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IEVADS

Kopš 2001. gada 3. decembra Parlaments, Padome un Komisija piemēro Regulu (EK) Nr. 1049/2001
par publisku piekļuvi minēto iestāžu rīcībā esošiem dokumentiem.

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”.

Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 116. panta 7. punktu Parlamenta komiteja, kas ir atbildīga par
tiesību aktiem pārredzamības jomā, t. i., Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu (LIBE) komiteja,
pamatojoties uz Prezidija sniegtajām ziņām un citiem avotiem, sagatavo gada ziņojumu, kas
minēts Regulas (EK) Nr. 1049/2001 17. panta 1. punktā. Pēc tam LIBE komiteja sagatavoto gada
ziņojumu iesniedz plenārsēdē.

Šis dokuments ir priekšlikums par Prezidija sagatavotās informācijas iekļaušanu Eiropas Parlamenta
2014. gada ziņojumā, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1049/2001 17. panta 1. punktā.

METODOLOĢIJA

Priekšlikumā par Prezidija sagatavotās informācijas iekļaušanu Eiropas Parlamenta 2014. gada
ziņojumā ir mainīts izkārtojums un ir izmantota pielāgota metodoloģija. Šāda pieeja nodrošina
lielāku lietotājdraudzīgumu un saskaņotu datu kopumu. Mainītās struktūras dēļ dažos gadījumos
vairs nav iespējams salīdzināt 2014. gada datus ar iepriekšējo gadu ziņojumos sniegtajiem datiem.

Konkrētāk, saskaņā ar izmantoto metodoloģiju:

dati par skatītajiem un pieprasītajiem dokumentiem attiecas tikai uz konkretizētiem
dokumentiem;

pieteikumi attiecībā uz ļoti lielu vai nenoteiktu tādu dokumentu skaitu, kurus iestāde
nevarēja identificēt (turpmāk "nekonkretizēti dokumenti") nav iekļauti statistikā par
skatītajiem un pieprasītajiem dokumentiem;

datos par pieteikumiem piekļūt dokumentiem ir ņemti vērā gan konkretizētie, gan
nekonkretizētie dokumenti;

daļēja piekļuve tiek uzskatīta par pozitīvu atbildi;
atkārtoti pieteikumi attiecas uz pilnīgiem atteikumiem un daļēju piekļuvi;
atkārtoti pieteikumi attiecas uz to gadu, kad iesniegti attiecīgie sākotnējie pieteikumi.
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Priekšlikums par Prezidija sagatavotās informācijas
iekļaušanu Eiropas Parlamenta gada ziņojumā par publisku

piekļuvi dokumentiem 2014. gadā
(Regulas (EK) Nr. 1049/2001 17. pants)

Analītisks kopsavilkums

Dati
 Publiskajā reģistrā iekļauto dokumentu atsauču skaits turpināja palielināties — salīdzinājumā

ar 2013. gadu tas palielinājās par 10 %. Līdz 2014. gada 31. decembrim reģistra datubāzē bija
560 724 dokumentu atsauces.

 Parlamenta publiskā reģistra tīmekļa vietnē tieši skatīto dokumentu skaits ir 433 576, kas ir
četras reizes vairāk par 2013. gadā tieši skatīto dokumentu skaitu. Šajā pašā periodā
Parlamentam ar tiešsaistes pieteikuma veidlapas vai elektroniskā pasta starpniecību tika
nosūtīti 370 pieteikumi (43 pieteikumos tika pieprasīti iepriekš nepubliskoti dokumenti), kuros
tika norādīti 532 konkretizēti dokumenti, — salīdzinājumā ar 2013. gadu ir acīmredzams
samazinājums par 14 %. Tomēr šajā samazinājumā nav ņemts vērā papildu 31 pieteikums, kas
attiecas uz lielu vai nenoteiktu tādu dokumentu skaitu, kuri bija nekonkretizēti, un ko nebija
iespējams iekļaut statistikas datos.

 No 532 konkretizētiem dokumentiem 95 nav bijuši iepriekš publiskoti. Parlaments ir atļāvis
piekļuvi 80 dokumentiem, divos gadījumos nosakot daļēju piekļuvi. Tādēļ kopējais pozitīvo
atbilžu īpatsvars 2014. gadā bija 98 %, kas atbilst tendencei iepriekšējos gados.

 Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu četrus atkārtotus pieteikumus reģistrēja pēc
tam, kad sākotnējā posmā tie saņēma atteikumu. Trijos gadījumos Parlaments apstiprināja
savu sākotnējo nostāju, bet vienā gadījumā Parlaments piešķīra plašāku piekļuvi pieprasītajam
dokumentam.

 Kā aizvien, lielākā daļa pieteikumu iesniedzēju bija zinātnieki un pētnieki. Šī kategorija veido
39 %.

Tendences
 No visiem Parlamenta saņemtajiem pieteikumiem 8,5 % pieteikumu attiecās uz

dokumentiem, kas saistīti ar deputātiem, jo īpaši budžeta piešķīrumiem un izdevumiem
atsevišķu deputātu pabalstiem, dokumentiem, kurus sagatavojusi Padomdevēja komiteja
deputātu rīcības jautājumos, kā arī uz dokumentiem, kas, iespējams, varētu liecināt par saikni
starp interešu pārstāvjiem un atsevišķiem deputātiem likumdošanas procedūru kontekstā.

 Tādu interaktīvu tīmekļa vietņu kā "AsktheEU" pastiprināta izmantošana veicināja lielāku
publiskā reģistra redzamību, taču vienlaikus radīja bažas par iestādēm noteiktu dažu juridisku
prasību piemērošanu.

 Novērots, ka pieaug sarežģījumi ar konkrētiem pieteikumiem, kurus iesniedz pretendenti, kam
nav veicies publiskā iepirkuma procedūrās, un kuri attiecas uz piekļuvi dokumentiem, kas
saistīti ar procedūrām, par kurām viņi iesnieguši piedāvājumus.

 2014. gadā Ombudam tika iesniegta viena sūdzība par Parlamentu, kas bija saistīta ar
pieprasījumu publiski piekļūt lūgumrakstiem, kas satur personas datus. Ombuda veiktā
sūdzības 262/2012/OV par koordinatoru sanāksmju protokoliem izskatīšana tika sekmīgi
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pabeigta, aicinot Parlamentu iekļaut publiskajā reģistrā pašreizējos koordinatoru sanāksmju
protokolus, kas sagatavoti 2009.–2014. gada sasaukuma laikā.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I  N O D A Ļ A

R e g u l a s  ( E K )  N r . 1 0 4 9 / 2 0 0 1  ī s t e n o š a n a  2 0 1 4 . g a d ā
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A) Parlamenta dokumentu publiskā reģistra saturs

Parlamenta dokumentu publiskajā reģistrā ir iekļautas atsauces uz Parlamenta
oficiālajiem dokumentiem kopš 2001. gada.

Katru gadu dokumentu atsauču skaits ir palielinājies, un salīdzinājumā ar 2013. gadu
2014. gadā tas ir palielinājies par 10 %. Līdz 2014. gada 31. decembrim reģistra datubāzē
bija 560 724 atsauces (kas atbilst 3 623 179 dokumentiem, ja ņem vērā visu valodu
redakcijas). Parlamenta dokumentu publiskajā reģistrā netika iekļauts neviens slepens
dokuments Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. panta nozīmē.

(1. att.) Parlamenta dokumentu publiskā reģistra attīstība
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B) Dati par skatītajiem un pieprasītajiem dokumentiem

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 12. pantu 90–95 % Parlamenta dokumentu var tieši skatīt
Parlamenta publiskā reģistra tīmekļa vietnē1. Dokumentus, kurus nevar skatīt tieši, var pieprasīt,
izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu2 vai elektronisko pastu.

B.1) Tieši skatītie dokumenti

Visbiežāk apmeklētāji pieslēdzās Parlamenta publiskā reģistra tīmekļa vietnei, izmantojot "Google"
meklēšanas rīku vai portālu "europa". Kopš 2011. gada vienmērīgi ir palielinājies Parlamenta
publiskā reģistra tīmekļa vietnē skatīto dokumentu skaits. Parlamenta publiskā reģistra tīmekļa
vietnē tieši skatīto dokumentu skaits 2014. gadā bija 433 576, kas ir četras reizes vairāk par
2013. gadā tieši skatīto dokumentu skaitu.

Visvairāk skatīto dokumentu veidi bija šādi (dilstošā secībā): jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski3

(37,17 %); atbildes uz jautājumiem (31,08 %); pieņemtie teksti (3,9 %); paziņojumi deputātiem
(3,55 %); rezolūciju priekšlikumi (3,13 %); ziņojumu grozījumi (2,25 %); ziņojumi (2,21 %); komiteju
sanāksmju darba kārtības un protokoli (1,6 %).

(2. att.) Dokumentu publiskā reģistra tīmekļa vietnē skatīto dokumentu skaits

1 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=LV.
2 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=LV.
3 Eiropas Parlamenta Reglamenta 130. punkts.
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B.2) Dokumenti, kas pieprasīti, izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu vai elektronisko
pastu

2014. gadā Parlamentam ar tiešsaistes pieteikuma veidlapas vai elektroniskā pasta starpniecību
tika nosūtīti 370 pieteikumi, kuros tika norādīti 532 konkretizēti dokumenti, — salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu ir acīmredzams pieprasīto dokumentu skaita samazinājums par 14 %.

(3. att.) Konkretizētu dokumentu skaits, kuri pieprasīti, izmantojot tiešsaistes pieteikuma
veidlapu vai elektronisko pastu

Tomēr šajā samazinājumā nav ņemts vērā Parlamentam 2014. gadā nosūtīts papildu 31 pieteikums
par piekļuvi lielam vai nenoteiktam dokumentu skaitam (dažkārt vairāk nekā 1000), ko nebija
iespējams iekļaut statistikas datos, jo šādu pieteikumu izskatīšana bija saistīta ar ievērojamu
meklēšanas laiku un pētniecisko darbu dokumentu izveides datuma, veida, temata vai pieprasīto
gadu skaita dēļ (piem., "visi dokumenti, kas attiecas uz...", "visi dokumenti, kuri satur informāciju
par...", "dokumenti no 1995. gada līdz šodienai par..." utt.)4.

No 532 konkretizētiem dokumentiem 95 nav bijuši iepriekš publiskoti. Parlaments ir apstiprinājis
piekļuvi 80 dokumentiem no 95 konkretizētiem un iepriekš nepubliskotiem dokumentiem, divos
gadījumos nosakot daļēju piekļuvi.

4 Pieteikumi par nekonkretizētiem dokumentiem nav iekļauti šajā ziņojumā iekļautajā statistikā par pieprasīto
dokumentu skaitu.
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(4. att.) Konkretizētu, iepriekš nepubliskotu dokumentu skaits un tādu dokumentu skaits,
kuriem piekļuve apstiprināta

2014. gadā Parlaments atteica publisku piekļuvi 15 konkretizētiem un iepriekš nepubliskotiem
dokumentiem.

(5. att.) Konkretizētu, iepriekš nepubliskotu dokumentu skaits un tādu dokumentu skaits,
kuriem piekļuve atteikta
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C) Dati par pieteikumiem5

2014. gadā Parlaments saņēma kopumā 401 pieteikumu un 43 pieteikumi attiecās uz iepriekš
nepubliskotiem dokumentiem.

Pieteikumi attiecās galvenokārt uz dokumentiem (8,5 %), kas saistīti ar deputātiem;
administratīviem dokumentiem (7,0 %), kas saistīti ar infrastruktūru un finansēm; pieņemtiem
tekstiem (6,9 %); sēžu stenogrammām (4,7 %); Prezidija dokumentiem (4,4 %), oficiālo saraksti
(4,2 %) un lūgumrakstiem (2,2 %).

Turklāt pieteikumi par iepriekš nepubliskotiem dokumentiem attiecās galvenokārt uz Parlamenta
juridiskajiem atzinumiem (16 %), deputātu izdevumiem (11 %), Prezidija dienesta vēstulēm (5 %)
un citiem iekšējiem ziņojumu dokumentiem, galvenokārt par trialoga sanāksmēm (7 %).

2014. gadā tika iesniegts 401 pieteikums un 393 gadījumos Parlaments sniedza pozitīvu atbildi,
piešķirot piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem. Divos gadījumos Parlaments piešķīra tikai daļēju
piekļuvi.

(6. att.) Pieteikumu un pozitīvo atbilžu skaits

5 Pieteikumi attiecas uz konkretizētiem un nekonkretizētiem dokumentiem
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Attiecībā uz iepriekš nepubliskotiem dokumentiem Parlaments sniedza pozitīvu atbildi
35 gadījumos no 43 pieteikumiem, kas saņemti 2014. gadā.

(7. att.) Pieteikumu uz iepriekš nepubliskotiem dokumentiem skaits un pozitīvo atbilžu skaits

2014. gadā Parlaments atteica publisku piekļuvi astoņos gadījumos, pieņemot lēmumu, ko
parakstījis ģenerālsekretārs, kas ir par sākotnējo pieteikumu izskatīšanu atbildīgā amatpersona.

(8. att.) Pieteikumu uz iepriekš nepubliskotiem dokumentiem skaits un atteikumu skaits
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Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu četrus atkārtotus pieteikumus6 reģistrēja pēc tam,
kad sākotnējā posmā tie saņēma atteikumu. Trijos gadījumos Parlaments apstiprināja savu
sākotnējo nostāju, bet vienā gadījumā tas piešķīra plašāku piekļuvi pieprasītajam dokumentam.

Parlamenta atteikumi tika pamatoti galvenokārt ar nepieciešamību aizsargāt personu privāto dzīvi
un neaizskaramību (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts), iestādes
lēmumu pieņemšanas procesu (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 3. punkts) un fiziskas vai
juridiskas personas komerciālās intereses (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkts).

(9. att.) Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantā noteikto izņēmumu piemērošanas īpatsvars

Visbeidzot, Parlamenta pozitīvo atbilžu īpatsvars 2014. gadā bija atbilstošs iepriekšējos gados
novērotajai tendencei, proti, kopējais pozitīvo atbilžu īpatsvars bija 98 %, un pieteikumiem par
iepriekš nepubliskotiem dokumentiem pozitīvo atbilžu īpatsvars — 81 %.

Pēc piekļuves apstiprināšanas dokumenti kļūst publiski pieejami un ir tieši skatāmi Parlamenta
publiskā reģistra tīmekļa vietnē.

D) Pieteikuma iesniedzēju raksturojums

Kā aizvien, lielākā daļa pieteikumu iesniedzēju bija zinātnieki un pētnieki. Šī kategorija veido 39 %,
kam seko uzņēmumi, vides organizācijas un citi interešu pārstāvji, kuru pieteikumi kopumā veido
18 %. Pieteikumu īpatsvars no juristiem bija vairāk vai mazāk stabils — 9 %.

Attiecībā uz pieprasītāju ģeogrāfisko sadalījumu pa ES dalībvalstīm 2014. gada modelis ir ļoti
līdzīgs tam, kas bija vērojams iepriekšējos gados. 31 % pieteikuma iesniedzēju bija no Beļģijas, kam
sekoja (dilstošā secībā) Vācija (14 %), Francija un Itālija (katrai 9 %), Nīderlande un Spānija (katrai
5 %) un Apvienotā Karaliste (4 %). Pieteikumu skaits no trešām valstīm ir nedaudz samazinājies, un
to kopējais īpatsvars ir 8 %.

6 Atkārtotus pieteikumus var iesniegt pilnīga vai daļēja atteikuma gadījumā (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 7. panta
2. punkts).
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2014. gadā pieteikumi visbiežāk tika iesniegti angļu valodā (53 %), un salīdzinājumā ar
iepriekšējiem gadiem šis rādītājs ir diezgan stabils. Aiz angļu valodas ierindojās vācu valoda (14 %),
franču valoda (11 %) un spāņu valoda (7 %).

(10. att.) To pieteikumu iesniedzēju raksturojums, kuri pieprasījuši piekļuvi dokumentiem
2014. gadā7

7 © diagrammās iekļauto attēlu autortiesības pieder: salem / Fotolia - kebox / Fotolia- Pekchar / Fotolia - DIDEM HIZAR /
Fotolia - Claudio Divizia / Fotolia - ravennka / Fotolia - photolars / Fotolia - Becky Stares / Fotolia - Sylvie Bouchard /
Fotolia - atScene / Fotolia - Seraphim Vector / Fotolia- valentint / Fotolia - quka / Fotolia - Gstudio Group / Fotolia -
mostafa fawzy / Fotolia - BERLINSTOCK / Fotolia - Double-J Design - Eiropas Savienībai.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I I  N O D A Ļ A

T e n d e n c e s  u n  ī p a š i  j a u t ā j u m i ,  k a s  s a i s t ī t i  a r  p i e k ļ u v i
d o k u m e n t i e m  2 0 1 4 . g a d ā
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A) Dokumenti, kas saistīti ar deputātiem

2014. gadā no visiem Parlamenta saņemtajiem pieteikumiem 8,5 % pieteikumu attiecās uz
dokumentiem, kas saistīti ar deputātiem, jo īpaši budžeta piešķīrumiem un izdevumiem atsevišķu
deputātu pabalstiem, dokumentiem, kurus sagatavojusi Padomdevēja komiteja deputātu rīcības
jautājumos, kā arī uz dokumentiem, kas liecina par interešu pārstāvju ietekmi uz atsevišķiem
deputātiem likumdošanas procedūru kontekstā (deputātu/referentu un interešu pārstāvju
sanāksmju darba kārtības un protokoli, kā arī deputātu sarakste u. c.).

Izskatot pieteikumus par piekļuvi detalizētai informācijai par atsevišķu deputātu pabalstiem un
izdevumiem, Parlaments piemēro Prezidija 2008. gada 20. februāra pamatnostādnes, pamatojoties
uz valstu parlamentu paraugpraksi. Pamatojoties uz šo pieeju, Parlaments ir izveidojis proaktīvu
politiku, paredzot publicēt savā tīmekļa vietnē vispārīgu informāciju par pabalstiem, kurus
deputātiem ir tiesības saņemt, un noteikumus par to piešķiršanu. Tomēr detalizēta informācija par
deputātiem individuāli izmaksātajām summām netiek publiskota, lai gan deputāti pēc savas
izvēles var publiskot papildu informāciju.

B) Interaktīvu tīmekļa vietņu pastiprināta izmantošana

Iepriekšējos gados ir novērota pieaugoša tendence izmantot publiskus interneta portālus, lai
iesniegtu pieteikumus par piekļuvi dokumentiem. Portālos publicē gan pieteikumus, gan iestāžu
sniegtās atbildes.

Piemēram, 2014. gadā Parlaments saņēma 55 pieteikumus par piekļuvi dokumentiem (tie veido
15 % no visiem pieprasījumiem), un tie iesniegti ar tīmekļa vietnes "AsktheEU" starpniecību, kas ir
platformas "Access Info Europe" projekts. Pieteikumu par piekļuvi dokumentiem iesniegšanai
norādītā Parlamenta Pārredzamības nodaļas funkcionālā pastkaste ir vienots visu to pieprasījumu
saņemšanas punkts, kuri neatkarīgi no pieprasījuma temata (dokumenti, informācija, sūdzības u. c.)
nosūtīti ar minētās tīmekļa vietnes starpniecību kopš tās izveides. Šajā tīmekļa vietnē darbojas
sistēma, kas izveido ad hoc elektroniskā pasta adreses, lai iesniegtu pieteikumus par piekļuvi
dokumentiem, neprasot lietotājiem sniegt nekādu informāciju par sevi.

Atbildes uz pieteikumiem, kuri iesniegti ar "AsktheEU" starpniecību, tiek automātiski
augšupielādētas organizācijas tīmekļa vietnē un kļūst publiski pieejamas. Parlamentam nosūtītie
pieteikumi un Parlamenta sniegtās atbildes ir pieejamas īpašā "AsktheEU" tīmekļa vietnes sadaļā8.

Regulā (EK) Nr. 1049/2001 nav paredzēts, ka pieteikuma iesniedzējiem būtu jāsniedz informācija
par sevi vai ka pieteikums būtu jāpamato. Tomēr dažos gadījumos jebkādu datu vai informācijas
trūkums par pieteikuma iesniedzēju var apgrūtināt pieteikuma pienācīgu izskatīšanu un noteiktu
juridisku prasību, kas jāievēro iestādei, pareizu piemērošanu, piemēram, šādas prasības var
attiekties uz iespējamās tiesiskās aizsardzības piemērošanas jomu, personas datu aizsardzības
noteikumiem, aizsardzību pret identitātes zādzību vai viltus identitātes izmantošanu.

8 http://www.asktheeu.org/en/body/european_parliament.
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Īpašas problēmas var sagādāt tas, ka pieteikuma iesniedzējs nav norādījis pasta adresi. Ja ir
norādīta pasta adrese, Parlaments var ne tikai novērst ļaunprātīgu piekļuvi dokumentiem,
neatbildot uz fiktīviem pieprasījumiem, kas nosūtīti no neīstas e-pasta adreses, bet tā arī ļauj
Parlamentam nodrošināt juridisku noteiktību attiecībā uz Parlamenta sniegtās atbildes
saņemšanas datumu. Šis datums ir atskaites punkts periodam, ja, iespējams, tiks veiktas
pārsūdzības darbības.

Pasta adrese ļauj Parlamentam nosūtīt atbildi pieteikuma iesniedzējam ierakstītā vēstulē, saņemot
apstiprinājumu par saņemšanu un tādējādi nodrošinot juridisko noteiktību. Jāpiebilst, ka Tiesa ir
atzinusi, ka reģistrēta vēstule, kuras saņemšana ir apstiprināta, ir piemērota paziņošanas metode,
jo tādējādi var noteikt datumu, no kura sākas laika atskaite. Turklāt lēmumu uzskata par pienācīgi
paziņotu, tiklīdz tas tiek nosūtīts personai, kam tas adresēts, un minētā persona var to pieņemt
zināšanai9.

Iepriekš minēto iemeslu dēļ Parlaments rīkojas saskaņā ar labu praksi un lūdz pieteikuma
iesniedzējam norādīt pasta adresi, uz kuru vajadzības gadījumā nosūtīt atteikumu piekļūt
dokumentiem.

Šāda prakse atbilst arī datu aizsardzības regulā noteiktajām prasībām, un to savā 2014. gada
11. jūlija lēmumā ir atzinis Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, atbildot uz sūdzību, kurā izvirzīts
jautājums par to, ka Komisija sakarā ar pieprasījumu par piekļuvi dokumentiem ir pieprasījusi,
iespējams, lieku informāciju.

C) Sarežģīti pieteikumi un laba administratīva prakse: pieteikumi, kas
attiecas uz publiskā iepirkuma procedūru dokumentiem

Vēl viena tendence, kas jāpiemin, ir tas, ka palielinās Parlamentam iesniegtu sarežģītu un apjomīgu
pieteikumu skaits par piekļuvi dokumentiem, piemēram, tie ir pieteikumi par pilnīgi visu
dokumentu kopumu, kas attiecas uz publiskā iepirkuma procedūrām. Pretēji dažiem valstu
likumiem Regulā (EK) Nr. 1049/2001 nav iekļauts neviens noteikums par negodīgiem,
ļaunprātīgiem vai acīmredzami nepamatotiem pieteikumiem. Nepietiekami precīzu pieteikumu
gadījumā vai ja pieteikumi attiecas uz ļoti apjomīgu dokumentu vai ļoti lielu dokumentu skaitu,
vienīgā iespēja, kā iestāde var rīkoties, ir šāda: a) lūgt pieteikuma iesniedzēju precizēt pieteikumu
(Regulas (EK) Nr. 1049/2001 6. panta 2. punkts) un b) bez papildu formalitātēm apspriesties ar
pieteikuma iesniedzēju, lai rastu pieņemamu risinājumu (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 6. panta
3. punkts). Izņēmuma gadījumos iestāde var arī pagarināt regulā noteikto sākotnējo pieteikumu
izskatīšanas termiņu vēl par 15 darba dienām. Tomēr ne vienmēr šīs iespējas ir bijušas piemērotas.

Sarežģīti pieteikumi var radīt iestādei pārmērīgu administratīvu slogu, jo, lai tos izskatītu, bieži vien
ir nepieciešams padziļināts izpētes darbs, lai identificētu pieprasītos dokumentus, padziļināti
jāanalizē ļoti apjomīgi tehniski dokumenti, jāiesaista vairāki Parlamenta dienesti vai jāapspriežas ar
trešām pusēm.

Tiesa nesen ir apstiprinājusi, ka atsevišķos gadījumos, kad dokumentu apjoma dēļ vai dokumentu
konfidenciālo daļu dēļ būtu jāveic nesamērīgi liels administratīvais darbs, proporcionalitātes
principa piemērošana ļautu iestādēm samērot publiskās piekļuves intereses ar darba slodzi, ko
rada pieteikums. Šādos īpašos gadījumos iestādes varētu aizsargāt labas administratīvās prakses
intereses10.

2014. gadā Parlaments izskatīja apjomīgus pieteikumus par piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar
Finanšu regulā noteiktajām publiskā iepirkuma procedūrām.

9 1985. gada spriedums lietā 42/85, Cockerill – Sambre/ Komisija, Recueill, 3749. lpp.
10 Lieta T-14/98, Hautala/Padome, 86. punkts; lieta C-127/13 P, Strack/Komisija, EU:C:2014:2250, 27. punkts.
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Bieži vien nesekmīgi, bet dažkārt arī sekmīgi pretendenti, pamatojoties uz Regulu (EK)
Nr. 1049/2001, iesniedz pieteikumus par dokumentiem un informāciju saistībā ar publiskā
iepirkuma procedūrām, kurās viņi ir piedalījušies, un cenšas apiet Finanšu regulā (FR) un tās
piemērošanas noteikumos (PN) iekļautos ierobežojumus, kas noteikti, lai nodrošinātu vienlīdzīgu
attieksmi pret visiem dalībniekiem. Kā piemēru var minēt gadījumu, kad kāds sekmīgs pretendents
uz IT pamatlīguma noslēgšanu iesniedza pieteikumu, kas attiecās uz aptuveni 10 000 dokumentu,
kuri aptvēra laikposmu no 2009. līdz 2014. gadam.

Šāda veida pieteikumi, kurus iesniedz uzņēmēji un kuri bieži tiek pamatoti ar pieteikuma
iesniedzēja privātām komerciālām interesēm, ne tikai rada Parlamentam nesamērīgu darba slodzi,
bet arī novirzās no Regulas (EK) Nr. 1049/2001 sākotnējā uzdevuma ļaut iedzīvotājiem ciešāk
iesaistīties lēmumpieņemšanas procesā un garantēt, ka administrēšanai ir lielāka leģitimitāte un tā
ir efektīvāka un atbildīgāka attiecībās ar iedzīvotājiem demokrātiskā sistēmā.

D) Iestāžu sadarbība

Parlaments ir pastiprinājis sadarbību administratīvā līmenī ar Padomi un Komisiju, lai rastu kopīgus
risinājumus horizontāliem jautājumiem, kas saistīti ar publisku piekļuvi dokumentiem.

Visas trīs iestādes regulāri apspriežas cita ar citu, ja vienā iestādē ir iesniegts pieteikums par
piekļuvi kādam dokumentam, kas izstrādāts kādā no pārējām abām iestādēm. Lai izveidotu ātras
apspriešanās mehānismu, 2002. gadā tika noslēgts Saprašanās memorands, kuru parakstīja visu
trīs iestāžu ģenerālsekretāri.

Šajā kontekstā 2014. gadā Komisija ar Parlamentu apspriedās astoņas reizes, bet Padome divas
reizes galvenokārt par Parlamenta Juridiskā dienesta sagatavotajiem procesuālajiem rakstiem un
par trialoga dokumentiem.

Vēl bija divi gadījumi, kad dalībvalstu iestādes apspriedās ar Parlamentu par to rīcībā esošiem
Parlamenta sagatavotiem dokumentiem.
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A) Jaunas sūdzības

2014. gadā Ombudam tika iesniegta sūdzība (1257/2014/KM) par Parlamentu, kas attiecās uz
pieteikumu piekļūt dokumentiem, kas bija saistīti ar kādu Parlamentam iesniegtu lūgumrakstu.
Sūdzības iesniedzējs sūdzībā norādīja četrus jautājumus — viens bija saistīts ar personas datu
aizsardzību, un trīs jautājumi skāra procesuālus aspektus. Pirms lēmuma pieņemšanas par sūdzības
iesniedzēja trīs ar procesuālajiem aspektiem saistīto jautājumu pieņemamību izskatīšanai Ombuds
ierosināja Parlamentam ātru risinājumu, lai būtu iespējams izskatīt sūdzību jautājumā par personas
datu aizsardzību. Pēc Ombuda pieprasījuma 2014. gada 25. septembrī Parlaments sniedza papildu
atbildi sūdzības iesniedzējam un attiecīgi informēja arī Ombuda biroju. Šobrīd Parlaments gaida,
kad Ombuds turpinās darbu pie atlikušo trīs jautājumu izskatīšanas.

B) Ieteikums

2014. gada 31. martā Ombuds sagatavoja ieteikuma projektu saistībā ar sūdzības 262/2012/OV
izskatīšanu par komiteju koordinatoru sanāksmju protokolu reģistrēšanu un pieejamību
Parlamenta publiskā reģistra tīmekļa vietnē.

Šajā ieteikuma projektā Ombuds ieteica Parlamentam iekļaut tā dokumentu publiskajā reģistrā
atsauces uz esošajiem koordinatoru sanāksmju protokoliem, lai tiem būtu nodrošināta tieša
piekļuve saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 12. pantu.

2014. gada 27. jūnijā Parlaments informēja Ombudu par to, ka tas ir saskaņojis praksi attiecībā uz
koordinatoru sanāksmju protokoliem. Sākot no 8. sasaukuma, atsevišķi koordinatoru sanāksmju
protokoli vairs netiek sagatavoti. Tagad koordinatoru pieņemtie ieteikumi vai lēmumi tiks iekļauti
attiecīgās komitejas protokolos, kas būs publiski pieejami, tiklīdz tos apstiprinās attiecīgā komiteja.

Ņemot vērā šo informāciju, Ombuds 2014. gada oktobrī slēdza sūdzības izskatīšanu, uzskatot, ka
Parlaments ir veicis visus nepieciešamos pasākumus. Tomēr Ombuds savu lēmumu papildināja ar
piezīmi, kurā ieteica Parlamentam iekļaut dokumentu publiskajā reģistrā arī tos koordinatoru
sanāksmju protokolus, kas sagatavoti 2009. –2014. gada sasaukuma laikā.

Lai īstenotu šo Ombuda papildu piezīmi, Parlamenta dokumentu publiskā reģistra sadaļā
"komiteju dokumenti" tika izveidota jauna apakšsadaļa "koordinatori". Pašlaik pakāpeniski tiek
augšupielādēti iepriekšējā sasaukuma laikā pieņemtie koordinatoru sanāksmju protokoli.
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N o s l ē g u m a  p i e z ī m e s

Parlamenta dokumentu publiskais reģistrs ir kļuvis par svarīgu meklēšanas rīku, kas ļauj
iedzīvotājiem ciešāk un aktīvāk iesaistīties Parlamenta demokrātiskajā sistēmā. Ir vairāk
palielinājusies pārredzamība attiecībā uz Parlamenta kā lēmumpieņēmēja nozīmi, un pastāvīgi
palielinās to dokumentu skaits, kuriem nodrošināta tieša piekļuve.

Parlamenta aktīvā informēšanas un dokumentēšanas politika ar interneta starpniecību ir ļāvusi
veicināt vispārējai sabiedrībai sniegtās informācijas daudzumu un kvalitāti.

Neraugoties uz to, ka Parlamenta aktīvās pārredzamības politikas rezultātā kopējais dokumentu
piekļuves pieteikumu skaits ir samazinājies, var novērot, ka pieteikumi kļūst arvien sarežģītāki un
bieži tos iesniedz uzņēmēji, pamatojot pieteikumus ar savām privātām komerciālām interesēm. Šī
jaunā tendence ne tikai bieži rada Parlamentam nesamērīgu darba slodzi, bet arī novirzās no
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 sākotnējā uzdevuma ļaut iedzīvotājiem ciešāk iesaistīties
lēmumpieņemšanas procesā un garantēt, ka administrēšanai ir lielāka leģitimitāte un tā ir
efektīvāka un atbildīgāka attiecībās ar iedzīvotājiem demokrātiskā sistēmā.


