpp. 
4 2009. gada 5. maija lēmums (P6_TA(2009)0359) 
5 OV C 289, 22.11.2005., 6. lpp. 
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2. Elektroniskais reăistrs: apmierinātības pētījums 

 
Datubāzē „Reăistrs” 2009. finanšu gada beigās bija 310 760 atsauces dokumentu 
(1 998 330 datĦu), kas ir būtisks pieaugums par vairāk nekā 18 % salīdzinājumā ar to 
skaitu pērn ― 262 000; 90 % šo dokumentu ir tieši pieejami lejupielādei no interneta. 
Lielākā daĜa no šiem 10 % dokumentu, kuri nav tieši pieejami, ietilpst kategorijā 
„Parlamenta sarakste”. 

 
Dati par serverī EUROPARL pieejamās vietnes „Publiskais reăistrs — piekĜuve 
dokumentiem” apmeklējumu ir šādi (mēneša vidējie skaitĜi): apmeklējumu skaits ― 
18 808, apmeklēto lapu skaits ― 31 868, to meklējumu skaits, kuri veikti ar īpašiem 
kritērijiem ― 6 590. 

 
Laika posmā no 2009. gada jūnija līdz septembrim tika veikts lietotāju apmierinātības 
pētījums, izmantojot elektronisku aptaujas anketu, kas bija ievietota datubāzes 
„Reăistrs” vietnē. Aptaujas nolūks galvenokārt bija noskaidrot lietotāju apmierinātību 
ar Reăistra darbību, meklējumu rezultātu iegūšanu un to noformējumu, kā arī 
pakalpojuma kvalitāti; aptaujas anketā varēja arī pievienot komentārus. 
 
Pētījumā noskaidrotas galvenās problēmas, ar kurām saskaras lietotāji: 
 

- nav iespējams meklēt dokumentus pēc vārdiem tekstā ― pašreiz var meklēt 
tikai pēc vārdiem virsrakstā; 

- tiek meklēti dokumenti vietnes pārlūkošanas valodā, lai gan daži dokumenti 
var būt pieejami tikai citās valodās; 

- nevar meklēt pēc temata vai tiesību aktu kopuma. 
 
Attiecībā uz pirmajām divām problēmām (meklēšana tekstā un valodu savienojamība) 
ir plānots rast pagaidu risinājumu. Attiecībā uz tematisko meklēšanu ir jāsagaida, kad 
tiks pabeigts Eiropas Parlamenta dokumentu tematiskās indeksācijas projekts (šobrīd 
procesā). 
 
Liels skaits respondentu vēlas, lai Reăistrā publicētie dokumenti būtu atvērtā formātā; 
pašreiz tie lielākoties ir Word formātā, ja dokuments nav pieejams PDF formātā. 
Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai uzlabotu datĦu konvertēšanu PDF formātā. 

 

Visbeidzot, daži lietotāji norāda, ka viĦiem ir grūti izprast sarežăītās procedūras 
likumdošanas jomā un līdz ar to viĦiem ir grūti orientēties Parlamenta dokumentu 
lielajā daudzveidībā, kas sarežăī to meklēšanu. 
 
Šobrīd tiek arī aktualizēta sākumlapa, lai palīdzētu lietotājam orientēties dokumentu 
izvēlē. Līdzīgi tiks arī pārskatīts meklēšanas palīdzības rīks, lai to padarītu lietotājiem 
draudzīgāku. 
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3. Slepenie dokumenti 

 
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. pantā paredzēta īpaša kārtība pieteikumu izskatīšanai 
saistībā ar piekĜuvi tā saucamajiem slepenajiem dokumentiem6. SaskaĦā ar šā panta 
3. punktu slepenos dokumentus reăistrā iekĜauj tikai ar dokumenta autora piekrišanu. 
 
Minētās regulas 17. panta 1. punktā paredzēts, ka gada ziĦojumā norāda to slepeno 
dokumentu skaitu, kuri nav iekĜauti reăistrā. 2009. gadā neviens dokumentus, kurš 
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. panta izpratnē uzskatāms par slepenu, netika nosūtīts 
dienestam „Publiskais reăistrs — piekĜuve dokumentiem” un līdz ar to netika iekĜauts 
Reăistrā. 
 

III. PIETEIKUMI PAR PIEKěUVI DOKUMENTIEM — ANALĪZE 

1. Kopējais apjoms 

 
NodaĜa „Publiskais reăistrs — piekĜuve dokumentiem” kopumā izskatīja aptuveni 
tikpat daudz pieteikumu, cik pērn: 1 260 pieteikumu 2009. gadā salīdzinājumā ar 
1 300 2008. gadā. Jāprecizē, ka šis skaits ir tikai nepilns 1 % (precīzi 0,6 %) no 
Reăistra vietnes kopējā apmeklējumu skaita (225 698) 2009. gadā. Patiesi, lielākā daĜa 
apmeklētāju vai nu neveic pieteikumus, vai arī nepastarpināti tiešsaistē atrod meklētos 
publiski pieejamos dokumentus, kas arī ir galvenais mērėis, kam kalpo Parlamenta 
publiskais reăistrs. 
 
Jāprecizē, ka 170 prasījumi par dokumentu meklēšanu saĦemti no nodaĜas „Sarakste ar 
pilsoĦiem”. Savukārt Reăistrs saistībā ar 233 pieteikumiem sazinājās ar EP Arhīvu un 
dokumentācijas centru (CARDOC), prasot senākus dokumentus. 
 

 Šo pieteikumu kopumā (sākotnējie pieteikumi saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
7. pantu) daži pieteikumi bija par jau publiski pieejamiem dokumentiem, un tāpēc, 
kad dokuments ir noteikts un atrasts, tā saturs nav jāpārbauda. 

 
 Pieteikumu skaits attiecībā uz piekĜuvi dokumentiem, kas nav publiski pieejami, ir 

palielinājies (273 salīdzinājumā ar 237 pieteikumiem 2008. gadā), t. i., 21 % no 
izskatīto pieteikumu skaita. 

 
Savukārt būtiski samazinājies atkārtotu pieteikumu skaits (Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 8. pants), kas saĦemti pēc sākotnējā pieprasījuma atteikuma: 
2009. gadā reăistrēti tikai 3 šādi pieteikumi salīdzinājumā ar 11 pieteikumiem 
2008. gadā. 

                                                 
6 „Slepeni dokumenti ir dokumenti, kas izdoti iestādēs vai to dibinātās aăentūrās dalībvalstīs, trešās valstīs vai 
starptautiskās organizācijās un kam piešėirts grifs „SEVIŠĖI SLEPENS”, „SLEPENS” vai 
„KONFIDENCIĀLS” saskaĦā ar attiecīgās iestādes noteikumiem ar mērėi aizsargāt Eiropas Savienības vai 
dalībvalstu būtiskas intereses jomās, kuras norādītas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, it īpaši valsts drošības, 
aizsardzības un militārajā jomā” (regulas 9. panta 1. punkts). 
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2. Pieteikumu iesniedzēju raksturojums un ăeogrāfiskais sadalījums 

 
Attiecībā uz dalījumu pēc pieteikumu iesniedzēju sociāli profesionālās piederības 
šogad visvairāk pieteikumu saĦemts no akadēmiskajām aprindām (jo īpaši 
akadēmiskās pētniecības) ― vairāk nekā 41 % no pieteikumu kopskaita; savukārt 
tikai 22 % no 2009. gadā saĦemto pieteikumu kopskaita bija pieteikumi no 
profesionālajām aprindām (interešu grupām, rūpniecības uzĦēmumiem, advokātiem un 
konsultantiem), kas pērn pārliecinoši bija vairākumā. Akadēmiskie darbinieki šogad 
vairāk vērsās pie Parlamenta dienestiem, iespējams, tāpēc, lai veiktu pētījumus, īpaši 
attiecībā uz likumdošanas procedūru. 
 
Attiecībā uz pieteikumu sadalījumu pēc to ăeogrāfiskās izcelsmes (Savienības valstis) 
visvairāk pieteikumu saĦemts no Vācijas (20 %, kas ir ievērojami lielāks rādītājs nekā 
2008. gadā), BeĜăijas (15 %), Francijas (11 %), Apvienotās Karalistes (8 %) un 
Spānijas (7 %). Gandrīz 10 % pieteikumu saĦemti no trešām valstīm. 
 
Pieteikumos visvairāk ir lietota angĜu (37 %) valoda, tai seko vācu (20 %), franču 
(18 %) un spāĦu (7 %) valoda, kas aptuveni atbilst iepriekšējo gadu rezultātiem. 

 3. Interešu jomas 
 
Attiecībā uz tādu tekstu pieprasījumiem (kopskaitā 237), kas pirms pieteikuma 

iesniegšanas nav bijuši publiskoti, proti, tie teksti, kuri pirms to iespējamas 
publiskošanas ir jāizskata, vispieprasītākais dokumentu veids vēl aizvien ir sarakste 
(61 % no kopskaita) un komitoloăijas dokumenti (26 %). 
 
Reăistra interneta vietnē lietotāji var meklēt dokumentus pēc precīziem kritērijiem 
(atsauces numurs, vārdi virsrakstā, dokumenta veids, autors). Aptuveni 60 % 
apmeklētāju izvēlējās meklēt pēc dokumenta veida (sk. precīzus statistikas datus 
10.C pielikumā). 
 
Visvairāk tiek aplūkoti dokumenti, kas attiecas uz Parlamenta darbu ― 74 % no 
meklēšanas pieprasījumiem pēc dokumentu veida (46 503 vaicājumu). Šo dokumentu 
grupu („dokumenti, kas attiecas uz Parlamenta darbu”) veido septiĦas lielas 
dokumentu kategorijas, kas kopā ar vairākām apakškategorijām ietver plenārsēžu, 
parlamentāro komiteju, Parlamenta struktūrvienību dokumentus, kā arī ar deputātu 
darbu saistītos dokumentus (deklarācijas, parlamentārie jautājumi u. c.). 
 
Šajā grupā (dokumenti, kas attiecas uz Parlamenta darbu) visvairāk ir meklēti 
ziĦojumi, grozījumi, pieĦemtie teksti un parlamentārie jautājumi. Jāatzīmē, ka 
rakstiski jautājumi ir pirmajā vietā (19 %), tiem seko pieĦemtie teksti (7,38 %). 
Lietotājus interesēja arī rakstiski prioritārie jautājumi, jautājumi jautājumu laikam un 
ziĦojumu grozījumi (sk. precīzus statistikas datus 10.D pielikumā). 
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Starp dokumentiem, kas tieši neattiecas uz Parlamenta darbu, proti, dokumentiem, kas 
satur vispārēju informāciju, oficiāliem dokumentiem, ko nosūtījušas citas iestādes, un 
trešo personu dokumentiem, lietotāji galvenokārt meklē paziĦojumus presei (16 %), 
tiem seko oficiālā sarakste (15 %), Parlamenta sarakste (12 %) un Komisijas 
dokumenti (11 %) (sk. precīzus statistikas datus 10 D pielikumā). 
 

IV. IZĥĒMUMU PIEMĒROŠANA PIEKěUVES TIESĪBĀM 

1. Apstiprinošo atbilžu īpatsvars 

 
Apstiprinošo atbilžu īpatsvars uz pieteikumiem (273) piekĜuvei tiem dokumentiem, 
kas iepriekš nav tikuši publiskoti, ir 88 % (240 absolūtos skaitĜos), no kuriem 2 % tika 
piešėirta daĜēja piekĜuve prasītajiem dokumentiem; šie rādītāji ir pieauguši 
salīdzinājumā ar 2008. gadu. 
 
Pēc atkārtotu pieteikumu saĦemšanas tādu lēmumu īpatsvars, kas apstiprināja 
sākotnējo nostāju, ir 100 %, Ħemot vērā, ka vienīgajos trīs gadījumos tika apstiprināts 
atteikums. Attiecīgie dokumenti divos gadījumos bija iekšējās revīzijas ziĦojumi, bet 
trešajā gadījumā bija runa par neesošu dokumentu. 

 

2. Atteikumu skaits un iemesli 

 
Ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantā minētajiem izĦēmumiem pamatoto noraidošo 
atbilžu (33) skaits tātad ir būtiski mazāks nekā 2008. gadā, kad tika saĦemti 
47 atteikumi. Sadalījums pēc atteikuma iemesla ir šāds. 
 
Galvenais atteikuma iemesls ir 4. panta 3. punktā minētais izĦēmums saistībā ar 
lēmumu pieĦemšanas procesa aizsardzību (39 %), kam seko 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētais izĦēmums saistībā ar privātās dzīves aizsardzību (26 %) un 
4. panta 2. punkta trešajā ievilkumā minētais izĦēmums saistībā ar pārbaužu, 
izmeklēšanas un revīziju mērėu aizsardzību (15 %). Šis sadalījums ir līdzīgs 
iepriekšējā finanšu gada sadalījumam. 
 
Attiecībā uz izĦēmumu saistībā ar lēmumu pieĦemšanas procesa aizsardzību 
jāatgādina, ka Parlaments saĦem samērā daudz pieteikumu piekĜuvei t. s. 
komitoloăijas dokumentiem, ko izstrādā Komisija (īstenošanas lēmumu projekti, sk. 
III sadaĜas 3. punktu). Īstenošanas pasākumu dokumentu tekstus publisko tikai pēc 
atbildīgās komitejas attiecīga lēmuma pieĦemšanas. TādēĜ šādu dokumentu 
pieprasītāja pieteikums pirmajā instancē tiek noraidīts, bet pēc noteikta laika piekĜuve 
šiem dokumentiem viĦam tiek atĜauta. 
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V. EIROPAS OMBUDAM IESNIEGTĀS SŪDZĪBAS, PĀRSŪDZĪBAS UN TIESU 
PRAKSE 

 
1. Eiropas Ombudam iesniegtās sūdzības7 
 
Attiecībā uz Eiropas ombudam iesniegtajām sūdzībām 2009. gadā netika uzsākta 
neviena jauna lieta par atteikumu izsniegt Eiropas Parlamenta dokumentus. Tomēr 
divās lietās pašlaik turpinās izmeklēšana: 
 
- 2682/2008/MAD un 
- 793/2007/(WP)BEH. Parlaments šajā lietā pieĦēma ombuda sniegto ieteikuma 
projektu un publiskoja dokumentus, ko sūdzības iesniedzējs bija prasījis 2007. gadā. 
Šie dokumenti attiecas uz Eiropas Parlamenta ēku iegādi Briselē; izĦēmums, ar kuru 
tika pamatots atteikums (trešās personas komerciālo interešu aizsardzība), vairs nebija 
spēkā, Ħemot vērā pagājušo laiku. Ombuds vēl nav pieĦēmis galīgo lēmumu. 

2. Pārsūdzības 

 
2009. gadā, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1049/2001, tika iesniegta viena pārsūdzība 
attiecībā uz Parlamenta lēmumu: lieta T-82/09, Dennekamp/Parlaments8. 

3. Pasludinātie spriedumi 

 
Atskaites periodā tika pasludināti trīs spriedumi lietās, kas saistītas ar piekĜuvi 
dokumentiem (rīkojumi un ăenerāladvokāta secinājumi nav minēti): 
- lietā C-345/06 (prejudiciāls nolēmums), Heinrich, 2009. gada 10. marta spriedums, 
kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 1049/2001 2. un 3. pantu (tiesību izmantotāji, 
piemērošanas joma un definīcijas); 
- lietā T-121/05, Borax Europe Ltd / Komisija, 2009. gada 11. marta spriedums, kas 
attiecas uz izĦēmumiem saistībā ar privātās dzīves aizsardzību un lēmumu 
pieĦemšanas procesa aizsardzību (šīs pašas regulas 4. pants); 
- lietā T-437/05, Brink's Security Luxembourg SA / Komisija, 2009. gada 9. septembra 
spriedums, kas saistībā ar mūs interesējošo jomu attiecas uz formas prasību 
pārkāpumiem un informāciju par atkārtotiem pieteikumiem (šīs pašas regulas 7. un 
8. pants). 
 
Sīkāka informācija par dažādām pārsūdzībām un spriedumiem atrodama Komisijas9 
(kas ir tieši iesaistītā puse lielākajā daĜā lietu) un Padomes10gada ziĦojumos, kā arī 
Eiropas Kopienu Tiesas tīmekĜa vietnē11. 

  

                                                 
7 Sīkāku informāciju par sūdzībām skatīt http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 
8 Sk.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0029:0030:FR:PDF 
 
9 http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_fr.htm 
10 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g 
11 http://curia.europa.eu/fr/transitpage.htm 
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VI. CITI PĀRREDZAMĪBAS POLITIKAS ASPEKTI 

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

 
Eiropas Parlaments 2009. gadā turpināja izskatīt Komisijas priekšlikumu,12 kura 
mērėis ir grozīt regulu, kura attiecas uz publisku piekĜuvi dokumentiem. 2009. gada 
marta plenārsēdē tika pieĦemts ziĦojums, ko sagatavoja atbildīgā komiteja (PilsoĦu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja), tomēr balsojums par normatīvās rezolūcijas 
projektu nenotika (pirmais lasījums Līguma izpratnē), lai neradītu saistības jaunajam 
Parlamentam, kas tiks ievēlēts 2009. gada jūnijā. Jautājums tātad no jauna tika nosūtīts 
komitejai. 
 
2009. gada 17. decembrī Parlaments pieĦēma rezolūciju par uzlabojumiem piekĜuves 
dokumentiem tiesiskajā regulējumā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. 
 
Pēc šā līguma stāšanās spēkā, kas ietver izmaiĦas juridiskajā pamatā — Līguma par 
Eiropas Savienības darbību jaunais 15. pants —, kā arī ietekmes paplašināšanu visām 
ES institūcijām un struktūrām, procedūra LIBE komitejā tika atsākta, un EP pirmais 
lasījums būtu jāpieĦem 2010. gada pirmā ceturkšĦa beigās. 
 

2. Informācijas/komunikācijas politika — „webstreaming” 
 

ĥemot vērā, ka „e-demokrātija”, tas ir, digitālo tehnoloăiju (tostarp interneta) 
izmantošana demokrātijas procesā var sekmēt Eiropas pilsoĦu līdzdalību un viĦu 
tiesību īstenošanu, Eiropas Parlaments ir panācis, lai ES pilsoĦiem ar interneta 
starpniecību būtu piekĜuve tā atklātajām sanāksmēm.  

Tādējādi pašlaik tiešraidē tiek audiovizuāli pārraidītas un internetā arhivētas ne tikai 
plenārsēdes, bet arī aizvien vairāk komiteju sanāksmju un citu notikumu (piemēram, 
komisāra amata kandidātu uzklausīšanas). Failus glabā lietotājdraudzīgā videotēkā, 
kas ir pieejama internetā, un tos var arī lejuplādēt13. 

3. Iestāžu sadarbība 

 
Par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanu atbildīgie administratīvie dienesti trijās 
iestādēs turpināja uzturēt regulārus kontaktus par juridiskiem un pārvaldības 
jautājumiem, kas attiecas uz šīs regulas īstenošanu. Regulas 15. panta 1. punktā ir 
noteikts, ka „iestādes izstrādā labu administratīvo praksi, lai vienkāršotu šajā regulā 

garantēto tiesību izmantošanu saistībā ar piekĜuvi dokumentiem”. 

Turklāt 2009. gada 15. decembrī notika šā paša panta 2. punktā paredzētās 
starptautiskās komitejas sanāksme politiskajā līmenī (Diana Wallis, Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētāja vietniece, atbildīgā par pārredzamības jautājumiem, Margot 

Wallström, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece, kas ir kompetenta šajā jomā, 
un Cecilia Malmström, Zviedrijas Eiropas lietu ministre, Padomes prezidējošās valsts 
pārstāve). 

                                                 
12 COM(2008)0229, 30.4.2008. 
13 http://www.europarl.europa.eu/eng-Internet-publisher/eplive/archive/default.do?language=fr 
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Sanāksmes laikā pārskatīja komitejas iepriekšējos darbus un iniciatīvas, kas veltītas, 
lai uzlabotu pārredzamību un publisko piekĜuvi dokumentiem. Pamatojoties uz to, tika 
noteikti vairāki pasākumi, lai uzlabotu komitejas darba efektivitāti un atvieglotu 
publisko piekĜuvi ES iestāžu dokumentiem un informācijai. 
 
Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī publiskās piekĜuves 
tiesības tiks attiecinātas uz visu Eiropas Savienības iestāžu un aăentūru dokumentiem, 
piemērojot noteiktus ierobežojumus attiecībā uz dokumentiem, kas ir Eiropas Kopienu 
Tiesas, Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Investīciju bankas rīcībā. Šajā sakarā, 
iespējams, ir jāpārskata komitejas sastāvs un turpmāk veicamais darbs. 
 
Komiteja lūdza visu triju iestāžu un Publikāciju biroja datorspeciālistu komandu 
locekĜiem izvērtēt iespēju izmantot sasniegumus IT jomā, lai uzlabotu pilsoĦu piekĜuvi 
dokumentiem. 
 
Komiteja uzskatīja, ka būtu jāizvērtē iespēja veikt šādus uzlabojumus: 

- apkopot vienā tīmekĜa vietnē visas saites uz tīmekĜa vietnēm, kas sekmē 
pilsoĦu piekĜuvi dokumentiem; 

- nodrošināt iestāžu publisko reăistru papildināmību, tādējādi atvieglojot to 
lietošanu un piekĜuvi dokumentiem; 

- pakāpeniski tuvināt iestāžu rīcībā esošos meklēšanas rīkus; šajā sakarā būtu 
jāizvērtē kopējas indeksācijas metodes piemērotība un iespējamība ar mērėi 
galu galā izveidot kopēju meklēšanas funkciju; 

- paplašināt esošās datu bāzes PreLex un OEIL, lai tās aptvertu visus 
dokumentus, ko iestādes sagatavojušas saistībā ar likumdošanas procesu; 

- uzlabot piekĜuvi dokumentiem, kas saistīti ar likumdošanas procedūrām, 
sagrupējot dokumentus, kuri attiecas uz vienu lietu. 

 

VII. SECINĀJUMI 
 

Pašlaik elektroniskajā reăistrā ir 310 760 atsauces (1 998.330 faili, ja Ħem vērā, ka 
dokumenti ir pieejami 23 valodās), tātad to skaits ir pieaudzis par 18 %. 90 % 
dokumentu ir iespējams piekĜūt tieši, lejuplādējot tos internetā. 
 
Reăistra tīmekĜa vietnes apmeklējumu skaits — 225 698 — rāda, ka tas ir kĜuvis par 
neaizstājamu Eiropas Parlamenta īstenotās pārredzamības un pilsoĦu informēšanas 
politikas instrumentu. 
 
Šo apmeklējumu laikā ir iesniegti 1 260 pieteikumi par piekĜuvi informācijai, 
izmantojot reăistra tīmekĜa vietni. Acīmredzot arvien lielāka dokumentu skaita 
pieejamība internetā, pateicoties paša elektroniskā reăistra pastāvīgajai papildināšanai 
un tajā minēto atsauču skaita pieaugumam, kā arī pateicoties citām Europarl servera 
specializētajām mājaslapām, ir sekmējusi tiešo pieteikumu skaita stabilizēšanos pēdējo 
divu finanšu gadu laikā. 
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Kas attiecas uz šo pieteikumu sadalījumu pēc iesniedzēju (pilsoĦu, kas lūdz piekĜuvi 
Parlamenta dokumentiem) sociālprofesionālās piederības, var secināt, ka visvairāk 
(41 % no visiem) ir bijis pieteikumu, ko iesniegušas akadēmiskās aprindas (jo īpaši 
universitāšu pētniecības darbam), šogad pārsniedzot profesionālo aprindu (interešu 
grupu, nozaru, advokātu, konsultantu) iesniegto pieteikumu skaitu, kas veido apmēram 
22 %. Pieteikumos visbiežāk izmantotā valoda ir angĜu valoda, kam seko vācu un 
franču valoda; tas tā ir bijis vienmēr, kopš tiek sagatavoti gada ziĦojumi šajā jomā. 

 
No šiem pieteikumiem 273 (21 % no kopējā skaita; šis īpatsvars pārsniedz 2008. gada 
īpatsvaru) attiecās uz pieteikuma iesniegšanas laikā nepubliskotiem dokumentiem. 
Apstiprinošo atbilžu īpatsvars attiecībā uz šo kategoriju ir 88 %, kas arī ir augstāks 
nekā iepriekšējā gadā. Pilnīga piekĜuve tika piešėirta 234 gadījumos, bet 
6 gadījumos — daĜēja piekĜuve (sk. 8. tabulu ziĦojuma pielikumā). 

 

Tāpat kā iepriekšējā finanšu gadā, nepubliskoto dokumentu piekĜuves pieteikumu 
galvenās kategorijas ir pieteikumi piekĜuvei t. s. komitoloăijas dokumentiem, kā arī 
sarakstei, kura nav tieši pieejama. 

 
Attiecībā uz 33 pieteikumiem tika sniegts pilnīgs vai daĜējs atteikums. Šis skaitlis ir 
mazāks nekā 2008. gada atteikumu skaits (47), un īpatsvars no kopējā pieteikumu 
skaita ir vēl mazāks. Visbiežāk minētais atteikuma iemesls (39 %) ir izĦēmums 
saistībā ar lēmumu pieĦemšanas procesa aizsardzību (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
4. panta 3. punkts). Tas ir izskaidrojams ar pieteikumiem par komitoloăijas 
dokumentiem, jo īstenošanas pasākumu dokumentu tekstus publisko tikai pēc 
atbildīgās komitejas attiecīga lēmuma pieĦemšanas. TādēĜ šādu dokumentu 
pieprasītāja pieteikums pirmajā instancē tiek noraidīts, bet pēc noteikta laika piekĜuve 
šiem dokumentiem viĦam tiek atĜauta. Nākamais iemesls ir privātās dzīves 
aizsardzība — personas dati (4. panta 1. punkta b) apakšpunkts) ir atteikuma iemesls 
26 % gadījumu. Šie rādītāji ir Ĝoti līdzīgi iepriekšējā gada rādītājiem (sk. 
8. pielikumu). 
 
Atkārtotu pieteikumu skaits pēc sākotnēja atteikuma (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
8. pants) salīdzinājumā ar 2008. gadu ir radikāli samazinājies: 3 pieteikumi šajā gadā 
pret 11 pieteikumiem 2008. gadā. 

 
2009. gadā Eiropas ombudam netika iesniegta neviena sūdzība par jautājumiem, kas 
saistīti ar publisku piekĜuvi dokumentiem. Attiecībā uz sūdzību 793/2007/(WP)BEH, 
kas tika iesniegta 2007. gadā, Parlaments pieĦēma ombuda sagatavoto ieteikumu un 
publiskoja dokumentus, kurus sūdzības iesniedzējs bija prasījis 2007. gadā. Ombuds 
vēl nav pieĦēmis galīgo lēmumu.  
 
2009. gadā tika iesniegta viena pārsūdzība Eiropas Kopienu Tiesā pret Eiropas 
Parlamenta lēmumu, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1049/2001, saistībā ar izĦēmumu 
piekĜuves tiesībām datu aizsardzības jomā. 
 
Visbeidzot, 2009. gada 15. decembrī notika šīs regulas 15. pantā paredzētās 
starptautiskās komitejas sanāksme. 

 



 

NT\817400LV.doc 12/23  

                               Ārējais tulkojums LV 

Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS 
 

Register 2009 (situation on 31/12/2009) 
 

 
 
1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER 
 

2006 2007 2008 2009 

1917 1865 1300 1260 

 
 

2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS  
 

2006 2007 2008 2009 

283 334 237 273 

 
 
3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS 
 

2006 2007 2008 2009 

51 42 133 3 

 
 

4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN  
 

2006 2007 2008 2009 

1 1 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
1   Partial access granted in 2 cases 
2   Access granted in 1 case 
3   Partial access granted in 4 cases and total access granted in 1 case 
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5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

BG - - - 0,77% 0,48% 

ES 5,07% 8,05% 5,36% 5,62% 7,38% 

CS 0,83% 0,73% 0,80% 0,23% 0,40% 

DA 0,55% 0,52% 0,32% 1% 0,48% 

DE 18,52% 13,09% 10,88% 12,77% 20,95% 

ET 0,11% 0,10%  -  

EL 0,55% 0,94% 1,29% 0,69% 0,56% 

EN 43,66% 41,42% 45,42% 50,54% 37,06% 

FR 12,57% 21,23% 16,35% 14,31% 18,89% 

IT 3,86% 3,91% 5,68% 5,31% 4,60% 

LV 0,17% 0,63%  0,08%  

LT - - 0,11% 0,08% 0,08% 

HU 0,39% 0,73% 0,54% 0,54% 0,40% 

MT 0,06% - 0,05% -  

NL 9,26% 5,95% 6,92% 2,31% 3,25% 

PL 1,32% 2,24% 2,31% 2,38% 1,35% 

PT 1,27% 1,30% 1,02% 0,85% 1,11% 

RO - - - 0,38% 0,95% 

SK 0,44% 0,68% 0,32% 0,46% 0,56% 

SL - 0,21% 0,05% -  

FI 0,66% 0,57% 0,27% 0,38% 0,24% 

SV 0,66% 0,37% 0,43% 1,31% 1,27% 
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AUTRES - 0,10% 1,88% -  
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6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS 
 
 

2006 2007 2008 2009 

BELGIUM 18,10% 15,98% 21,08% 15,16% 

BULGARIA - - 1% 0,56% 

CZECH REPUBLIC 1,41% 1,39% 0,46% 0,63% 

DENMARK 0,83% 0,91% 1,15% 0,95% 

GERMANY 14,50% 11,26% 11,77% 20,40% 

ESTONIA 0,16% 0,27% - 0,16% 

GREECE 1,25% 2,41% 1,31% 0,48% 

SPAIN 4,69% 5,68% 4,77% 7,14% 

FRANCE 13,09% 10,35% 9,85% 11,51% 

IRELAND 0,73% 1,82% 2,38% 1,27% 

ITALY 5,06% 8,74% 6% 5,32% 

CYPRUS 0,21% 0,27% 0,46% 0,16% 

LATVIA 0,89% 0,05% 0,23% 0,16% 

LITHUANIA - 0,05% 0,23% 0,16% 

LUXEMBURG 2,03% 2,20% 2,46% 4,44% 

HUNGARY 0,89% 0,75% 0,46% 0,56% 

MALTA 0,16% 0,11% 0,15% 0,32% 

THE NETHERLANDS 7,41% 9,71% 3,38% 3,41% 

AUSTRIA 1,25% 1,72% 1,08% 1,59% 

POLAND 3,23% 3,27% 2,92% 1,83% 

PORTUGAL 1,62% 0,91% 1% 0,87% 

ROMANIA - - 0,92% 1,27% 

SLOVENIA 0,37% 0,27% 0,46% 0,08% 

SLOVAKIA 0,78% 0,38% 0,54% 0,56% 

FINLAND 0,99% 0,43% 0,77% 0,24% 

SWEDEN 0,83% 0,91% 1,77% 1,75% 

UNITED KINGDOM 5,53% 6,86% 12,92% 8,73% 

CANDIDATE COUNTRIES  3,96% 3,16% 0,46% 0,32% 

THIRD COUNTRIES 7,51% 0,05% 10% 9,92% 
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2006 2007 2008 2009 

NON SPECIFIED 2,50% 10,08% - 0,08% 
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7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS 
 
 
 

 2006 2007 2008 2009 

CIVIL SOCIETY 
(see detailed table 
below for 2009) 

21,39% 21,95% 54,06% 21,75% 

JOURNALISTS 2,88% 2,86% 0,11% 3,35% 

LAWYERS 6,48% 6,49% 0,43% 13,11% 

ACADEMIC WORLD 
University Research 

39,39% 36,69% 27,41% 41,36% 

ACADEMIC WORLD 
Libraries 

3,49% 4,03% 2,28% 1,42% 

PUBLIC 
AUTHORITIES  
(other than EU 
institutions) 

5,10% 4,61% 8,88% 13,62% 

MPE, MPE 
ASSISTANT 

1,33% 1,30% 1,41% 1,52% 

OTHERS 
(Pensioners, 
unemployed, etc.) 

19,94% 22,08% 5,42% 3,86% 

 
 

 

CIVIL SOCIETY 

 

2009 

Environment 2,80% 

Other groups of interest 12,15% 

Industry / Commercial  sector 79,44 

NGO's 5,61% 
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8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001  
 
 

  
20064 20075 200866 20097 

ARTICLE 4.1a) 
PROTECTION PUBLIC 
INTEREST  

 6,25% 2,08% 5,26% 

ARTICLE 4.1b) 
PROTECTION PRIVACY 
AND INTEGRITY OF THE 
INDIVIDUAL 

24,44% 39,58% 21,88% 26,31% 

ARTICLE 4.2.1E 
PROTECTION 
COMMERCIAL INTEREST 

8,88% 10,42% 1,04% 2,63% 

ARTICLE 4.2.2E 
PROTECTION COURT 
PROCEEDINGS AND LEGAL 
ADVICE 

24,44 % 8,33% 2,08% 10,52% 

ARTICLE 4.2.3E 
PROTECTION 
INSPECTIONS AUDITS 

 2,08% 15,63% 15,78% 

ARTICLE 4.3 PROTECTION 
INSTITUTIONS - DECISION-
MAKING PROCESS 

40% 33,33% 57,29% 39,47% 

ARTICLE 4.5 VETO 
MEMBER STATES 

2,22 %    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 Total number of refusals: 36  -    Partial access: 9 

5
 Total number of refusals: 40  -    Partial access: 8 

6
Total number of refusals: 47  -    Partial access: 5 cases at initial stage and 4 cases at confirmative stage 

7
Total number of refusals: 39  -    Partial access : 6 cases at initial stage 
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9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION  

1049/2001  
 
 

 
20068 20079 200810 200911 

NON-IDENTIFIED 
DOCUMENTS  
 

31,88% 30,30% 46,43% 35,11% 

DOCUMENTS NOT ANYMORE 
AVAILABLE  

5,80% 0,76% - 3,33% 

FORWARDED FOR FURTHER 
ACTION TO ANOTHER 
ORGAN  

5,07% 3,03% 28,57% 33,3% 

REQUEST WITHDRAWN  
 

12,32% 8,33% 21,43% 26,60% 

ADMINISTRATIVE CODE OF 
CONDUCT  

44,93% 57,58% 3,57% 1,66% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 Total number of refusals : 138 

9
 Total number of refusals : 132 

10
 Total number of refusals : 28 

11
 Total number of refusals :  60 



 

NT\817400LV.doc 20/23  

                               Ārējais tulkojums LV 

10.  ELECTRONIC REGISTER CONSULTATION 
 
 
 
A  Documents listed in the Registre 
 
 
 

Total Documents References Files 

December 2006 165.139 1.021.599 

December 2007 207.069 1.306.059 

December 2008 262.000 1.682.774 

December 2009 310.760 1.998.330 

 
 
 
 
B Statistics on consultation of the Access to Documents' website on 
Europarl  
 

 
 

2009 Total Monthly 

Hits 382.413 31.868 

Queries 79.088 6.590 

Visits 225.698 18.808 
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C Most frequently used search criteria  
 
 
 
 
 

Search by criteria 

62%
16%

12%

7% 3%

Document type Date Words in title Reference Author
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D Search by "Document type" - details 
 
 

Parliamentary activity related

29%

11%

11%10%

10%

10%

10%
9%

Written  questions

Text adopted (finalised edition)

Draft reports

Priority written questions

Question time

Amendements to draft reports 

Reports

Amendements to documents A 

 
 
 

Non parliamentary activity

36%

26%

20%

18%

Press release

COM documents

Mail (official) Incoming

Mail (Parliament) outgoing
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