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I. IEVADS 

 
Šajā 2010. gada ziĦojumā ir izvērtēts tas, 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 dokumentiem1. Tas sagatavots saskaĦā ar šīs Regulas 
17. panta 1. punktu un Parlamenta Reglamenta 104. panta 7. punktu.  

 
ZiĦojumā ir sniegta informācija par praktiskiem aspektiem saistībā ar publisku piekĜuvi 
dokumentiem Parlamentā 2010. gadā un it īpaši Parlamenta dokumentu publisko reăistru un 
dažādām administratīvajām un tehniskajām izmaiĦām, kas veiktas pēc Reglamenta 
pārskatīšanas. Tajā ir sniegta informācija arī par Eiropas Ombudam iesniegtajām sūdzībām, 
pārsūdzībām un atbilstīgo tiesu praksi, īpašu uzmanību pievēršot Tiesas 2010. gada 29. jūnija 
spriedumam Bavarian Lager lietā. 
 
Dokumenta beigās pievienotajās tabulās ir iekĜauti statistikas dati par dokumentu apstrādi 
saistībā ar pieteikumiem par piekĜuvi Parlamenta tīmekĜa vietnei un tajā pieejamās 
informācijas aplūkošanu.  

 

II. ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI UN REĂISTRA TĪMEKěA VIETNE 

1. Jauns tieši pieejamu dokumentu kategoriju saraksts un Parlamenta noteikumu 
par publisku piekĜuvi dokumentiem pārskatīšana 

Kā tika norādīts 2009. gada ziĦojumā, pēc tam, kad 2009. gada jūlijā stājās spēkā Parlamenta 
jaunais Reglaments2, Prezidijs 2010. gada 8. martā pieĦēma pārskatītu sabiedrībai tieši 
pieejamo dokumentu kategoriju sarakstu (Reglamenta bijušo XV pielikumu, ko pieĦēma 
plenārsēdē).  
 
Atbilstīgi Reglamenta 104. panta 3. punkta noteikumiem šis saraksts ir atrodams Parlamenta 
tīmekĜa vietnē sadaĜā „PiekĜuve dokumentiem”.  
 
Izvēloties procedūru, kurā lēmumu pieĦem Prezidijs, nevis tas tiek pieĦems plenārsēdē, tiek 
apliecināta vēlme saglabāt maksimālu elastīgumu gadījumā, ja šajā sarakstā būtu jāievieš 
izmaiĦas. 
 
Prezidija 2001. gada 28. novembra lēmumu (kurš ir vairākas reizes atjaunināts), kurā ir 
iekĜauti Parlamenta iekšējie noteikumi par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanu, formāli 
aizstāj ar vairāku pamatdokumentu jaunām versijām, bet pēc būtības, īstenojot praktiskas 
darbības un mācoties no pēdējos gados gūtās pieredzes. TādēĜ Prezidijam ir iesniegts 
pārskatīts teksts, lai tas pieĦemtu jaunus noteikumus. Galvenās izmaiĦas, kas ierosinātas šajā 
tekstā, ir šādas: 

− pamattekstu, piemēram, Lisabonas līguma un Parlamenta Reglamenta jaunākās versijas, 
citātu un uz šiem pamattekstiem izdarītu atsauču formāla aktualizēšana, 

                                                 
1 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.     
2 2009. gada 5. maija lēmums (P6_TA(2009)0359). 
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− tādu teksta sadaĜu svītrošana, ar kurām tikai atkārtoti iekĜauj Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
satura būtību, nevajadzīgi padarot tekstu grūti saprotamu, 

− pārskatīšana, Ħemot vērā Parlamenta tīmekĜa vietnes pilnveidi un šajā tīmekĜa vietnē 
norādīto saiti uz elektronisko reăistru, 

− apsvērumi, ar kuriem tiek precizēta Regulas (EK) Nr. 1049/2001 darbības joma attiecībā uz 
ierēdĦu un deputātu iesniegtiem pieteikumiem, kārtību, kādā citām iestādēm tiek 
nodrošināta piekĜuve dokumentiem, un atšėirību starp dokumentiem un parastu informācijas 
materiālu,   

− visbeidzot, izmaiĦas atbildības sadalījumā saistībā ar tādu pieteikumu apstrādi, kas attiecas 
uz piekĜuvi slepeniem dokumentiem, lai skaidri nodalītu sākotnējos pieteikumus, par 
kuriem ir atbildīgs attiecīgais priekšsēdētāja vietnieks, un atkārtotos pieteikumus, par 
kuriem ir atbildīgs Prezidijs.  

2. Elektroniskais reăistrs — uzlabots saturs, vieglāka meklēšana    

2.1. Jauna tīmekĜa vietne  

2010. gadā galvenā uzmanība tika pievērsta reăistra tīmekĜa vietnes uzlabošanai gan attiecībā 
uz izsniegto dokumentu kvalitāti, gan meklēšanas ātrumu un ergonomiku.  

 
Jaunā saskarne ir lietotājdraudzīgāka, bet tajā ir saglabātas lietotājiem jau pazīstamās 
meklēšanas funkcijas (vienkārša un izvērsta meklēšana, meklēšana pēc dokumenta veida). 
Lielākais jauninājums ir iespēja šėirot un precizēt meklēšanas rezultātus, izmantojot atlases 
kritērijus, piemēram, autoru, parlamenta pilnvaru laiku, gadu, dokumenta veidu, 
struktūrvienību. 

 
Izmantojot šos kritērijus, jaunajā saskarnē ir redzams ne tikai atrasto dokumentu kopējais 
skaits lietotāja izvēlētajā meklēšanas valodā, bet arī citās valodu versijās pieejamo attiecīgo 
dokumentu kopējais skaits. 
  
Turklāt sākotnēji ievadītā informācija joprojām ir redzama meklēšanas rezultātu lappuses 
augšgalā tā, lai jebkurā brīdī būtu iespējams pārbaudīt meklēšanas sākumpunktu un norisi, 
kuras rezultātā lietotājs ir nonācis pie attiecīgā dokumentu saraksta. Sarakstu var aplūkot 
augošā vai dilstošā secībā pēc datuma vai pēc dokumenta numura.  
 
Vēl kā uzlabojums būtu jāmin lielāks meklēšanas ātrums, iespēja meklēt, izmantojot atslēgas 
vārdus dokumentu virsrakstos vai tekstā, un iespēja izveidot datni, pamatojoties uz saiknēm 
starp dokumentiem, kas ietilpst konkrētajā procedūrā (Ĝoti noderīgi, lai iegūtu pārskatu par 
attiecīgo tematu). Vārda automātiskas pabeigšanas funkcija padara meklēšanu vēl 
lietotājdraudzīgāku. 
 
Adresātu saraksta lietotāji tagad, izveidojot savu lietotāja profilu, var iegūt vairākus dažādu 
veidu dokumentus. 
 
Visbeidzot, jaunā saskarne ir pielāgota lietotājiem, kas cieš no dažādu veidu invaliditātes, 
piemēram, vājredzīgiem lietotājiem, kuri nevar lietot saskarni, izmantojot klaviatūru, peli vai 
ekrānu. 
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Visas šīs izmaiĦas veiktas, Ħemot vērā vēlmes, ko pauda lietotāji, kuri piedalījās aptaujā par 
Parlamenta tīmekĜa vietnē pieejamā reăistra darbību 2009. gadā (skatīt 2009. gada ziĦojuma 
4. lpp. par reăistra tīmekĜa vietni), un apliecinot Parlamenta apĦemšanos īstenot aizvien 
aktīvāku pārredzamības politiku.  

 
2.2. Uzlabots un pārveidots saturs  

Attiecībā uz pieejamo dokumentu klāstu, izdarot izmaiĦas iestāžu nolīgumos un stājoties 
spēkā Lisabonas līgumam: 

− tika izveidotas jaunas dokumentu kategorijas (piemēram, deleăētie akti un īstenošanas akti, 
valstu parlamentu pamatoti atzinumi, ar budžeta procedūru saistīti dokumenti) un   

− tika izdarītas izmaiĦas vai uzlabojumi pastāvošajās dokumentu kategorijās, jo īpaši 
sanāksmju dokumentos (ziĦojumu grozījumos, B un C kategorijas dokumentos un kopīgajās 
rezolūcijās), plenārsēdēs pieĦemtajos tiesību aktos (provizoriskie teksti tagad ir pieejami 
gan atsevišėi, gan kā dienas buklets), deputātu jautājumos Parlamenta struktūrvienībām 
(Parlamenta Reglamenta 29. panta 2. punkts), kurus publisko kopā ar atbildēm, vai 
dokumentos, kurus sagatavo parlamentārās delegācijas un kuru publicēšana vēl nav 
datorizēta. 

 
Tā kā ir pieaudzis Parlamenta jautājumu (jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski, Parlamenta 
Reglamenta 117. pants) skaits, kas salīdzinājumā ar 2009. gadu praktiski ir dubultojies, nācās 
mainīt augšupielādes procedūru, lai varētu ievadīt sešciparu reăistrācijas numurus.  

 
Priekšdarbi ir sākti arī, lai paplašinātu pieejamo dokumentu klāstu. Tas tiks panākts, 
piemēram, automātiski publicējot pieĦemto tekstu galīgās versijas, publicējot sesijas galīgo 
protokolu visās valodu versijās un paplašinot valodu klāstu (divu valodu vietā izmantojot 
21 valodu) jautājumiem, kas iesniegti jautājumu laikā (Parlamenta Reglamenta 116. pants). 
Turklāt visus jautājumus tagad publicēs kopā ar atbildi. 

 
2010. gada 31. decembrī reăistra datubāzē bija iekĜautas 362 217 atsauces (tas atbilst 
2 386 485 dokumentiem visās valodu versijās, pieĦemot, ka katrai atsaucei reăistrā ir 
attiecīgais dokuments visās valodu versijās), tādējādi salīdzinājumā ar 2009. gadu ir vērojams 
gandrīz 20 % pieaugums. Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1049/2001 12. panta noteikumiem 90 % 
dokumentu var lejupielādēt tieši internetā.  
 
Dati par serverī Europarl pieejamās vietnes „Publiskais reăistrs – PiekĜuve dokumentiem” 
apmeklējumu ir šādi (mēneša vidējie skaitĜi): apmeklējumu skaits — 10 629; apmeklēto lapu 
skaits — 19 573; tādu meklējumu skaits, kuros tika izmantoti īpaši kritēriji — 5617.  
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3.  Slepeni dokumenti 

Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. pantā ir noteikta īpaša kārtība pieteikumu izskatīšanai saistībā 
ar piekĜuvi slepeniem dokumentiem3. SaskaĦā ar šā panta 3. punktu slepenos dokumentus 
reăistrā iekĜauj tikai ar dokumenta autora piekrišanu. 

 
Šīs Regulas 17. panta 1. punktā ir noteikts, ka gada ziĦojumā ir jānorāda to slepeno 
dokumentu skaits, kuri nav iekĜauti reăistrā. 2010. gadā reăistrā netika iekĜauts neviens 
dokuments, kas būtu slepens Regulas (EK) Nr. 1049/2001 nozīmē. 

 

III. ANALĪZE, KAS VEIKTA ATTIECĪBĀ UZ PIETEIKUMIEM PAR PIEKěUVI 
DOKUMENTIEM 

1. Kopējais apjoms 

Kompetentā nodaĜa 2010. gadā izskatīja kopumā 1139 pieteikumus par piekĜuvi dokumentiem.  
  

Saistībā ar piekĜuvi dokumentiem, kas iepriekš nebija publiskoti, tika iesniegti 
268 pieteikumi (sākotnējie pieteikumi šī termina stingrākajā nozīmē saskaĦā ar Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 7. pantu) (273 — 2009. gadā) jeb 23,5 % no visiem izskatītajiem 
pieteikumiem.  

 
SaĦemot sākotnēju piekĜuves atteikumu, tika iesniegti pieci atkārtoti pieteikumi (saskaĦā ar 
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu).  

2. Pieteikumu iesniedzēju raksturojums un ăeogrāfiskais sadalījums 

Izvērtējot pieteikumu iesniedzēju sociāli profesionālo piederību, tika konstatēts, ka lielāko 
pieteikumu daĜu joprojām iesniedz akadēmisko aprindu pārstāvji — aptuveni 40 %, un šis 
skaitlis ir Ĝoti līdzīgs 2009. gada rezultātiem.  
 
Attiecībā uz pieteikumu iesniedzēju sadalījumu pēc to ăeogrāfiskās izcelsmes (ES 
dalībvalstis) ir vērojamas tās pašas pieteikumu skaita attiecības kā iepriekšējos gados — 
aptuveni 20 % pieteikumu iesniedza personas/iestādes no BeĜăijas, 14 % — no Francijas un 
12 % — no Vācijas. No trešām valstīm iesniegto pieteikumu skaits bija aptuveni 10 % no 
kopējā pieteikumu skaita. 
 
Pieteikumos visvairāk tika izmantota angĜu valoda (45 %), tai seko franču (24 %), vācu (11 %) 
un spāĦu (gandrīz 7 %) valoda, nostiprinot pēdējos gados vērojamo tendenci attiecībā uz angĜu 
valodā iesniegto pieteikumu īpatsvara nopietnu pieaugumu.  
 
Attiecībā uz interešu jomām statistikas dati par reăistra tīmekĜa vietnes izmantošanu un 
pieteikumiem, kas saĦemti attiecībā uz piekĜuvi (publiski nepieejamiem) dokumentiem, 

                                                 
3 „ [..] 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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liecina, ka kategorijas, par kurām tika saĦemts vislielākais skaits pieteikumu, bija sarakste, 
Parlamenta deputātu uzdotie jautājumi un komitoloăijas dokumenti. 

 

IV. IZĥĒMUMU PIEMĒROŠANA PIEKěUVES TIESĪBĀM 

1. Apstiprinošo atbilžu īpatsvars 

Uz pieteikumiem (268) par piekĜuvi iepriekš nepubliskotiem dokumentiem 91 % (jeb 
244 pieteikumu) gadījumā tika sniegta apstiprinoša atbilde, astoĦos (3 %) no šiem gadījumiem 
tika piešėirta daĜēja piekĜuve. Šis īpatsvars apliecina iepriekšējos gados novēroto augšupejošo 
tendenci (lielāku pārredzamību). 

 
Attiecībā uz atkārtotajiem pieteikumiem pieĦemtie lēmumi par 100 % atbilda sākotnēji 
pieĦemtajiem lēmumiem (visi pieci atkārtoti iesniegtie pieteikumi tika noraidīti). Triju 
atkārtotu pieteikumu gadījumā, atbildot uz sākotnējo pieteikumu, tika piešėirta daĜēja 
piekĜuve. No pieciem atkārtotajiem pieteikumiem trīs pieteikumi attiecās uz juridiskajām 
konsultācijām, bet divi — uz iekšējiem administratīvajiem dokumentiem. Ir svarīgi piezīmēt, 
ka trīs no pieciem atkārtotajiem pieteikumiem iesniedza Parlamenta darbinieki, un šī situācija 
tiek risināta ar jaunajiem noteikumiem par publisku piekĜuvi Parlamenta dokumentiem, kas 
iesniegti Prezidijam (skatīt turpmāk tekstā).  

2. Atteikumu skaits un iemesli. Problēma saistībā ar pieteikumiem no Parlamenta 
deputātiem vai darbiniekiem. 

Lēmums par atteikumu piešėirt piekĜuvi dokumentiem, pamatojoties uz Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 4. pantā minētajiem izĦēmumiem, tika pieĦemts attiecībā uz 24 pieteikumiem 
(33 — 2009. gadā). Atteikumu iemeslu sadalījums ir līdzīgs kā iepriekšējos gados.  
 
Galvenais atteikuma iemesls ir 4. panta 3. punktā minētais izĦēmums saistībā ar lēmumu 
pieĦemšanas procesa aizsardzību (37 %), kam seko 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais 
izĦēmums saistībā ar privātās dzīves aizsardzību (25 %) un 4. panta 2. punkta otrajā ievilkumā 
minētais izĦēmums saistībā ar tiesvedības un juridisku konsultāciju aizsardzību (12 %).  

 
Domstarpības Parlamentā īpaši izraisa pieteikumi par piekĜuvi dokumentiem, ko iesniedz 
deputāti vai viĦu asistenti un ierēdĦi (vai citu kategoriju Parlamenta personāls), jo to pamatā ir 
neizpratne par filozofiju, uz kuras balstās konkrētais regulējums, par personām, uz kurām tas 
attiecas, un par šajā regulējumā noteikto procedūru darbības jomu.  

 
Regula (EK) Nr. 1049/2001 neattiecas uz pieteikumiem par piekĜuvi, kas tiek iesniegti, 
pamatojoties uz īpašām tiesībām, kuras paredzētas citos Kopienas dokumentos, piemēram, 
Civildienesta noteikumos, Parlamenta Reglamentā, Finanšu regulā, regulā par datu aizsardzību 
u. c.. Konkrētāk runājot, deputāti var kā pamatojumu izmantot Reglamenta 5. panta 3. punktu, 
bet ierēdĦi papildus iekšējām meklēšanas iespējām un arhīviem var kā pamatojumu izmantot 
Civildienesta noteikumu 25. pantu un 90. panta 1. punktu.  

 
Parlamenta lēmumi attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti saskaĦā ar Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001, rada erga omnes efektu, t. i., dokumenta satura atklāšana deputātam vai 
ierēdnim ir līdzvērtīga šā dokumenta publiskošanai internetā. Tomēr daudzos gadījumos 
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attiecīgie deputāti vai ierēdĦi nebija domājuši, ka tam tā būtu jānotiek, un viĦi nesaprot, kādēĜ 
viĦiem tiek piemēroti tādi paši noteikumi kā plašākai sabiedrībai. 

 
TādēĜ gadījumos, kad administrācija izskata pieteikumus, ko ierēdĦi iesnieguši, pamatojoties 
uz Regulu (EK) Nr. 1049/2001, viĦi saĦem mazāk informācijas nekā tad, ja būtu pieprasījuši 
informāciju, pamatojoties uz Civildienesta noteikumiem vai izmantojuši iepriekš minētās 
iekšējās meklēšanas iespējas.  

 
Papildus tam, ka pašos pamatos tiek nepareizi izprasts jēdziens „publiska piekĜuve 
dokumentiem”, šīs neapmierinošās situācijas iemesls ir skaidrojams ar Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 7. un 8. pantā un Civildienesta noteikumos, jo īpaši 25. pantā un 90. panta 
1. punktā, noteikto termiĦu atšėirībām.  

 
Regulā (EK) Nr. 1049/2001 ir paredzēts, ka Parlamentam uz pieteikumiem ir jāatbild 15 darba 
dienu laikā, nosakot, ka noteiktos apstākĜos šo termiĦu drīkst pagarināt par vēl 15 darba 
dienām. Civildienesta 25. pantā, savukārt, nav noteikts nekāds termiĦš, bet 90. pantā noteiktais 
termiĦš ir četri mēneši. Šo atšėirību dēĜ ierēdĦi izvēlas izmantot Regulā (EK) Nr. 1049/2001 
paredzēto procedūru, kurā ir noteikti ārkārtīgi īsi termiĦi, nevis Civildienesta noteikumos 
paredzēto procedūru, lai gan uz viĦiem galvenokārt attiecas Civildienesta noteikumi. 

 
Arī deputāti, kas iesniedz pieteikumus, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1049/2001, pilnībā 
neizmanto savas institucionālās tiesības. ViĦi gūtu labākus rezultātus, izmantojot īpaši Eiropas 
Parlamenta deputātu vajadzībām izstrādātas procedūras. Parlamenta Reglamenta 5. pantā 
deputātiem ir paredzētas tiesības pārbaudīt jebkādus Parlamenta vai komitejas rīcībā esošus 
dokumentus (izĦemot personāla lietas un lietas, uz kurām attiecas Reglamentā paredzētie 
izĦēmumi). 

 

V. EIROPAS OMBUDAM IESNIEGTĀS SŪDZĪBAS, PĀRSŪDZĪBAS UN TIESU 
PRAKSE 

1. Eiropas Ombudam iesniegtās sūdzības4 

2010. gadā Ombuds slēdza sūdzību lietu 2682/2008/MAD (piekĜuve statistikas datiem par 
Eiropas Parlamenta deputātu slimības atvaĜinājumiem) un 793/2007/(WP)BEH (ar ēkām 
saistīta lieta), nekonstatējot Parlamenta kĜūdas pārvaldē.  

 
2010. gadā tika atvērta jauna sūdzību procedūra (900/2010/MF) saistībā ar atteikumu piešėirt 
piekĜuvi Parlamenta dokumentiem. Sūdzību iesniedza Parlamenta ierēdnis, un tā attiecas uz 
piekĜuvi iekšējiem dokumentiem (juridiskajai konsultācijai un revīzijas ziĦojumam). 

2. Pārsūdzības 

2010. gadā, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1049/2001, tika iesniegta viena pārsūdzība attiecībā 
uz Parlamenta lēmumu — lietā T–190/10, Egan un Hackett/Parlaments5.  

                                                 
4 Lai saĦemtu detalizētāku informāciju par sūdzībām, skatiet http://www.ombudsman.europa.eu/cases/home.faces 
5 Skatīt http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:161:0055:0056:LV:PDF   
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3. Pasludinātie spriedumi 

Saistībā ar piekĜuvi dokumentiem 2010. gadā tika pasludināti spriedumi deviĦās lietās 
(ăenerāladvokāta rīkojumi un secinājumi netiek minēti): 

− 2010. gada 19. janvāra spriedums apvienotajās lietās T–355/04 un T–446/04, Co-Frutta 
Soc. coop. /Komisija, par izĦēmumu saistībā ar trešās puses komerciālo interešu aizsardzību 
un dalībvalsts iepriekšēju piekrišanu, 

− 2010. gada 26. janvāra spriedums lietā C–362/08 P, Internationaler Hilfsfonds 
e V /Komisija, par „apstrīdama akta” jēdzienu EKL 230. panta izpratnē, 

− 2010. gada 9. jūnija spriedums lietā T–237/05, Éditions Odile Jacob SAS /Komisija, par 
izĦēmumu saistībā ar izmeklēšanas un revīzijas darbību mērėa aizsardzību, izĦēmumu 
saistībā ar komerciālo interešu aizsardzību, izĦēmumu saistībā ar lēmumu pieĦemšanas 
procesa aizsardzību un izĦēmumu saistībā ar juridisku atzinumu aizsardzību, 

− 2010. gada 29. jūnija spriedums lietā C–139/07 P, Komisija/ Tsechische Glaswerke Ilmenau 
GmbH, par izĦēmumu saistībā ar izmeklēšanas mērėu aizsardzību un prasību attiecīgajai 
dalībvalstij veikt piekĜuves pieteikumā norādīto dokumentu satura konkrētu un individuālu 
pārbaudi, 

− 2010. gada 29. jūnija spriedums lietā C–28/08 P, Komisija/ Bavarian Lager, par personas 
datu aizsardzību, 

− 2010. gada 21. septembra spriedums apvienotajās lietās C–514/07 P, C–528/07 P un C–
532/07 P, Zviedrijas Karaliste /Komisija, par procesuālajiem rakstiem, kurus Komisija 
iesniegusi tiesvedībās Tiesā un Pirmās instances tiesā, 

− 2010. gada 21. oktobra spriedums lietā T–439/08, Kalliope Agapiou Joséphidès /Komisija 
un Agence exécutive ‘Éducation, audiovisuel et culture’ (EACEA), par trešās personas 
izsniegtu dokumentu jēdzienu, izĦēmumu saistībā ar privātās dzīves un personas 
neaizskaramības aizsardzību un izĦēmumu saistībā ar komerciālo interešu aizsardzību, 

− 2010. gada 21. oktobra spriedums lietā T–474/08, Dieter C. Umbach /Komisija, par 
dokumentiem, kuri attiecas uz TACIS programmas ietvaros noslēgtu līgumu, un strīdu starp 
prasītāju un Komisiju, saistībā ar kuru ir uzsākta tiesvedība BeĜăijas civiltiesā, 

− 2010. gada 9. novembra spriedums apvienotajās lietās C–92/09 un C–93/09 (lūgumu sniegt 
prejudiciālu nolēmumu iesniegusi Verwaltungsgericht Wiesbaden, Vācija) par personas 
datu apstrādi un informācijas publicēšanu par lauksaimniecības atbalsta saĦēmējiem, 

− 2010. gada 10. decembra spriedums lietās T–494/08 līdz T–500/08 un T–509/08, Ryanair 
Ltd. /Komisija, par dokumentiem saistībā ar valsts atbalsta kontroles procedūrām un 
izĦēmumu saistībā ar pārbaužu, izmeklēšanas un revīzijas mērėu aizsardzību. 

 
Visbeidzot, nopietns pavērsiens attiecīgajā tiesu praksē notika, kad Tiesa, pieĦemot 
2010. gada 29. jūnija spriedumu lietā C–28/08 P attiecībā uz Bavarian Lager, kā tika minēts 
iepriekš, noraidīja Pirmās instances tiesas 2007. gada 8. novembra spriedumu lietā T–194/04 
par galveno jautājumu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1049/2001 saistību ar Regulu (EK) 
Nr. 45/2001, t. i., saistību starp diviem Eiropas tiesību pamatprincipiem — pārredzamību 
(LESD 15. pants), no vienas puses, un personas datu aizsardzību (LESD 16. pants), no otras 
puses. PieĦemot spriedumu, Tiesa konstatēja, ka abu regulu mērėi atšėiras, un tādēĜ, sniedzot 
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piekĜuvi dokumentiem atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1049/2001, iestādēm ir jāievēro arī Regulas 
(EK) Nr. 45/2001 noteikumi, jo informācijas izpaušana, publiskojot dokumentus, Regulas 
(EK) Nr. 45/2001 izpratnē ir personas datu apstrāde. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam 
un visām Kopienas iestādēm, kurām pēc Lisabonas līguma pieĦemšanas ir jāievēro 
pārredzamības princips, tagad pilnīgi jāĦem vērā jaunā tiesu prakse. 

 
Sīkāka informācija par dažādām pārsūdzībām un spriedumiem atrodama Komisijas6 (kura ir 
viena no pusēm lielākajā daĜā lietu) un Padomes7 gada ziĦojumos, kā arī Eiropas Savienības 
Tiesas tīmekĜa vietnē8. 

 

VI. IESTĀŽU JAUTĀJUMI 

1. Jaunais pārredzamības reăistrs 

Īstenojot Eiropas Pārredzamības iniciatīvu, Komisija uzsāka debates par lobiju darbību, lai 
precīzi norādītu, kuras ieinteresētās personas un lobiju grupas var iesaistīt ES iestāžu 
izstrādātu tiesību aktu sagatavošanā un pieĦemšanā. Tā kā Komisija un Parlaments9 atbalstīja 
vienota reăistra ieviešanu, tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija izvērtēt šāda 
reăistra ieviešanas sekas attiecībā uz visiem lobētājiem, kuriem ir piekĜuve Padomei, 
Komisijai vai Parlamentam, un darbības jomu kopīga rīcības kodeksa izstrādei.  

 
2010. gadā Komisija un Parlaments panāca politisku vienošanos darba grupā, kura sagatavoja 
projektu nolīgumam par pārredzamības reăistra izveidi. Ar šo reăistru aizstās abu iestāžu 
pašreizējos lobētāju reăistrus.  
 
Parlamenta Konstitucionālo jautājumu komiteja pašlaik izskata šo jautājumu atbilstīgi 
Reglamenta 127. pantam, pamatojoties uz referenta Carlo Casini ziĦojuma projektu. Pēc tam, 
kad nolīguma projektu pieĦems plenārsēdē (kas paredzēta 2011. gada maijā), plānots, ka 
vienotais reăistrs stāsies spēkā 2011. gada jūnijā.  
 
Izveidojot jauno apvienoto pārredzamības reăistru, ir paredzēts radīt „vienas pieturas 
aăentūru” organizācijām, kas vēlas reăistrēties kā lobētāji, un plašākai sabiedrībai, kas vēlas 
iegūt vairāk informācijas par fiziskām vai juridiskajām personām, kuras darbojas kā lobētāji. 
Tie, kas vēlas iegūt šādu informāciju, var arī iepazīties ar pilnīgu tādu lobētāju sarakstu, kuri ir 
iesaistīti Savienības politikas veidošanā un īstenošanā. 
 
Reăistrā ir ietvertas visas darbības, kas tiek veiktas, lai ietekmētu lēmumu pieĦemšanas 
procesu ES iestādēs. Reăistrēties aicinās visus plašsaziĦas līdzekĜu, ideju laboratoriju, 
uzĦēmumu, darbuzĦēmēju vai neatkarīgu kustību pārstāvjus, kuri piedalās iestāžu organizētās 
politikas veidošanas apspriedēs. Ieejas caurlaides iekĜuvei Parlamenta ēkās izsniegs tikai tām 
organizācijām un personām, kuras būs reăistrējušās. 

                                                 
6 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm  
7 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=305&lang=en 
8 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
9 Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija rezolūcija par pamatsistēmas izstrādi interešu pārstāvju 

(lobētāju) darbības reglamentēšanai Eiropas Savienības iestādēs (P6_TA(2008)0197). 



 

NT\862177LV.doc 9/21 PE461.449BUR/ANN. 

 LV 

2. Iestāžu sadarbība 

Par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanu atbildīgie departamenti trijās iestādēs regulāri 
sazinājās par juridiskiem un praktiskiem jautājumiem saistībā ar regulas īstenošanu, kuras 
15. panta 1. punktā ir paredzēts, ka „iestādes izstrādā labu administratīvo praksi, lai 
vienkāršotu šajā regulā garantēto tiesību izmantošanu saistībā ar piekĜuvi dokumentiem”. 

Šā panta 2. punktā minētā iestāžu komiteja 2010. gadā neorganizēja politiska līmeĦa 
sanāksmi.  

   

VII.  SECINĀJUMI  

Pašlaik elektroniskajā reăistrā ir iekĜautas 362 217 atsauces (2 386 485 dokumenti, ja Ħem 
vērā visu valodu versijas). Lejupielādēšanai no interneta ir tieši pieejami 90 % šo dokumentu.  

 
Kopumā 2010. gadā reăistra tīmekĜa vietnē tika iesniegti 1139 pieteikumi par piekĜuvi 
dokumentiem. Pēdējos gados vērojamo pieteikumu skaita samazināšanos, iespējams, ir tieši 
izraisījis tas, ka internetā ir pieejams aizvien lielāks dokumentu skaits — gan pašā 
elektroniskajā reăistrā, kurā pieaug pieejamo atsauču skaits, gan citās šim nolūkam paredzētās 
Europarl servera tīmekĜa vietnēs. 

 
Izvērtējot pieteikumu iesniedzēju sociāli profesionālās kategorijas, tika konstatēts, ka lielāko 
pieteikumu daĜu (40 %) joprojām iesniedz akadēmisko aprindu pārstāvji (jo īpaši pētnieki 
no augstskolām). Pieteikumus visbiežāk iesniedz angĜu valodā, aiz tās pieteikumu skaita ziĦā 
ierindojas franču un vācu valoda — šāds valodu sadalījums bija vērojams arī iepriekšējos 
gados.  

 
Divsimt septiĦdesmit trīs pieteikumi (23,5 % no visu pieteikumu skaita) attiecās uz piekĜuvi 
iepriekš nepubliskotiem dokumentiem. Šajā kategorijā apstiprinoša atbilde tika sniegta 
91 % pieteikumu gadījumā — pilnīgu piekĜuvi piešėīra 236 gadījumos un daĜēju piekĜuvi vēl 
astoĦos gadījumos (skatīt ziĦojumam pievienoto 8. tabulu). 

 
Tāpat kā 2008. gadā pieteikumi par piekĜuvi iepriekš nepubliskotiem dokumentiem 
galvenokārt attiecās uz komitoloăijas dokumentiem un saraksti. 

 

PiekĜuve dokumentiem tika daĜēji vai pilnīgi atteikta 24 pieteikumu gadījumā. Visbiežāk 
minētais atteikuma iemesls (37 %) ir Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 3. punktā 
paredzētais izĦēmums saistībā ar lēmumu pieĦemšanas procesa aizsardzību. Šis fakts ir 
izskaidrojams ar to, ka daudzi pieteikumi par piekĜuvi attiecas uz komitoloăijas dokumentiem, 
bet īstenošanas pasākumu dokumentu tekstus publisko tikai pēc tam, kad atbildīgā komiteja ir 
pieĦēmusi lēmumu. TādēĜ šādu dokumentu pieprasītāja sākotnējais pieteikums tiek noraidīts, 
bet pēc noteikta laika piekĜuve šiem dokumentiem viĦam tiek atĜauta. Nākamais visbiežāk 
minētais atteikuma iemesls 25 % pieteikumu gadījumā ir privātās dzīves — personas datu — 
aizsardzība (4. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Šis procentuālā īpatsvara sadalījums ir Ĝoti 
līdzīgs tam, kas tika konstatēts 2009. gadā (skatīt šim ziĦojumam pievienoto 8. tabulu). 

 
SaĦemot sākotnēju piekĜuves atteikumu, tika iesniegti pieci atkārtoti pieteikumi (saskaĦā ar 
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu).  
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2010. gadā Ombuds slēdza sūdzību lietu 2682/2008/MAD un 793/2007/(WP)BEH, 
nekonstatējot Parlamenta kĜūdas pārvaldē. 2010. gadā tika atvērta jauna sūdzību procedūra 
(900/2010/MF) saistībā ar atteikumu piešėirt piekĜuvi Parlamenta dokumentiem. 

 
 

Tiesai 2010. gadā tika iesniegta viena lieta attiecībā uz Parlamenta lēmumu, ko pieĦēma, 
pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1049/2001, un kas bija saistīts ar izĦēmumu attiecībā uz datu 
aizsardzību.  

 
Visbeidzot, nopietns pavērsiens attiecīgajā tiesu praksē notika, kad Tiesa, pieĦemot 
2010. gada 29. jūnija spriedumu lietā C–28/08 P attiecībā uz Bavarian Lager, kā tika minēts 
iepriekš, noraidīja Pirmās instances tiesas spriedumu lietā T–194/04 par galveno jautājumu 
attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1049/2001 saistību ar Regulu (EK) Nr. 45/2001, t. i., saistību 
starp diviem Eiropas tiesību pamatprincipiem — pārredzamību (LESD 15. pants), no vienas 
puses, un personas datu aizsardzību (LESD 16. pants), no otras puses. Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājam un visām Kopienas iestādēm, kurām pēc Lisabonas līguma 
pieĦemšanas ir jāievēro pārredzamības princips, tagad pilnīgi jāĦem vērā jaunā tiesu prakse. 
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PIELIKUMI 
 

Statistikas dati par PIEPRASĪJUMIEM PAR PIEKěUVI 
DOKUMENTIEM un par elektroniskā reăistra izmantošanu (stāvoklis 

31.12.2010.) 

 
 
1. KOPĒJAIS TO DOKUMENTU SKAITS, KURI PIEPRASĪTI, IZMANTOJOT 

ELEKTRONISKĀ REĂISTRA TĪMEKěA VIETNI  
 
 

2008 2009 2010 

1300 1260 1139 

 
 
 

2. ATTIECĪBĀ UZ NEPUBLISKOTIEM DOKUMENTIEM IESNIEGTU SĀKOTNĒJU 

PIETEIKUMU SKAITS  
 

 

2008 2009 2010 

237 273 268 

 
 
3. ATKĀRTOTU PIETEIKUMU SKAITS 
 
 

2008 2009 2010 

131 3 5 

 
 

4. OMBUDAM IESNIEGTĀS SŪDZĪBAS  
 
 

2008 2009 2010 

1 0 1 

 
 
                                                 
1
  DaĜēja piekĜuve nodrošināta četros gadījumos, un pilnīga piekĜuve nodrošināta vienā gadījumā. 
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5. PIETEIKUMA IESNIEDZĒJU IZMANTOTĀ VALODA 
 
 

VALODA  2008 2009 2010 

BG 0,77% 0,48% 1,93 % 

ES 5,62% 7,38% 6,59 % 

CS 0,23% 0,40% 0,81 % 

DA 1% 0,48% 0,61 % 

DE 12,77% 20,95% 10,74 % 

ET -  0,10 % 

EL 0,69% 0,56% 0,20 % 

EN 50,54% 37,06% 45,69 % 

FR 14,31% 18,89% 23,81 % 

IT 5,31% 4,60% 3,44 % 

LV 0,08%  0,10 % 

LT 0,08% 0,08% 0,10 % 

HU 0,54% 0,40% 0,81 % 

MT -  0,00 % 

NL 2,31% 3,25% 2,63 % 

PL 2,38% 1,35% 0,71 % 

PT 0,85% 1,11% 0,71 % 

RO 0,38% 0,95% 0,41 % 

SK 0,46% 0,56% 
- 
 

SL -  
- 
 

FI 0,38% 0,24% 0,10 % 

SV 1,31% 1,27% 0,51 % 

CITA -  
- 
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6. PIETEIKUMU IESNIEDZĒJU ĂEOGRĀFISKĀ PĀRSTĀVĪBA 
 

 Valsts 2008 2009 2010 

BEěĂIJA 21,08% 15,16% 20,57 % 

BULGĀRIJA 1% 0,56% 2,03 % 

ČEHIJA  0,46% 0,63% 1,42 % 

DĀNIJA 1,15% 0,95% 1,62 % 

VĀCIJA 11,77% 20,40% 12,46 % 

IGAUNIJA - 0,16% 0,10 % 

GRIEĖIJA 1,31% 0,48% 1,01 % 

SPĀNIJA 4,77% 7,14% 4,46 % 

FRANCIJA 9,85% 11,51% 14,08 % 

ĪRIJA 2,38% 1,27% 1,32 % 

ITĀLIJA 6% 5,32% 4,86 % 

KIPRA 0,46% 0,16% 0,10 % 

LATVIJA 0,23% 0,16% - 

LIETUVA 0,23% 0,16% 0,20 % 

LUKSEMBURGA 2,46% 4,44% 5,67 % 

UNGĀRIJA 0,46% 0,56% 0,91 % 

MALTA 0,15% 0,32% 0,30 % 

NĪDERLANDE 3,38% 3,41% 4,96 % 

AUSTRIJA 1,08% 1,59% 1,62 % 

POLIJA 2,92% 1,83% 1,01 % 

PORTUGĀLE 1% 0,87% 0,51 % 

RUMĀNIJA 0,92% 1,27% 0,71 % 

SLOVĒNIJA 0,46% 0,08% - 

SLOVĀKIJA 0,54% 0,56% 0,10 % 

SOMIJA 0,77% 0,24% 0,20 % 

ZVIEDRIJA 1,77% 1,75% 1,93 % 

APVIENOTĀ KARALISTE 12,92% 8,73% 6,48 % 

KANDIDĀTVALSTIS  0,46% 0,32% 0,30 % 

TREŠĀS VALSTIS 10% 9,92% 10,94 % 

NAV MINĒTS - 0,08% 0,10 % 
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7. PIETEIKUMA IESNIEDZĒJU PROFESIONĀLAIS STATUSS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionālais statuss 2008 2009 2010 

 PILSONISKĀ SABIEDRĪBA 
 (skatīt turpmāk norādītu detalizētu tabulu) 54,06% 21,75% 20,47% 

 ŽURNĀLISTI 0,11% 3,35% 7,12% 

 JURISTI 0,43% 13,11% 15,93% 

 AKADĒMISKO APRINDU PĀRSTĀVJI 
 Augstskolu pētījumi 27,41% 41,36% 38,47% 
 
 AKADĒMISKO APRINDU PĀRSTĀVJI  
 Bibliotēkas 2,28% 1,42% 2,33% 

 VALSTS PĀRVALDES IESTĀDES  
 (kas nav ES iestādes) 8,88% 13,62% 8,81% 

 EP DEPUTĀTI, EP DEPUTĀTU ASISTENTI  1,41% 1,52% 1,55% 

 CITI 
 (Pensionāri, bezdarbnieki u. c.) 5,42% 3,86% 5,31% 

PILSONISKĀ SABIEDRĪBA 2009 2010 

 Vide 2,80% 5,70% 

 Citas interešu grupas 12,15% 9,49% 

 Rūpniecības/ saimniecības nozare 79,44 81,01% 

 NVO 5,61% 3,80% 
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8. ATTEIKUMI ATBILSTĪGI REGULAS NR. 1049/2001 4. PANTAM  
 
 

Atteikums 20082 20093 20104 

4. PANTA 1. PUNKTA a) APAKŠPUNKTS. 
SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA  

2,08% 5,26% 12,5% 

4. PANTA 1. PUNKTA b) APAKŠPUNKTS. 
PRIVĀTĀS DZĪVES UN 
NEAIZSKARAMĪBAS AIZSARDZĪBA 

21,88% 26,31% 25% 

4. PANTA 2. PUNKTA 1. IEVILKUMS. 
KOMERCIĀLAS INTERESES 

1,04% 2,63% 8,3% 

4. PANTA 2. PUNKTA 2. IEVILKUMS. 
TIESVEDĪBAS UN JURIDISKU 
KONSULTĀCIJU AIZSARDZĪBA  

2,08% 10,52% 12,5% 

4. PANTA 2. PUNKTA 3. IEVILKUMS. 
PĀRBAUŽU, REVĪZIJU AIZSARDZĪBA 

15,63% 15,78% 4,0% 

4. PANTA 3. PUNKTS. IESTĀŽU LĒMUMU 
PIEĥEMŠANAS AIZSARDZĪBA 

57,29% 39,47% 37,5% 

 

                                                 
2 Kopējais atteikumu skaits: 47. DaĜēja piekĜuve piešėirta piecu sākotnēju un četru atkārtotu pieteikumu 
gadījumā. 
3 Kopējais atteikumu skaits: 39. DaĜēja piekĜuve piešėirta sešu sākotnēju pieteikumu gadījumā. 
4 Kopējais atteikumu skaits: 24. DaĜēja piekĜuve piešėirta astoĦu sākotnēju pieteikumu gadījumā. 
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9. ELEKTRONISKĀ REĂISTRA IZMANTOŠANA 
 

A. Reăistrā iekĜautie dokumenti 
 

Dokumenti kopā Atsauces Datnes 

2008. gada 
decembris 

262.000 1.682.774 

2009. gada 
decembris 

310.760 1.998.330 

2010. gada 
decembris 

362.217 
2.386.485 

 
 
B. Statistikas dati par Europarl servera vietnes „PiekĜuve 

dokumentiem” izmantošanu  
 

2010 Kopā Mēnesī 

Trāpījumi 234.873 19.573 

Meklējumi 67.403 5.617 

Apmeklējumi 123.228 10.269 

 
 

C. Visbiežāk izmantotie meklēšanas kritēriji  
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Meklēšana, izmantojot kritērijus

59%

17%

10%

11%
3%

Dokumenta veids Vārdi virsrakstā Atsauce Datums Autors 



 

PE461.449BUR/ANN. 18/21 NT\862177LV.doc 

LV 

D. Meklēšana pēc dokumenta veida — detalizēta informācija   
 
 

 
 
 
 

 

Parlamentārā darbība 
 

22%

10%

7% 
5% 5% 5% 4% 3% 

3% 
3%

2%

1%

30%

Rakstiski atbildami jautājumi

PieĦemtie teksti (galīgās versijas)

ZiĦojumi

Prioritāri rakstiski atbildami jaut.

ZiĦojumu projektu grozījumi

ZiĦojumu projekti

Jautājumu laiks 
Rezolūciju priekšlikumi

Atbildes uz rakstiski atbild. jaut. 
A kat. dokumentu grozījumi

Konsolidētie teksti (1. lasījums)

Mutiski atbildami jautājumi

Citi

Neparlamentārā darbība 

15%

16%

17%
18%

16%

18%

Preses relīze 
COM /SEC dokumenti 
Komitoloăija

Sarakste (oficiālā) 

Sarakste (Parlamenta)  
Cits 


