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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 6. punktu Parlamenta Prezidijs pieņem gada
ziņojumu, kas ir minēts Regulas (EK) Nr. 1049/2001 17. panta 1. punktā.

METODOLOĢIJA

Eiropas Parlamenta ziņojums par 2016. gadu ir sagatavots, izmantojot šādu 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, nav iekļauti statistikā par pieprasītajiem dokumentiem;

 datos par pieteikumiem piekļūt dokumentiem ir ņemti vērā abu veidu pieteikumi —
gan pieteikumi, kuros prasīta piekļuve konkretizētiem dokumentiem, gan
pieteikumi, kuros prasīta piekļuve nenoteiktam dokumentu skaitam;

 lēmumi par daļējas piekļuves piešķiršanu tiek uzskatīti par pozitīvām atbildēm;
 atkārtotus pieteikumus var iesniegt saistībā ar tādiem sākotnējiem lēmumiem, kuros

piekļuve ir atteikta pilnīgi vai daļēji;
 atkārtota pieteikuma gads tiek noteikts pēc attiecīgā sākotnējā pieteikuma

reģistrācijas dienas.
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Eiropas Parlamenta gada ziņojums
par publisku piekļuvi dokumentiem 2016. gadā

(Regulas (EK) Nr. 1049/2001 17. pants)

Kopsavilkums

Dati

 Publiskajā reģistrā iekļauto dokumentu atsauču skaits turpināja palielināties. Reģistra
datubāzē 2016. gada 31. decembrī bija iekļautas 647 903 atsauces (salīdzinājumā ar
606 256 atsaucēm iepriekšējā gadā).

 Parlamenta publiskā reģistra tīmekļa vietnes lietotāji 2016. gadā tieši reģistrā skatīja
118 980 dokumentus. Lietotāji piekļuva vairāk nekā miljonam dokumentu, izmantojot
citas platformas. Šajā pašā periodā Parlamentam ar tiešsaistes pieteikuma veidlapas vai
elektroniskā pasta starpniecību tika nosūtīti 499 pieteikumi, kuros tika norādīti
802 dokumenti, — salīdzinājumā ar 2015. gadu ir vērojams 7% palielinājums.

 No šiem 499 pieteikumiem 136 pieteikumi attiecās uz iepriekš nepubliskotiem
dokumentiem.

 Kopējais pozitīvo atbilžu īpatsvars 2016. gadā pārsniedza 95 %.
 Parlaments atteica piekļuvi 23 gadījumos — galvenokārt attiecībā uz pieteikumiem,

kuros bija prasīta piekļuve dokumentiem, kas saistīti ar deputātiem.

Tendences

 To pieteikumu skaits, kuri 2016. gadā iesniegti attiecībā uz ļoti lielu vai nenoteiktu
skaitu dokumentu (pieteikumi attiecībā uz „visiem dokumentiem, kas attiecas uz”
noteiktu tematu, „visiem dokumentiem, kuri satur informāciju par” noteiktu tēmu, vai
dokumentiem, kuri attiecas uz noteiktu laikposmu, utt.), palielinājās par 31 %
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tas ir būtisks pieaugums, taču ne tik izteikts kā
2015. gadā, kad salīdzinājumā ar 2014. gadu šis skaits palielinājās trīskārt.

 Tendences 2016. gadā liecina, ka pieteikumu iesniedzēji īpaši interesējās par
dokumentiem, kas ir saistīti ar Eiropas politisko partiju finansēšanu, deputātu
izdevumiem un pabalstiem, kā arī Apvienotās Karalistes deputātu darbu laikposmā, kad
notika referendums par Apvienotās Karalistes dalību Eiropas Savienībā. Sabiedrības
interese par dokumentiem, kas attiecas uz agrīnās vienošanās sarunām likumdošanas
procedūras kontekstā, joprojām bija augsta.

 Atkārtotu pieteikumu skaits saglabājās relatīvi zems — visa gadā laikā tika iesniegti trīs
atkārtoti pieteikumi.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I NODAĻA
Regulas  (EK) N r. 1049/2001 īstenošana 2016. gadā
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A) Parlamenta dokumentu publiskā reģistra saturs

Parlamenta dokumentu publiskais reģistrs tika izveidots 2002. gadā, lai palielinātu
pārredzamību un vienkāršotu iedzīvotāju piekļuvi Parlamenta dokumentiem saskaņā
ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001. Reģistrā galvenokārt tiek apkopotas atsauces uz
leģislatīviem dokumentiem. Tomēr, ja iespējams, tieši pieejamus dara arī citu kategoriju
dokumentus.

Katru gadu dokumentu atsauču skaits ir palielinājies. Iepriekšējā gadā to skaits bija
pieaudzis par 7 %, un 2016. gada 31. decembrī dokumentu atsauču skaits reģistra
datubāzē bija sasniedzis 647 903 (kas atbilst 4 175 092 dokumentiem, ņemot vērā visas
valodu redakcijas). Publiskajā reģistrā netika iekļauts neviens slepens dokuments
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. panta izpratnē.

(1. att.) Parlamenta dokumentu publiskā reģistra attīstība
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B) Dati par skatītajiem un pieprasītajiem dokumentiem1

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 12. pantu, kurā ir noteikts, ka iestādes, ciktāl
iespējams, nodrošina dokumentu tiešu pieejamību, aptuveni 95 % no Parlamenta
dokumentu publiskajā reģistrā iekļautajiem dokumentiem var tieši lejupielādēt attiecīgajā
tīmekļa vietnē2. Piekļuvi dokumentiem, kurus nevar skatīt tieši, var iegūt, ja tiek iesniegts
pieprasījums, izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu3 vai elektronisko pastu.

B.1) Tieši skatītie dokumenti

Parlamenta publiskā reģistra tīmekļa vietnē tieši skatīto dokumentu skaits 2016. gadā bija
118 980. Šajā skaitā neietilpst tie dokumenti, kuri skatīti, izmantojot citas ar reģistra datubāzi
saistītās platformas, tostarp Parlamenta komiteju un Parlamenta ideju laboratorijas tīmekļa
vietnēs.

Parlamenta publiskā reģistra tīmekļa vietnē visbiežāk skatīto dokumentu veidi bija šādi
(dilstošā secībā): jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski (22,4%), atbildes uz jautājumiem
(20,9%), pieņemtie teksti (6,2%), no Eiropas Komisijas saņemtie dokumenti (2,4%).

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

1 Šie dati attiecas tikai uz konkretizētiem dokumentiem
2 http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=LV
3 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=LV
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B.2) Dokumenti, kas pieprasīti, izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu vai
elektronisko pastu

Parlamentam 2016. gadā ar tiešsaistes pieteikuma veidlapas vai elektroniskā pasta
starpniecību tika pieprasīta piekļuve 802 konkretizētiem dokumentiem. Tas nozīmē, ka
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieprasīto konkretizēto dokumentu skaits ir palielinājies
par 7 %.

Tāpat kā iepriekšējos gados, šajā rādītājā nav ņemti vērā pieteikumi attiecībā uz piekļuvi
nenoteiktam skaitam dokumentu, piemēram, pieprasījumi piekļūt „visiem dokumentiem,
kas attiecas uz” noteiktu tematu un „visiem dokumentiem, kuri satur informāciju par”
noteiktu tematu. Šos dokumentus nav iespējams izteikt skaitļos statistikas vajadzībām.

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

Parlaments 2016. gadā saņēma 499 pieteikumus, kas iesniegti, izmantojot tiešsaistes
pieteikuma veidlapu vai elektronisko pastu. No tiem 345 pieteikumos prasīta piekļuve
konkretizētiem dokumentiem, savukārt 147 — nenoteiktam dokumentu skaitam un 7 —
iestāžu savstarpējas apspriešanās gadījumiem saskaņā ar „Saprašanās memorandu”4.

Ir vērts atzīmēt, ka salīdzinājumā ar 2015. gadu par 31 % ir palielinājies to pieteikumu skaits,
kuros prasīta piekļuve nenoteiktam skaitam dokumentu. Gandrīz 30 % no visiem 2016. gadā
saņemtajiem pieteikumiem tika prasīta piekļuve vai nu „visiem dokumentiem, kas attiecas
uz” noteiktu tematu, vai arī „visiem dokumentiem, kuri satur informāciju par” noteiktu
tematu.

2016. gadā tika iesniegti 499 pieteikumi. 476 gadījumos Parlaments sniedza pozitīvu atbildi,
astoņos gadījumos piešķirot daļēju piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem.

(4. att.)Pieteikumu un pozitīvo atbilžu skaits

Turklāt 136 pieprasījumos no 2016. gadā saņemtajiem 499 pieteikumiem bija minēti
iepriekš nepubliskoti dokumenti.

Pieteikumi par iepriekš nepubliskotiem dokumentiem attiecās galvenokārt uz Parlamentā
strādājošo Eiropas politisko partiju un grupu finansēšanu (20 %), dokumentiem, kas saistīti

4 Saprašanās memorands, kas 2002. gada 9. jūlijā parakstīts starp Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dienestiem,
par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem 4. panta
4. punkta piemērošanu
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ar deputātiem (18 %), politiskajām struktūrām (17 %), Parlamenta administrāciju un
publisko iepirkumu (16 %), juridiskiem atzinumiem (6 %) un trialoga dokumentiem (5 %).

Parlaments 2016. gadā sniedza pozitīvu atbildi uz 113 no 136 pieteikumiem attiecībā uz
iepriekš nepubliskotiem dokumentiem.

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

2016. gadā, izmantojot kompetentās iestādes lēmuma procedūru, Parlaments liedza
publisku piekļuvi dokumentiem 23 gadījumos.

Reaģējot uz sākotnējā posmā pieņemtajiem lēmumiem par atteikumu, tika iesniegti trīs
atkārtoti pieteikumi5. Visos trijos gadījumos Parlaments palika pie savas sākotnējās nostājas.

No šiem 23 atteikumiem 12 atteikumi attiecās uz dokumentiem, kas saistīti ar deputātiem,
četri atteikumi bija saistīti ar politisko partiju finansēšanu, un pārējie bija saistīti attiecīgi ar
tiesas procesu par trialogiem, iepirkuma jautājumiem (divi gadījumi), Parlamenta IT drošību
(divi gadījumi), kādu Juridiskā dienesta juridisko atzinumu un kādu Komisijas dokumentu,
kas ir Parlamenta rīcībā.

5 Atkārtotus pieteikumus var iesniegt pilnīga vai daļēja atteikuma gadījumā (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 7. panta 2. punkts).
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(6. att.) Pieteikumu uz iepriekš nepubliskotiem dokumentiem skaits un atteikumu skaits

Tāpat kā 2015. gadā, Parlamenta atteikumi tika pamatoti galvenokārt ar nepieciešamību
aizsargāt personu privāto dzīvi un neaizskaramību (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta
1. punkta b) apakšpunkts), fiziskas vai juridiskas personas komerciālās intereses (Regulas
(EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkts), iestādes lēmumu pieņemšanas procesu (Regulas (EK)
Nr. 1049/2001 4. panta 3. punkts) un juridiskos atzinumus (Regulas (EK) Nr. 1049/2001
4. panta 2. punkts).

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

Visbeidzot, Parlamenta pozitīvo atbilžu īpatsvars 2016. gadā bija visai augsts, proti, kopējais
šādu atbilžu īpatsvars bija aptuveni 95 %, savukārt pozitīvo atbilžu īpatsvars attiecībā uz
pieteikumiem par iepriekš nepubliskotiem dokumentiem bija 83 %.
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D) Pieteikumu iesniedzēju raksturojums6

Kā ierasts, lielākā daļa pieteikumu iesniedzēju bija zinātnieki un pētnieki (šajā kategorijā
ietilpa vairāk nekā 50 % pieteikumu iesniedzēju), kam seko uzņēmumi, vides organizācijas
un citi interešu pārstāvji, kuru pieteikumi kopumā veidoja aptuveni 15 % no visiem
pieteikumiem. Ievērojams skaits pieprasījumu 2016. gadā tika saņemts no žurnālistiem
(7 %), kas pārstāv lielāko daļu to pieteikumu iesniedzēju, kuri iesniedza pieteikumus par
iepriekš nepubliskotiem dokumentiem, savukārt no juristiem saņemto pieprasījumu
īpatsvars saglabājās aptuveni 10 % apmērā.

Attiecībā uz pieteikumu iesniedzēju ģeogrāfisko sadalījumu pa dalībvalstīm 2016. gada aina
ir ļoti līdzīga tai, kas bija vērojama iepriekšējos gados. Aptuveni 32 % pieteikumu iesniedzēju
bija no Beļģijas, kam sekoja (dilstošā secībā) Vācija (13 %), Francija (8 %), Spānija (8 %) un
Itālija (6 %). Pieteikumi no trešām valstīm veidoja aptuveni 5,3 % no kopējā pieteikumu
skaita.

Līdzīgi iepriekšējos gados vērojamajām tendencēm arī 2016. gadā pieteikumu iesniegšanai
visbiežāk izmantotā valoda joprojām bija angļu valoda (58 %), aiz kuras ierindojās vācu
valoda (12 %), franču valoda (11 %) un spāņu valoda (4 %).

(8. att.)To pieteikumu iesniedzēju raksturojums, kuri pieprasījuši piekļuvi dokumentiem
2016. gadā7

(8.a att.) Valstspiederība

6 Dati par pieteikumu iesniedzējiem tiek apkopoti, pamatojoties uz informāciju, kuru pieteikumu iesniedzēji sniedz savos
pieteikumos. Taču, tā kā Regula (EK) Nr. 1049/2001 pieteikumu iesniedzējiem neuzliek pienākumu sniegt informāciju par
savu identitāti, zināms skaits pieteikumu iesniedzēju patiešām neatklāj savu nodarbošanos. Tas īpaši attiecas uz
pieteikumiem, kas ir iesniegti, izmantojot elektronisko pastu.

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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(8.b att.) Profesija

(8.c att.) Valoda
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II NODAĻA
Tendences un konkrēti  j autājumi
........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

2016. gadam bija raksturīga liela žurnālistu un iedzīvotāju interese par piekļuvi Parlamenta
dokumentiem, kas ir saistīti ar Eiropas politisko partiju un fondu finansēšanu un deputātu
izdevumiem un pabalstiem. Šis gads arī izceļas ar to, ka tika iesniegts vēl nepieredzēti liels
tādu pieteikumu skaits, kuri attiecas uz ļoti lielu vai nenoteiktu skaitu dokumentu.

A) Eiropas politisko partiju un fondu finansēšana

Gadu gaitā ir pieaudzis to pieteikumu skaits, kuros tiek prasīta piekļuve dokumentiem, kas
saistīti ar Eiropas politisko partiju un fondu finansēšanu, jo sabiedrība kļūst arvien
informētāka par šīm organizācijām un Parlamenta svarīgo lomu to pārvaldībā. Attiecībā uz
pieprasījumiem par iepriekš nepubliskotiem dokumentiem, kas veidoja 20 % no kopējā
pieprasījumu skaita, politisko partiju un fondu finansēšana bija 2016. gada aktuālākā tēma.
Šo tendenci, visticamāk, ir ietekmējuši apgalvojumi par to, ka dažas partijas un fondi agrāk
ir nepareizi izmantojuši dotāciju līdzekļus, kā arī tas, ka nesen šajā saistībā ir pieņemti jauni
noteikumi.

Dokumenti par politisko partiju un fondu finansēšanu galvenokārt Parlamentam tiek
iesniegti vai Parlaments tos sagatavo saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem. Ar Regulu (EK)
Nr. 2004/20038 ir izveidots tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru organizācijas var iegūt
Eiropas politiskās partijas vai fonda statusu un saņemt finansējumu no Eiropas Savienības
budžeta. Šo regulu pārstās piemērot, noslēdzoties 2016. finanšu gadam, un to aizstās ar
Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/20149. Turklāt jāņem vērā, ka ir arī Eiropas Parlamenta
Prezidija 2004. gada 29. marta lēmums10 attiecībā uz procedūru, saskaņā ar kuru Parlaments
pārvalda partiju un fondu faktisko finansēšanu.

Šajā ziņojumā ir vērts aplūkot trīs veidu pieprasījumus attiecībā uz piekļuvi dokumentiem,
kas ir saistīti ar politisko partiju un fondu finansēšanu: pieprasījumi par piekļuvi
dokumentiem, kuri ir publicēti Parlamenta tīmekļa vietnē, kas ir veltīta Eiropas politiskajām
partijām un fondiem, pieprasījumi par piekļuvi politisko partiju un fondu iesniegtajiem
dotāciju pieteikumiem un pieprasījumi par piekļuvi Prezidijam iesniegtajām dienesta
vēstulēm par politisko partiju finansēšanu.

Parlamenta tīmekļa vietne, kas veltīta Eiropas politiskajām partijām un fondiem

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2004/2003 9.a pantu Parlamentam ir jāpublicē gada ziņojums ar
tabulu, kurā norādītas katrai Eiropas politiskajai partijai un fondam izmaksātās summas,
Eiropas Parlamenta ziņojums par šīs regulas piemērošanu un noteikumi par tās īstenošanu.
Šajā noteikumā ir paredzēts, ka minētie dokumenti tiek augšupielādēti tīmekļa vietnē, kas

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām
partijām un to finansēšanu, OV L 297, 15.11.2003., 1.–4. lpp.

9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, EURATOM) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko
partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu, OV C 63, 4.3.2014., 1.–34. lpp.

10 Eiropas Parlamenta Prezidija lēmums (2004. gada 29. marts) attiecībā uz piemērošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulai (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to
finansēšanu, OV C 63, 4.3.2014., 1.–34. lpp.
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veltīta šim mērķim11. Tomēr, lai palielinātu pārredzamību, Parlamenta rīcība sniedzas tālāk
par tā juridiskajiem pienākumiem — Parlaments publicē īpašu versiju par partiju un fondu
galīgajiem ziņojumiem. Šajā publicētajā galīgo ziņojumu versijā ir iekļauts galīgais
finansiālais pārskats par faktiskajiem izdevumiem, par kuriem ir tiesības saņemt dotāciju,
pamatojoties uz paredzamā budžeta struktūru, visaptverošs kopsavilkuma pārskats par
ieņēmumiem un izdevumiem, kas atbilst saņēmēja finanšu pārskatiem par periodu, kad tas
bija tiesīgs saņemt dotāciju saskaņā ar lēmumu par dotācijas piešķiršanu, un ziņojums par
pārskatu ārējo revīziju, ko ir veicis neatkarīgs revidents, apliecinot, ka dotācijas ir izmantotas
atbilstoši noteikumiem.

Tomēr 2016. gadā ievērojams skaits pieteikumu iesniedzēju iesniedza pieteikumus par
publisku piekļuvi tieši šiem dokumentiem — iespējams tāpēc, ka viņi nav informēti par šo
tīmekļa vietni, vai tāpēc, ka viņus interesējošo tēmu ir laikietilpīgi izpētīt. Šādos gadījumos,
atbildot uz pieprasījumiem, Parlaments parasti ieteica pieteikumu iesniedzējiem apmeklēt
šo tīmekļa vietni un nosūtīja viņiem hipersaites uz pieprasītajiem, dokumentiem.

Pieprasījumi attiecībā uz piekļuvi dotāciju pieteikumiem

Lai saņemtu finansējumu no Eiropas Savienības budžeta nolūkā finansēt savu darbību
finanšu gada laikā, politiskajām partijām un fondiem ir jāpiesakās dotācijām pirms finanšu
gada sākuma. Savos pieteikumos organizācijām ir jāpierāda, ka tās atbilst Regulā (EK)
Nr. 2004/2003 noteiktajiem atbilstības kritērijiem, un — kas ir ļoti svarīgi — jāizklāsta savi
plāni attiecībā uz gaidāmo finanšu gadu, tostarp politiskie mērķi un plānotie pasākumi.

Ņemot vērā dotāciju pieteikumu īpatnības un tajos ietvertās informācijas konfidencialitāti,
gadījumos, kad saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 tiek pieprasīta pieteikuma
publiskošana, Parlaments visbiežāk konstatē, ka to nevar publiskot, neapdraudot attiecīgās
organizācijas pamatmērķus un darbu. Tāpēc piekļuve dotāciju pieteikumiem ir jāatsaka, lai
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punktu aizsargātu partiju vai fondu
komerciālās intereses.

Pieprasījumi attiecībā uz piekļuvi dienesta vēstulēm, ko ģenerālsekretārs ir iesniedzis Prezidijam

Sākoties finanšu gadam, Parlamenta atbildīgie dienesti izvērtē Eiropas politisko partiju un
fondu dotāciju pieteikumus. Šis novērtējums ir apkopots ģenerālsekretāra dienesta vēstulē
par dotāciju piešķiršanu. Pēc tam dienesta vēstule tiek iesniegta Prezidijam, kas pieņem
lēmumu par paredzamo dotāciju summu, kura ir piešķirama katrai partijai un fondam, kas
atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Tāpat arī pēc finanšu gada beigām partijas un
fondi Parlamentam iesniedz galīgo ziņojumu par paredzamo dotāciju izlietojumu. Tad šie
ziņojumi tiek apkopoti dienesta vēstulē, ko iesniedz Prezidijam, un tiek pieņemts lēmums
par galīgo dotāciju summu.

Parlaments 2016. gadā saņēma daudz pieprasījumu par piekļuvi šādām notām, kas attiecas
vai nu uz 2016. finanšu gadu, vai iepriekšējiem finanšu gadiem. Publiska piekļuve dienesta
vēstulēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 tika piešķirta vai atteikta atkarībā no to
satura, izskatot katru gadījumu atsevišķi un saskaņā ar iedibināto judikatūru. Šajās dienesta
vēstulē var būt ietverti juridiski apsvērumi attiecībā uz to, kā tiek piemēroti noteikumi par
Eiropas politisko partiju un fondu finansēšanu. Turklāt viens no ģenerālsekretāra

11 http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/lv/20150201PVL00101/Politisk%C4%81s-partijas-un-fondi
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pienākumiem ir palīdzēt Prezidijam pildīt tā uzdevumus un sniegt padomus un pilnīgu
pamatinformāciju par lēmumiem, kuri tam ir jāpieņem. Tādēļ gadījumos, kad Parlaments
konstatēja, ka Prezidijam iesniegtas dienesta vēstules publiskošana apdraudētu iestādes
spēju saņemt juridiskas konsultācijas no tā dienestiem vai būtiski apdraudētu iestādes
lēmumu pieņemšanas procesu, piekļuve attiecīgajai dienesta vēstulei tika atteikta.

B) Pieprasījumi attiecībā uz piekļuvi dokumentiem, kas ir saistīti ar deputātu
izdevumiem un pabalstiem

2016. gadā turpināja pieaugt to pieteikumu skaits, kuri attiecās uz piekļuvi dokumentiem,
kas ir saistīti ar deputātiem. Aptuveni 18 % no visiem pieteikumiem attiecībā uz iepriekš
nepubliskotiem dokumentiem bija saistīti ar šo kategoriju. Šie pieteikumi lielākoties attiecās
uz deputātu izdevumiem un pabalstu pieprasījumiem. Pieteikumu iesniedzēji, kuri ir
ieinteresēti piekļūt šiem dokumentiem, parasti vēlas, lai tiktu nodrošināta publiska kontrole
pār publiskā finansējuma izlietojumu, vēršot uzmanību uz iespējamiem finanšu
pārkāpumiem, un vēlas iesaistīties publiskajās diskusijās par Parlamenta darbību. Citi
pieprasījumi attiecas uz dokumentiem, kas ir saistīti ar deputātu politisko pilnvaru
izmantošanu.

Parlamenta prakse

Izskatot pieteikumus attiecībā uz piekļuvi dokumentiem, kas ir saistīti ar deputātiem,
Parlaments bieži piemēro Reglamenta 116. panta 2. punktu un Regulas (EK) Nr. 1049/2001
4. panta 1. punkta b) apakšpunktu par privātās dzīves aizsardzību. Tiek ņemtas vērā arī
Prezidija 2008. gada 20. februāra pamatnostādnes, kuras ir izstrādātas, pamatojoties uz
valstu parlamentu paraugpraksi.

Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par piekļuvi dokumentiem primāri piemēro dokumentiem, kuri ir
trīs galveno Eiropas Savienības iestāžu — Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta —
rīcībā. Parlaments uzskata, ka principā pastāv dabisks nošķīrums starp tā ievēlētajiem
deputātiem un pašu iestādi.

Saskaņā ar šo principu Parlamenta Reglamenta 116. panta 2. punktā ir noteikts, ka
dokumenti, kurus ir sagatavojuši atsevišķi deputāti, ir Parlamenta dokumenti attiecībā uz
piekļuvi dokumentiem vienīgi tad, ja tie ir iesniegti saskaņā ar Reglamentu. Tas nozīmē, ka
deputātu personīgie dokumenti, tostarp e-pasta sarakstes, dienas kārtība, vēstules, ko viņi
ir sagatavojuši vai saņēmuši, vai iekšējās piezīmes, nav uzskatāmi par Parlamenta
dokumentiem, tāpēc Parlaments nav tiesīgs piešķirt piekļuvi šādiem dokumentiem, kad
šāda piekļuve tiek pieprasīta, jo tie nav iestādes rīcībā un uz tiem neattiecas Regulas (EK)
Nr. 1049/2001 piemērošanas joma.

Tomēr liela daļa no pieprasītajiem dokumentiem, kas attiecas uz Parlamenta deputātiem,
patiešām ir Parlamenta dokumenti vai nu tāpēc, ka tie ir iesniegti Parlamentam, vai tāpēc, ka
Parlaments tos ir izdevis. Šādos gadījumos, izvērtējot dokumenta publiskošanu, Parlaments
īpašu uzmanību pievērš deputātu privātās dzīves un neaizskaramības aizsardzībai. Lielākā
daļa dokumentu, kuri ir saistīti ar pieprasījumiem attiecībā uz deputātu izdevumiem un
pabalstiem, patiešām satur privātu un sensitīvu informāciju. Parasti, ja pieteikuma
iesniedzējs nepierāda vajadzību saņemt personas datus saskaņā ar Regulas (EK)
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Nr. 45/200112 8. pantu, Parlaments atsaka piekļuvi dokumentam, pamatojoties uz
nepieciešamību aizsargāt personu privāto dzīvi un neaizskaramību, kā noteikts Regulas (EK)
Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Parlaments 2016. gadā atbildēja uz visiem pieteikumiem, kas bija saistīti ar piekļuvi
deputātu pabalstu pieprasījumiem, pamatojoties uz vienu vai abiem no iepriekš minētajiem
noteikumiem.

Parlamenta pieeju attiecībā uz piekļuvi dokumentiem atbalsta arī pamatnostādnes, ko
Prezidijs 2008. gada 20. februārī pieņēma, balstoties uz valstu parlamentu paraugpraksi.
Saskaņā ar šīm pamatnostādnēm detalizēts to summu sadalījums, kuras faktiski tiek
izmaksātas atsevišķiem deputātiem, netiek publiskots, lai arī deputāti var izvēlēties
publiskot informāciju, kurā viņi vēlas dalīties ar sabiedrību.

Referendums par Apvienotās Karalistes dalību Eiropas Savienībā

Tuvojoties referendumam par Apvienotās Karalistes dalību Eiropas Savienībā, Parlaments
saņēma dažus pieprasījumus attiecībā uz piekļuvi Apvienotās Karalistes — jo īpaši UKIP —
deputātu izdevumiem un pabalstu pieprasījumiem. Parlaments šos pieprasījumus izskatīja
tāpat kā pieprasījumus, kas nav saistīti ar referendumu.

C) Pieteikumi attiecībā uz nenoteiktu dokumentu skaitu

Kā jau minēts 2015. gada ziņojumā, pēdējos gados ir vērojama tendence aizvien
palielināties to pieteikumu skaitam, kuros prasīta piekļuve lielam vai nenoteiktam
dokumentu skaitam, piemēram, pieteikumiem attiecībā uz „visiem dokumentiem, kas
attiecas uz” noteiktu tematu un „visiem dokumentiem, kuri satur informāciju par” noteiktu
tematu. To pieteikumu skaits, kuri iesniegti attiecībā uz nenoteiktu dokumentu skaitu,
2015. gadā ievērojami palielinājās un salīdzinājumā ar 2014. gadu pieauga trīs reizes,
veidojot 25 % no visiem minētā gada laikā saņemtajiem dokumentu pieprasījumiem. Šādu
pieprasījumu kopējais skaits 2016. gadā palielinājās par 31 % salīdzinājumā ar 2015. gadu.

Šie pieprasījumi nereti tiek iesniegti ar tādu portālu starpniecību kā tīmekļa vietne
AsktheEU.org, kurā darbojas automātiska sistēma, kas izveido ad hoc elektroniskā pasta
adreses, lai ES iestādēm iesniegtu pieteikumus par piekļuvi dokumentiem, neprasot
lietotājiem sniegt nekādu informāciju par sevi vai savu identitāti13.

Pretēji dažiem valstu tiesību aktiem Regulā (EK) Nr. 1049/2001 nav iekļauts neviens
noteikums par negodīgiem, ļaunprātīgiem vai acīmredzami nepamatotiem pieteikumiem.
Tajā nav paredzēts, ka pieteikuma iesniedzējiem būtu jāsniedz informācija par sevi vai ka
pieteikums būtu jāpamato. Taču atsevišķos gadījumos tas, ka nav sniegti nekādi
paskaidrojumi, kas Parlamentam varētu palīdzēt identificēt pieteikumā minētos
dokumentus, vai ka nav sniegta nekāda informācija par pieteikuma iesniedzēja identitāti,
var traucēt pienācīgi izskatīt pieprasījumus.

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti, OV L 8, 12.1.2001., 1.–
22. lpp.

13 http://www.asktheeu.org/en/body/european_parliament
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Piemēram, pieteikumi attiecībā uz „visiem dokumentiem, kas attiecas uz” noteiktu tematu,
var radīt pārmērīgu administratīvo slogu, kas nav saderīgs ar labas pārvaldības principu.
Šādu pieteikumu izskatīšana nereti prasa padziļinātu izpēti, lai varētu identificēt visus
potenciāli atbilstošos dokumentus, un vairāku Parlamenta departamentu sadarbību, kas
pārsniedz to parastās funkcijas. Turklāt saistībā ar pieteikumiem attiecībā uz piekļuvi
dokumentiem Parlamentam bieži ir grūti vai pat neiespējami precīzi noteikt, kuri dokumenti
patiešām attiecas uz konkrēto tematu.

Tāpat arī tas, ka pieteikumu iesniedzējiem nav pienākuma apliecināt savu identitāti, pieļauj
ļaunprātīgu rīcību vai to, ka iespēja iesniegt pieteikumus attiecībā uz piekļuvi dokumentiem
tiek izmantota ļaunprātīgi, piemēram, iesniedzot fiktīvus vai atkārtotus pieprasījumus, kas
nosūtīti no neīstām e-pasta adresēm. Vienā konkrētā gadījumā tika atklāts, ka viena un tā
pati persona ir izmantojusi divus lietotāja kontus vietnē AsktheEU.org un izteikusi
komentārus, kas bija uzskatāmi par pamatnostādņu pārkāpumiem par to, kāds ir
pieļaujamais pieprasījumu saturs. Tā kā tiesību aktos nav noteikts, kā šādā situācijā rīkoties,
Parlaments cenšas panākt risinājumu, kas gan aizsargātu tiesības uz piekļuvi dokumentiem,
gan izbeigtu ļaunprātīgu rīcību.

Šo iemeslu dēļ un nolūkā aizsargāt labas pārvaldības principu Parlaments 2016. gadā
konsolidēja savu praksi pieprasīt pieteikumu iesniedzējiem norādīt savu pasta adresi, lai
Parlaments viņus varētu pienācīgi informēt par atteikumu piekļūt dokumentiem ierakstītā
vēstulē, saņemot apstiprinājumu par saņemšanu un tādējādi nodrošinot juridisko
noteiktību.

Nepietiekami precīzu pieprasījumu gadījumā vai ja pieteikumi attiecas uz ļoti apjomīgu
dokumentu vai ļoti lielu dokumentu skaitu, vienīgā iespēja, kā iestāde var rīkoties, ir šāda: 1)
lūgt pieteikuma iesniedzēju precizēt pieteikumu (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 6. panta
2. punkts); 2) neformāli apspriesties ar pieteikuma iesniedzēju, lai rastu pieņemamu
risinājumu (Regulas (EK) Nr. 1049/2001 6. panta 3. punkts); un 3) izņēmuma gadījumos
iestāde var arī pagarināt sākotnējo atbildes sniegšanas termiņu vēl par 15 darba dienām.
Tomēr šīs iespējas ne vienmēr ir bijušas piemērotas.

1) Precizējums saskaņā ar 6. panta 2. punktu

Ja ir iesniegts pieteikums par „visiem dokumentiem”, kas attiecas uz konkrētu tematu, vai
citādi neskaidrs pieteikums, šā pieteikuma iesniedzējam tiek nodrošināta vispārēja
informācija par šo tematu un saites, kurās var lejupielādēt konkrētus dokumentus, un
pieteikuma iesniedzējs tiek aicināts precizēt savu pieprasījumu, lai Parlaments to varētu
izskatīt.

2) Pieteikuma apmēra sašaurināšana saskaņā ar 6. panta 3. punktu

Ja ir iesniegts pieprasījums attiecībā uz piekļuvi lielam identificētu dokumentu skaitam,
pieteikuma iesniedzējs tiek aicināts sašaurināt pieteikuma apmēru un pieprasīt mazāku
dokumentu skaitu, lai Parlaments varētu pieteikumu izvērtēt un atbildēt noteikumos
paredzētajos termiņos, atstājot pieteikuma iesniedzējam iespēju iesniegt pieprasījumus arī
turpmāk.

Ja pieteikuma iesniedzējs nepiekrīt šādam risinājumam, Parlaments var atteikt piekļuvi
dokumentiem, pamatojoties uz pārmērīgu administratīvo slogu. Tiesa ir atkārtoti
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apstiprinājusi šādu iespējamību divos gadījumos, kuros cenzējamo dokumentu vai
fragmentu apjoms būtu kļuvis par iemeslu nesamērīgi lielam administratīvajam darbam.
Šajos divos gadījumos tika nolemts, ka proporcionalitātes princips ļauj iestādēm panākt
līdzsvaru starp interesi par publisku piekļuvi dokumentiem un pieteikumu radīto darba
slogu un iestādes var aizsargāt labas pārvaldības principu (skat. Hautala un Strack lietas)14.

3) Izņēmuma gadījumos, kas ir noteikti Regulas (EK) Nr. 1049/2001 7. panta 3. punktā,
iestāde sākotnējo likumā noteikto atbildēšanas termiņu var arī pagarināt par 15 darba
dienām.

Parlaments dažreiz izmanto šo iespēju, ja ir jāizskata pieteikumi, kas ir īpaši sarežģīti,
piemēram, pieteikumi attiecībā uz lielu dokumentu skaitu vai ļoti apjomīgiem
dokumentiem, kuros ir nepieciešama lielāka Parlamenta dienestu iesaiste un koordinācija
nekā parasti. Šādi termiņa pagarinājumi ir izrādījušies lietderīgi vai pat nepieciešami, lai
Parlaments varētu izvērtēt visus dokumentus un atbildēt pieteikuma iesniedzējam saskaņā
ar faktisko un juridisko pamatojumu, vienlaikus ievērojot iekšējās procedūras un tiekot galā
ar saviem parastajiem darba pienākumiem.

14 Lieta T-14/98, Hautala/Padome, 86. punkts; lieta C-127/13 P, Strack/Komisija, EU:C:2014:2250, 27. punkts.



19

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III NODAĻA
Eiropas Ombuda lēmumi un judikatūra
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Ombuda lēmums slēgt sūdzību 1189/2016/JN

Ombudam 2016. gadā tika iesniegta viena sūdzība, kas attiecās uz to, kā Parlaments izskata
pieteikumus attiecībā uz piekļuvi dokumentiem. Gada sākumā kāds pieteikuma iesniedzējs
tīmekļa vietnē AsktheEU.org sazinājās ar Eiropas Parlamentu un pieprasīja piekļuvi
dokumentiem, kas ir saistīti ar politiskās grupas delegāciju. Parlaments atbildēja, informējot
pieteikuma iesniedzēju, ka iestādei nav politisko grupu dokumentu. Pēc pārskatīšanas
pieprasījuma tika sniegts oficiāls lēmums ierakstīta pasta sūtījuma veidā. Sūdzības
iesniedzējs pēc tam pieprasīja, lai Parlaments publicē šo lēmumu vietnē AsktheEU.org.
Tomēr dokumentu augšupielādēšana ārējās tīmekļa vietnēs nav Parlamenta kompetencē.
Tā kā sūdzības iesniedzējs nesaņēma atbildi, viņš vērsās pie Ombuda (sūdzība
1189/2016/JN). Ombuda birojs sazinājās ar Eiropas Parlamenta attiecīgo dienestu. Pēc tam
šis dienests attiecīgi par to informēja sūdzības iesniedzēju. Ombuds šo lietu slēdza.

2. Pārsūdzība tiesā

Tiesā nav iesniegta neviena jauna prasība saistībā ar nevienu Parlamenta lēmumu par
piekļuvi dokumentiem. Tomēr šī dokumenta sagatavošanas brīdī izskatīšanā ir trīs lietas.
Spriedumi šajās lietās ir gaidāmi 2017. vai 2018. gadā.

1) Lieta T-136/15 — Evropäiki Dynamiki/ Parlaments (publiskā iepirkuma procedūras).
Tiesvedību Vispārējā tiesā 2015. gada martā ierosināja IT pamatlīguma ITS08 (Ārējo
pakalpojumu sniegšana IT dienestiem) līgumslēdzējs pēc tam, kad Parlaments 2015. gada
13. februārī pieņēma lēmumu, kurā bija atteikta publiska piekļuve visiem Eiropas
Parlamenta izsludinātajiem pieprasījumiem iesniegt cenas piedāvājumus attiecībā uz visām
pamatlīguma daļām, tostarp arī to tehniskajiem pielikumiem. Parlamenta atteikums tika
pamatots ar nepieciešamību aizsargāt sabiedrisko drošību, personu privāto dzīvi un
neaizskaramību, trešo pušu komerciālās intereses un lēmumu pieņemšanas procesu.
Uzklausīšana notika 2017. gada janvārī.

2) Lieta T-540/15 — De Capitani/ Parlaments (trialoga dokumenti). Tiesvedība Vispārējā tiesā
tika ierosināta 2015. gada septembrī pēc tam, kad Parlaments 2015. gada 8. jūlijā pieņēma
lēmumu piešķirt tikai daļēju publisku piekļuvi diviem daudzaiļu dokumentiem, kas attiecas
uz gaidāmajām iestāžu sarunām par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai
par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu);
Rakstiskā procedūra ir slēgta, un līdz šim uzklausīšana nav notikusi.

3) Lietas T-639/15 līdz T-666/15 — Žurnālisti/ Parlaments (EP deputātu pabalsti un izdevumi).
Vispārējā tiesā 2015. gada novembrī tika ierosinātas 29 tiesvedības, reaģējot uz Parlamenta
lēmumiem atteikt publisku piekļuvi visiem apliecinošajiem dokumentiem, kas attiecas uz
deputātu izdevumiem un pabalstiem, pamatojot šos lēmumus ar personu privātās dzīves
un neaizskaramības aizsardzības apsvērumiem. Rakstiskā procedūra ir slēgta, un līdz šim
uzklausīšana nav notikusi.
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Noslēguma pi ezīmes

Parlaments 2016. gadā centās uzlabot publisko piekļuvi iestādes dokumentiem, vienlaikus
panākot līdzsvaru starp šo mērķi un iestādes pienākumu aizsargāt konkrētas intereses,
piemēram, personu privāto dzīvi un neaizskaramību vai iestādes spēju pieņemt lēmumus.
Tā kā pēdējo dažu gadu laikā ir uzlabojusies leģislatīvo dokumentu redzamība un
pieejamība — īpaši tādēļ, ka Parlamenta dokumentu publiskais reģistrs ir paplašinājies —
2016. gadā apstiprinājās tendence, ka pieteikumu iesniedzēji vairāk interesējas par
publisku piekļuvi administratīviem, nevis leģislatīviem dokumentiem. Šī tendence
Parlamentam bieži rada nebijušas situācijas. Jauni uzdevumi un juridiskas problēmas rodas
ikreiz, kad pieteikumu iesniedzēji pieprasa piekļuvi dokumentu kategorijām, kas iepriekš
nav publiskotas.

Tomēr Parlamenta dati liecina, ka pēdējo dažu gadu laikā un jo īpaši 2016. gadā ir iesniegts
īpaši mazs atkārtotu pieteikumu skaits. Tas liecina par to, ka personas, kas iesniedz
pieteikumus attiecībā uz piekļuvi dokumentiem, kopumā ir apmierinātas ar Parlamenta
atbildēm uz viņu pieteikumiem, pat ja piekļuve dokumentiem tiek atteikta, pamatojoties uz
vienu no izņēmumiem attiecībā uz piekļuves tiesībām, kas ir noteikti Regulā (EK)
Nr. 1049/2001. Kopumā, izvērtējot pasākumus, kas ir veikti, lai iedzīvotāji varētu piekļūt
Parlamenta dokumentiem, var secināt, ka Līgumos noteiktie pārredzamības mērķi joprojām
tika sasniegti arī 2016. gadā.


