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Publiska piekĜuve 2009. un 2010. gada dokumentiem  

Eiropas Parlamenta 2011. gada 14. septembra rezolūcija par publisku piekĜuvi 2009. un 

2010. gada dokumentiem (Reglamenta 104. panta 7. punkts) (2010/2294(INI)) 

 
 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 1., 10. un 16. pantu un Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 15. un 298. pantu, 

– Ħemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 41. pantu (tiesības uz labu 
pārvaldību) un 42. pantu (tiesības piekĜūt dokumentiem), 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001 par publisku piekĜuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem1, 

– Ħemot vērā Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 1700/2003, ar 
ko groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 354/83 par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas 
Atomenerăijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu atklātībai2, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas konvenciju 
par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieĦemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem3, 

– Ħemot vērā Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas judikatūru par piekĜuvi 
dokumentiem, jo īpaši Tiesas spriedumu M. Turco apvienotajās lietās C-39/05 P un C-
52/05 P4, Bavarian Lager lietā C-28/085, Volker und Marcus Schecke apvienotajās lietās C-
92/09 un C-93/096, Technische Glaswerke Ilmenau - TGI lietā C-139/07 P7 un API 
apvienotajās lietās C-514/07 P, C-528/07 P un C-532/07 P8, un Vispārējās tiesas spriedumu 

                                                 
1 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp. 
2
 OV L 243, 27.9.2003., 1. lpp. 
3 OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp. 
4 2008. gada 1. jūlija spriedums apvienotajās lietās C-39/05 P un C-52/05 P, Zviedrija un 

Turco/Padome, Krājums [2008], I-4723. lpp. 
5 2010. gada 29. jūnija spriedums lietā C-28/08 P Komisija/Bavarian Lager, Krājumā vēl nav 

publicēts. 
6 2010. gada 9. novembra spriedums apvienotajās lietās C-92/09 P un C-93/09 P Volker und Markus 

Schecke GbR un Hartmut Eifert pret Land Hessen, Krājumā vēl nav publicēts. 
7 2010. gada 29. jūnija spriedums lietā C-139/07 P Komisija/Technische Glaswerke Ilmenau, 

Krājumā vēl nav publicēts. 
8 2010. gada 21. septembra spriedums lietā C-514/07 P, C-528/07 P un C-532/07 P Zviedrija un 

API/Komisija, Krājumā vēl nav publicēts. 



Access Info Europe lietā T-233/091, MyTravel lietā T-403/052, Borax lietās T-121/05 un T-
166/053, Joséphidès lietā T-439/084, Co-Frutta apvienotajās lietās T-355/04 un T-446/045, 
Terezakis lietā T-380/046, Agrofert Holdings lietā T-111/077 un Editions Jacob lietā T-
237/058, 

– Ħemot vērā Eiropas ombuda darbību un sagatavotos dokumentus par dokumentu 
pieejamības jautājumu, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) sagatavotos 
dokumentus par godīgu līdzsvaru starp pārredzamību un datu aizsardzību, 

– Ħemot vērā Komisijas 2008. gada 30. aprīĜa priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai par publisku piekĜuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem 
(COM(2008)0229), 

– Ħemot vērā Komisijas 2011. gada 20. marta priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekĜuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem (COM(2011)0137), 

– Ħemot vērā 1998.gada ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Konvenciju par pieeju 
informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieĦemšanā un iespēju vērsties tiesu iestādēs 
saistībā ar vides jautājumiem (Orhūsas konvencija), 

– Ħemot vērā Eiropas Padomes 2008. gada Konvenciju par piekĜuvi oficiāliem dokumentiem, 

– Ħemot vērā Padomes, Komisijas un Eiropas Parlamenta 2009. un 2010. gada ziĦojumus par 
piekĜuvi dokumentiem saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 17. pantu, 

– Ħemot vērā 2010. gada Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 
attiecībām9, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 20. novembra Iestāžu nolīgumu 
par Eiropas Parlamenta piekĜuvi Padomes slepenajai informācijai drošības un aizsardzības 
politikas jomā10,  

– Ħemot vērā iepriekšējo 2009. gada 14. janvāra rezolūciju par publisku piekĜuvi Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem11, 2010. gada 25. novembra rezolūciju 

                                                 
1 2011. gada 22. marta spriedums lietā T-233/09 Access Info Europe/Komisija, Krājumā vēl nav 

publicēts. 
2 2008. gada 9. septembra spriedums lietā T-403/05 MyTravel/Komisija, Krājums [2008], II-

2027. lpp. 
3 2009. gada 11. marta spriedums lietā T-121/05 Borax Europe/Komisija, Krājums [2009], II-27. lpp. 
4 2010. gada 21. oktobra spriedums lietā T-439/08 Agapiou Joséphidès/Komisija un EACEA, 

Krājumā vēl nav publicēts. 
5 2010. gada 19. janvāra spriedums apvienotajās lietās T-355/04 un T-446/04 Co-Frutta/Komisija, 

Krājums [2010], II-1. lpp. 
6 2008. gada 30. janvāra spriedums lietā T-380/04 Terezakis/Komisija, Krājums [2008], II-11. lpp. 
7 2010. gada 7. jūlija spriedums lietā T-111/07 Agrofert Holding/Komisija, Krājumā vēl nav 

publicēts. 
8 2010. gada 9. jūnija spriedums lietā T-237/05 Éditions Jacob/Komisija, Krājumā vēl nav publicēts. 
9 OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp. 
10 OV L 298, 30.11.2002., 1. lpp. 
11 OJ C 46 E, 24.2.2010., 80. lpp. 



par pārskatu par Eiropas ombuda darbību 2009. gadā1 un 2009. gada 17. decembra 
rezolūciju par nepieciešamajiem tiesiskā regulējuma uzlabojumiem attiecībā uz piekĜuvi 
dokumentiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Regula (EK) Nr. 1049/20012, 

– Ħemot vērā Reglamenta 48. pantu un 104. panta 7. punktu, 

– Ħemot vērā PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziĦojumu (A7-0245/2011), 

A. tā kā ar Lisabonas līgumu tiek izveidota jauna konstitucionāla ES iestāžu pārredzamības 
sistēma, Ħemot vērā atvērtu, efektīvu un neatkarīgu Eiropas pārvaldību (LESD 298. pants), 
ieviešot noteiktas pamattiesības piekĜūt ES iestāžu, struktūru, biroju un aăentūru 
dokumentiem; tā kā Līgums garantē šīs tiesības ne tikai ES pilsoĦiem, bet arī jebkurai 
fiziskai vai juridiskai personai, kas uzturas dalībvalstī, un tās ir jāīsteno saskaĦā ar 
vispārējiem principiem un ierobežojumiem (lai aizsargātu noteiktas sabiedrības vai privātās 
intereses), kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes noteikumos (LESD 15. pants); 

B. tā kā pilnīgi nodrošināt piekĜuvi normatīviem dokumentiem tagad ir vispārējs noteikums, 
bet izĦēmumi attiecībā uz nenormatīvajiem noteikumiem būtu jāsamazina, un tā kā abām 
pieejām nevajadzētu vienai otru vājināt; 

C. tā kā jaunajos Līgumos vairs nav minētas atsauces uz „Padomes lēmuma pieĦemšanas 
procesa efektivitātes saglabāšanu” (bijušā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 255. pants 
un 207. panta 3. punkts) — tā saukto „telpu pārdomām”, kas iespējams var ierobežot 
pārredzamību attiecībā uz likumdošanas procedūrām; tā kā attiecībā uz administratīvajām 
procedūrām „telpai pārdomām” ir jāpiemēro LES 1. pants un LESD 298. pants, kurā 
minēta prasība pēc atvērtas, efektīvas un neatkarīgas administrācijas; 

D. tā kā pārredzamība ir būtiska līdzdalības demokrātijas daĜa, kas papildina pārstāvības 
demokrātiju, uz kā pamatojas Savienības darbība, kā tas skaidri norādīts LES 9.–11. pantā, 
Ĝaujot pilsoĦiem piedalīties lēmumu pieĦemšanā un īstenot sabiedrisko kontroli, tādējādi 
nodrošinot demokrātiskas politiskās sistēmas leăitimitāti; 

E. tā kā iedzīvotāji aicina uzlabot demokrātiju, pārredzamību, iestāžu un politisko dalībnieku 
atvērtību un stingrākus korupcijas apkarošanas pasākumus; tā kā piekĜuve dokumentiem un 
informācijai ir viens no veidiem, kā nodrošināt, ka iedzīvotāji var iesaistīties 
demokrātiskajos procesos un ka korupcija tiek novērsta un apkarota; 

F. tā kā turklāt ES draud arvien lielāks risks saĦemt kritiku par ilgstošu pārredzamības, 
atvērtības un pieejas dokumentiem un informācijai trūkumu iedzīvotājiem, par ko liecina 
nespēja pieĦemt jaunu regulu par tiesībām piekĜūt dokumentiem, jo Komisija atteicās 
pieĦemt Parlamenta grozījumus un dalībvalstis nevēlējās iedzīvotājiem un Parlamentam 
atklāt savus dokumentus, diskusijas un apspriedes; 

G. tā kā ES līmenī jāveic turpmāki un stingrāki pasākumi korupcijas apkarošanai, lai 
nodrošinātu, ka ES iestādes visur un visos līmeĦos ir no tās pasargātas, un tā kā 
Parlamentam ir jāmācās no nesenās negatīvās pieredzes un jāizstrādā noteikumi par 
Eiropas Parlamenta deputātu un darbinieku attiecībām ar lobijiem un interešu grupām, 
tostarp noteikumi par pastiprinātu pārredzamību; 

                                                 
1 PieĦemtie teksti, P7_TA(2010)0435. 
2 OJ C 286 E, 22.10.2010, 12. lpp. 



H. tā kā, lai garantētu demokrātiskas politiskās sistēmas atbildību un leăitimitāti, pilsoĦiem ir 
tiesības zināt, kā viĦu pārstāvji rīkojas, kad ir ievēlēti vai iecelti publiskās struktūrās vai 
pārstāv dalībvalsti Eiropas vai starptautiskā līmenī (atbildības princips), kā darbojas 
lēmumu pieĦemšanas process (tostarp dokumenti, grozījumi, grafiks, iesaistītie dalībnieki, 
balsojumi utt.), kā tiek piešėirti un izlietoti publiskie līdzekĜi un kādi rezultāti tiek sasniegti 
(finansējuma izsekojamības princips); 

I. tā kā pašreizējā Regula (EK) Nr. 1049/2001 nesniedz skaidru definīciju attiecībā uz 
vairākiem svarīgiem jautājumiem, piemēram, dalībvalstu veto tiesībām, „telpas pārdomām” 
ierobežošanu, skaidrām un sašaurinātām izĦēmumu definīcijām, dokumentu klasificēšanu 
un līdzsvaru starp pārredzamību un datu aizsardzību; 

J. tā kā ES līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ir ieguvusi jaunu kompetenci 
krimināltiesību (LESD 82. un 83. pants) un policijas sadarbības jomā; tā kā šāda jauna 
kompetence var ietekmēt cilvēka pamattiesības un uzsvērt atvērtākas likumdošanas 
procedūras nepieciešamību; 

K. tā kā ar LESD 15. pantu un Pamattiesību hartas 42. pantu tiek ieviests plašs skaidrojums 
jēdzienam „dokuments”, kas nozīmē informāciju neatkarīgi no tās pasniegšanas veida; 

L. tā kā Regula (EK) Nr. 1049/2001 netiek piemērota vienādi, jo statistika liecina par 
atšėirībām dažādu iestāžu starpā; tā kā 2009. gada ziĦojumos ietvertie kvantitatīvie dati 
attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanu, ko īsteno ES iestādes, liecina par 
vispārēju atteikumu skaita un procentuālās attiecības samazinājumu līdz 12 %1 (2008. gadā 
16 %) Parlamentā (33 gadījumi), 22,5 %2 (2008. gadā 28 %) Padomē (2254 gadījumi) un 
11,65 % (2008. gadā 13,99 %) Komisijā (589 gadījumi), turklāt atteikumu iemesli dažādās 
ES iestādēs 2009. gadā bija atšėirīgi; viens no visbiežāk izmantotajiem izĦēmumiem bija 
lēmumu pieĦemšanas procesa aizsardzība (Parlamentā 39,47 %3, Padomē 39,2 %4 
(attiecībā uz sākotnējiem pieteikumiem) un Komisijā 26 %5); 

M. tā kā Vispārējā tiesa lietā Toland/Parlaments6 anulēja Eiropas Parlamenta lēmumu, ar kuru 
tika liegta piekĜuve Iekšējās revīzijas dienesta 2008. gada 9. janvāra ziĦojumam 
„Parlamentārās palīdzības piemaksas revīzija”; 

N. tā kā attiecībā uz slepeniem dokumentiem Komisija un Parlaments 2009. gadā savos 
reăistros nav iekĜāvuši nevienu šādu dokumentu, bet Padome savā reăistrā iekĜāvusi 
157 dokumentus, kas klasificēti kā „KONFIDENCIĀLI” (CONFIDENTIEL UE) vai 
„SLEPENI” (SECRET UE), no kopumā 445 šādi klasificētiem dokumentiem; 

                                                 
1 2010. gadā 9 %. 
2 36,1 %, neskaitot daĜēji publiskotos dokumentus. Atteikumu rādītājs 2010. gadā bija 13,3 % 

(29,1 %, neskaitot daĜēji publiskotos dokumentus). 
3 2010. gadā 37 %. 
4 2010. gadā 33 % attiecībā uz sākotnējiem pieteikumiem. 
5 Pārējie galvenie iemesli atteikumam 2009. gadā bija šādi: attiecībā uz Eiropas Parlamentu 

privātuma aizsardzība (26 %) un aizsardzība pārbaužu, izmeklēšanas un revīzijas nolūkā (15 %), 
attiecībā uz Padomi (sākotnējie pieteikumi) sabiedrības interešu aizsardzība saistībā ar 
starptautiskajām attiecībām (22 %), valsts drošību (5,6 %), aizsardzību un militāro jomu (3,5 %), un 
attiecībā uz Komisiju (sākotnējie pieteikumi) pārbaužu aizsardzība (27,6 %) un komerciālo interešu 
aizsardzība (13,99 %). 

6 2011. gada 7. jūnija spriedums lietā T-471/08 Toland/Parlaments, Krājumā vēl nav publicēts. 



O. tā kā starptautiskiem nolīgumiem, līdzīgi kā ES iekšējiem tiesību aktiem, ir juridiskas sekas 
ES tiesiskajā sistēmā, kā tas norādīts Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma (ACTA) 
gadījumā, un tā kā pieaug sabiedrības interese par piekĜuvi ar tiem saistītiem dokumentiem; 

P. tā kā Regula (EK) Nr. 1049/2001 paredz iestādēm pienākumu apsvērt daĜējas piekĜuves 
dokumentam piešėiršanu, ja izĦēmumi attiecas tikai uz kādu tā daĜu; tā kā piešėirtā daĜējā 
piekĜuve bieži vien ir pārāk ierobežota un attiecas vienīgi uz dokumentu nosaukumu vai 
ievaddaĜu, taču piekĜuve būtiskajai daĜai ir liegta; 

Q. tā kā Pamattiesību hartas 41. pants nosaka „ikvienas personas tiesības piekĜūt materiāliem, 
kas uz to attiecas, ievērojot konfidencialitātes, kā arī profesionālā noslēpuma un 
komercnoslēpuma likumīgas aizsardzības apsvērumus”; un tā kā pastāv ievērojami trūkumi 
šo tiesību īstenošanā, kas rada nepieciešamību pēc publiskās piekĜuves noteikumiem, lai 
piešėirtu personām piekĜuvi materiāliem, kas uz tām attiecas; 

R. tā kā LESD 15. pantā skaidri paredzēts pienākums visām Savienības iestādēm, struktūrām, 
birojiem un aăentūrām darboties iespējami atklāti; tā kā šis pienākums attiecas arī uz 
komitejām, kas palīdz Komisijai tās uzdevumu izpildē; tā kā šis pienākums nav ievērots 
Komisijas komiteju standarta reglamentā, kas nosaka, ka visas komiteju diskusijas un 
dokumenti, kas attiecas uz komiteju procedūru, ir konfidenciāli, 

PiekĜuve dokumentiem kā pamattiesības 

1. atgādina, ka pārredzamība ir vispārēja norma, kas līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 
(un attiecīgi ES Pamattiesību hartas kĜūšanu juridiski saistošai) ir kĜuvusi par juridiski 
saistošām pilsoĦu pamattiesībām, un tādējādi visiem lēmumiem atteikt piekĜuvi 
dokumentiem jābūt pamatotiem uz skaidri un precīzi definētiem izĦēmumiem, pamatoti 
izskaidrotiem un argumentētiem, lai iedzīvotāji varētu saprast atteikuma iemeslu un 
efektīvi izmantot pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekĜus; 

2. uzskata, ka ES jābūt par iestāžu pārredzamības un modernas demokrātijas paraugu kā 
dalībvalstīm, tā arī trešām valstīm; 

3. atgādina, ka pārredzamība ir labākais korupcijas, krāpšanas, interešu konfliktu un 
nepareizas pārvaldības novēršanas veids; 

4. aicina visas ES iestādes, struktūras, birojus un aăentūras, tostarp jaunizveidoto Eiropas 
Ārējās darbības dienestu, nekavējoties un pilnībā piemērot Regulu (EK) Nr. 1049/2001 
atbilstīgi līgumu prasībām un šajā saistībā publiskot gada ziĦojumu, kā tas paredzēts 
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 17. pantā; 

5. norāda, ka Tiesas, Eiropas ombuda un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, kas 
galvenokārt pieĦem nostāju individuālos gadījumos, iejaukšanās nevar aizvietot 
likumdošanas darbību attiecībā uz juridisko noteiktību un vienlīdzību likuma priekšā; pauž 
nožēlu, ka joprojām tiek pārkāpts pat Tiesas ieviestais noteiktais princips, kā to uzskatāmi 
parāda, piemēram, M. Turco lieta par likumdošanas procesa pārredzamību; atkārtoti aicina 
iestādes ievērot spriedumu M. Turco lietā par juridisko dienestu atzinumiem, kas izstrādāti 
saistībā ar likumdošanas procesu; atkārtoti pauž pārliecību, ka likumdevējam ir jāpievēršas 
problēmām, kas minētas Kopienu Tiesas judikatūrā, un jāatrisina tās, kā arī pilnīgi un 
plašāk jāīsteno tiesības uz piekĜuvi dokumentiem, ievērojot jaunos Līguma grozījumus, kas 
skaidri nosaka pamattiesības piekĜūt dokumentiem; 



6. uzskata, ka ir būtiski veikt Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanu, lai precizētu dažus 
tajā ietvertos noteikumus, precīzi definētu un ierobežotu izĦēmumu iespējas un 
nodrošinātu, ka šie izĦēmumi neapdraud Līgumos un Hartā paredzētās pārredzamības 
īstenošanu; uzskata, ka ar šo pārskatīšanu ir jāstiprina tiesības uz piekĜuvi dokumentiem, 
nekādā veidā nemazinot pašreizējos standartus šo tiesību aizsardzībai, un jāĦem vērā 
Tiesas judikatūra; šajā sakarībā uzsver, ka pārskatītajai regulai jābūt vienkāršai un 
iedzīvotājiem pieejamai, lai sniegtu viĦiem iespēju efektīvi izmantot savas tiesības;  

7. uzskata, ka Komisijas 2008. gada priekšlikums Regulas (EK) Nr. 1049/2001 grozījumiem 
neuzlabo Savienības pārredzamību tādā līmenī, kā noteikts Lisabonas līgumā, bet, tieši 
pretēji, vairāki Komisijas ierosinātie grozījumi patiesībā pazemina pašreizējo līmeni; jo 
īpaši uzskata, ka Komisijas ierosinātais 3. panta grozījums, kas būtiski ierobežo 
”dokumenta” definīciju salīdzinājumā ar status quo, ir pretrunā Lisabonas līgumam; aicina 
Komisiju iesniegt pārskatītu priekšlikumu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanai, kurā 
būtu pilnībā Ħemtas vērā prasības attiecībā uz lielāku pārredzamību, kā tas paredzēts 
Lisabonas līgumā, norādīts Tiesas judikatūrā un pausts Parlamenta iepriekšējās darbībās; 

8. atgādina, ka Tiesa lietā Zviedrija/Komisija (lieta C-64/05 P)1 ir precizējusi, ka dalībvalstīm 
nav pilnīgas veto tiesības attiecībā uz tajās izdotajiem dokumentiem, bet gan tikai iespēja 
izmantot konsultāciju procedūru, kuras mērėis ir novērtēt, vai attiecībā uz tiesībām piekĜūt 
dokumentiem ir piemērojams izĦēmums, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1049/20012; 
uzskata, ka ir vajadzīgs juridisks precizējums, lai nodrošinātu minētās judikatūras pareizu 
piemērošanu nolūkā izvairīties no vēl arvien pastāvošajiem kavējumiem un diskusijām, kā 
to pierāda IFAW lieta; 

9. atgādina, ka Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par slepeniem dokumentiem 9. pants ir 
kompromiss, kas pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā vairs neatspoguĜo jaunas 
konstitucionālās un juridiskās saistības; 

10. uzsver, ka dokumentu klasificēšana tieši ietekmē pilsoĦu tiesības piekĜūt dokumentiem; 
atgādina, ka pašreizējā klasifikācijas sistēma pamatota tikai uz iestāžu nolīgumiem, un tai 
ir tendence uz pārmērīgu klasificēšanu; aicina izstrādāt kopējus klasificēšanas noteikumus 
regulas veidā; 

11. īpaši aicina Padomi nodrošināt Parlamentam neierobežotu piekĜuvi klasificētiem 
dokumentiem, kas saistīti ar starptautiskiem nolīgumiem, kā tas paredzēts LESD 
218. pantā, kā arī klasificētiem dokumentiem, kas saistīti ar ES vērtēšanas procedūrām, lai 
izvairītos no tādām iestāžu problēmām, kādas radās, piemēram, saistībā ar ES 
pievienošanos ECTK, Šengenas novērtējumu attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju, 
Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA) vai ES un Ėīnas dialogu par 
cilvēktiesību jautājumiem; 

12. uzsver atbilstošu klasificēšanas noteikumu nozīmi patiesā iestāžu sadarbībā; šajā saistībā 
atzinīgi vērtē iestāžu nolīgumus attiecībā uz klasifikāciju un piekĜuvi dokumentiem, kaut 
arī tie nevar aizvietot pienācīgu tiesisko pamatu; šajā kontekstā aicina Padomi un Eiropas 
Arējās darbības dienestu par paraugu izmantot jauno iestāžu nolīgumu starp Parlamentu un 
Komisiju un steidzami noslēgt tādu pašu līgumu ar Parlamentu; 

                                                 
1 2007. gada 18. decembra spriedums lietā C-64/05 P Zviedrija/Komisija, Krājums [2007], I-

11389. lpp. 
2 Zviedrija/Komisija, 76. punkts. 



13. aicina ES iestādes strādāt pie pārredzamākiem ES noteikumiem par informācijas brīvību, 
tajos pilnībā ievērojot šajā ziĦojumā ietvertos priekšlikumus, jaunāko judikatūru un jaunos 
Līgumus; 

14. atgādina, ka Tiesas spriedumā apvienotajās lietās Zviedrija un Turco/Padome uzsvērts 
pārredzamības pienākums likumdošanas procedūrā, jo „pārredzamība šajā kontekstā palīdz 
stiprināt demokrātiju, dodot pilsoĦiem iespēju pārbaudīt tiesību akta pamatā esošās 
informācijas kopumu”1; tādēĜ uzsver, ka ir precīzi jāierobežo jebkādi izĦēmumi attiecībā uz 
likumdošanas procedūru, tostarp juridiskiem atzinumiem, un šauri jādefinē tā sauktā „telpa 
pārdomām”2;  

15. uzsver, ka, lai gan šis ir precīzi noteikts princips, tas joprojām nav īstenots praksē, kā to 
pierāda nesenais spriedums Access Info Europe3 lietā par Padomes atteikumu publiskot 
dalībvalstu nostājas attiecībā uz ierosināto Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārstrādāšanu un 
lietā ClientEarth/Padome4, ko patlaban izskata Vispārējā tiesa, par juridisko atzinumu 
attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārstrādāšanu; atzīmē, ka dalībvalstu nostāju 
publiskošana Regulas (EK) Nr. 1049/2001 apspriešanas laikā un daudzi turpmāk veiktie 
pasākumi nekādā veidā nekaitēja Padomes lēmumu pieĦemšanas efektivitātei, jo šī 
publiskošana neliedza sekmīgi īstenot attiecīgās likumdošanas procedūras; 

16. aicina Padomi pārskatīt tās noteikumus un palielināt pārredzamību attiecībā uz darba grupu 
un iekšējo Padomes struktūru likumdošanas procedūrām, nodrošinot vismaz kalendāru, 
darba kārtību, diskusiju protokolu, izskatīto dokumentu, grozījumu, apstiprināto 
dokumentu un lēmumu, dalībvalstu delegāciju sastāvu un locekĜu sarakstu publiskošanu, 
neskarot iespēju izmantot Regulas (EK) Nr. 1049/2011 4. panta 1. punktā minētos 
izĦēmumus attiecībā uz šādu sarakstu publiskošanu; aicina Padomi šādu struktūru lēmumus 
darīt pieejamus plašākai sabiedrībai; iebilst pret „ierobežotu” dokumentu (jēdziens, kas nav 
ietverts Regulā (EK) Nr. 1049/2001) izmantošanu, kā arī pret nereăistrētu dokumentu, 
piemēram, „slēgtās sanāksmēs pieĦemtu dokumentu” izmantošanu; 

17. uzskata — lai padarītu likumdošanas procesu atbildīgāku, saprotamāku un sabiedrībai 
pieejamāku, Parlamenta komitejām jebkurā gadījumā ir jāveic orientējošā balsošana pirms 
uzsākt trialogu ar Padomi;   Padomei ir jāpieĦem „vispārēja pieeja” vai jāapstiprina nostāja, 
kas noteikta Pastāvīgo pārstāvju komitejā, pirms uzsākt trīspusējas sanāksmes ar 
Parlamentu, nekavējoties publiskojot visus attiecīgos Parlamenta un Padomes dokumentus;  

18. aicina Komisiju publiskot darba kārtības, protokolus un interešu deklarācijas attiecībā uz 
ekspertu grupām un komitoloăijas komiteju locekĜu vārdiem, procesiem un balsojumiem, 
kā arī visus dokumentus, ko izskatījušas šādas grupas un komitejas, tostarp deleăēto aktu 
projektus un īstenošanas aktu projektus; aicina Parlamentu pieĦemt pārredzamākas un 
atvērtākas procedūras, tostarp iekšējās procedūras, šo dokumentu izstrādei; 

                                                 
1 M. Turco lietas 46. punkts. 
2 M.Turco lietas 67. punkts. 
3 Vispārējā tiesa savā spriedumā Access Info lietā T-233/09 atkārtoti apstiprināja, ka (69. punkts) 

„tas, ka pilsoĦi izmanto savas demokrātiskās tiesības, nozīmē iespēju detalizēti sekot iestādēs 
notiekošajam lēmumu pieĦemšanas procesam, piedalīties likumdošanas procedūrās un piekĜūt visai 
atbilstošajai informācijai”. 

4 Lieta T-452/10 ClientEarth/Padome. 



19. atgādina, ka pārredzamība Līgumos pieprasītajā nozīmē neaptver tikai likumdošanas 
procedūras, bet ietver arī ES iestāžu, struktūru, biroju un aăentūru ar likumdošanu 
nesaistīto darbu; uzsver, ka Regula (EK) Nr. 1049/2001 ir vienīgais atbilstīgais tiesību akts, 
lai izvērtētu tiesības piekĜūt dokumentiem, un ka pārējie tiesību akti, piemēram, aăentūru, 
iestāžu vai struktūru dibināšanas regulas vai iekšējie noteikumi, nevar ieviest papildu 
pamatojumu piekĜuves dokumentiem atteikumam; 

20. pauž nožēlu, ka nesenās ES iestāžu sarunas par vienotu izpratni par deleăētajiem aktiem un 
par jaunu pamatnolīgumu starp Komisiju un Parlamentu nav bijušas pilnībā pārredzamas; 
apĦemas nodrošināt pilnīgu pārredzamību tā sarunās ar Padomi un Komisiju par 
uzsāktajiem vai nākotnē paredzētajiem iestāžu nolīgumiem vai līdzīgiem nolīgumiem; 

21. atkārtoti uzteic Eiropas ombuda darbu lielākas pārredzamības nodrošināšanā Eiropas 
Savienībā, jo saskaĦā ar ombuda 2009. gada ziĦojumu apmēram trešdaĜa no viĦa 
uzsāktajām izmeklēšanām bija saistītas ar pārredzamības trūkumu, un uzsver ombuda 
nozīmi, ieviešot izmaiĦas Eiropas ZāĜu aăentūras (EZA) pārredzamības politikā attiecībā 
uz informācijas par nevēlamu blakĦu gadījumiem1 un klīniskās izpētes ziĦojumu 
izpaušanu2; uzsver, ka ES struktūru sagatavotajai informācijai jābūt publiski pieejamai; 

22. atgādina, ka Tiesa dažos nesen pieĦemtajos lēmumos, piemēram, iepriekš minētajās API un 
TGI lietās, ir konstatējusi „vispārēja prezumpcijas principa” esību, tādējādi atsevišėos 
gadījumos atbrīvojot Komisiju no pienākuma individuāli pārbaudīt pieprasītos 
dokumentus; uzsver, ka tas būtībā ir pretrunā Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
pamatprincipiem; atgādina, ka Tiesas judikatūrā arī uzsvērta nepieciešamība pārskatīt 
noteikumus par tieši iesaistīto pušu piekĜuvi dokumentiem, kurus tās iesniegušas iestādēs; 

23. uzsver — lai gan LES 15. pants īpaši attiecas uz Tiesas administratīvajiem dokumentiem, 
saskaĦā ar LES 1. pantu Tiesai tāpat kā visām citām ES iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aăentūrām sava darbība ir jāveic pēc iespējas atklātāk; šajā ziĦā aicina Tiesu izpētīt veidus, 
kā palielināt tās tiesisko darbību pārredzamību, jo „taisna tiesa ir ne tikai jāspriež; tai arī 
jābūt redzamai”3, un attiecībā uz administratīvajām darbībām aicina pilnībā ievērot Regulu 
(EK) Nr. 1049/2001; 

24. atkārtoti uzsver izsekojamības principa nozīmīgumu, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji ir 
informēti par to, kā publiskie līdzekĜi tiek piešėirti un izlietoti un kādi rezultāti tiek 
sasniegti, un aicina ES iestādes piemērot šo principu visos līmeĦos attiecībā uz iestāžu 
darbību, kā arī politikas jomām un fondiem, kas piešėirti to īstenošanai; 

IzĦēmumi  

„Telpa pārdomām” 

25. atgādina, ka jaunajos Līgumos vairs nav ietverta īpašā atsauce uz Padomes pienākumu 
noteikt gadījumus, kuros tā darbojas likumdevējas statusā, un uz vajadzību saglabāt 
lēmumu pieĦemšanas procesa efektivitāti (bijušā EK līguma 207. panta 3. punkts), kā arī 
uz tā dēvēto „telpu pārdomām”, un ka attiecībā uz likumdošanas procedūrām šā principa 

                                                 
1 Sūdzība 2493/2008/(BB)TS. 
2 Sūdzība 2560/2007/BEH. 
3 R v Sussex Justices, Ex parte McCarthy ([1924] 1 KB 256, [1923] All ER 233)). 



pašreizējā „izdzīvošana” ir pamatota tikai ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 
3. punktu;  

26. saskaĦā ar labākajiem starptautiskajiem standartiem, ko izstrādājušas lielākās nevalstiskās 
organizācijas1, uzsver, ka ir nepieciešama stingra pārbaude, balstoties uz trim kritērijiem, 
lai pamatotu atteikumu publiskot dokumentu: 1) dokumentā ietvertā informācija attiecas uz 
tiesisku mērėi, kas norādīts tiesību aktā; 2) dokumenta publiskošana rada būtiska kaitējuma 
draudus tā mērėim un 3) kaitējums šim mērėim ir lielāks par sabiedrības interesēm iegūt 
dokumentā ietverto informāciju; 

27. atgādina, ka Regulā (EK) Nr. 1049/2001 skaidri paredzēts pienākums iestādēm nodrošināt 
piekĜuvi visām tām dokumentu daĜām, uz kurām neattiecas nekāds izĦēmums; atzīmē, ka 
piešėirtā daĜējā piekĜuve bieži vien ir nepamatoti ierobežota, un uzsver, ka piekĜuve ir 
nopietni jāizvērtē, Ħemot vērā arī dokumentu materiālo tiesību daĜu, kas ir prasītāja 
interesēs; 

28. atgādina, ka Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 3. punkts ierobežo „telpas pārdomām” 
jomu, paredzot, ka priekšnoteikums piekĜuves atteikšanai ir ne tikai kaitējums lēmumu 
pieĦemšanas procesam, bet ir „ievērojams” kaitējums tam, un jebkurā gadījumā atĜauj 
pārkāpt šo ierobežojumu, ja ir „sevišėa sabiedrības interese”; tomēr uzsver, ka, neskatoties 
uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 3. punktā ir 
ietverta atklāta definīcija, kurā nav paredzēti noteikti nosacījumi attiecībā uz pieteikumu 
vai Ħemta vērā Tiesas judikatūra; uzsver vajadzību ieviest atbilstīgu definīciju saskaĦā ar 
juridiskās noteiktības jēdzienu, sašaurinot šo jēdzienu; 

29. uzsver, ka trialogi un samierināšanas procedūras (kas skaidri izklāstītas LESD 294. pantā) 
ir nozīmīgs likumdošanas procedūras posms, nevis atsevišėa „telpa pārdomām”; jo īpaši 
uzskata, ka pašreizējās trialoga procedūras pirms iespējamās vienošanās pirmajā lasījumā 
nenodrošina pietiekamu dokumentu pārredzamības un piekĜuves līmeni gan iekšēji 
Parlamentam, gan ārēji attiecībā uz iedzīvotājiem un sabiedrības viedokli; tāpēc prasa, lai 
šajā posmā izstrādātie dokumenti, piemēram, darba kārtības, rezultātu pārskati un 
„dokumenti četrās slejās”, kas sastādīti, lai atvieglotu sarunas, netiktu vispārēji uzskatīti 
par atšėirīgiem no pārējiem normatīvajiem dokumentiem un tos publiskotu trialoga 
sanāksmēs pirms iespējamās pirmā lasījuma vienošanās; attiecīgi uzdod kompetentajām 
struktūrām standartizēt šo procedūru un aicina citas iestādes rīkoties tāpat;  

Datu aizsardzība un pārredzamība 

30. uzsver, ka ir jāpanāk atbilstīgs līdzsvars starp pārredzamību un datu aizsardzību2, kā tas 
paskaidrots judikatūrā Bavarian Lager lietā, un uzsver, ka datu aizsardzību nedrīkst 
izmantot Ĝaunprātīgi, īpaši interešu konfliktu piesegšanas un pārmērīgas ietekmes nolūkā 
saistībā ar ES pārvaldi un lēmumu pieĦemšanu; norāda, ka Bavarian Lager lietā Tiesas 
sprieduma pamatā ir uz pašreizējās Regulas (EK) Nr. 1049/2001 redakcija un tas neliedz 

                                                 
1 19. pants, „Sabiedrības tiesības zināt. Tiesību aktu par informācijas brīvību principi”, Londona, 

1999; Transparency International, „Tiesības uz informāciju kā līdzeklis cīĦai pret korupciju”, 
Berlīne, 2006. 

2 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. lpp.). 



mainīt formulējumu, kas ir nepieciešams un jo īpaši vajadzīgs pēc tam, kad Līgumos un 
Pamattiesību hartā ir nepārprotami pasludinātas tiesības uz piekĜuvi dokumentiem; 

31. atzinīgi vērtē Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) un Eiropas ombuda panākto 
vienprātību par atbilstīgu līdzsvaru starp datu aizsardzību un pārredzamību, it īpaši 
attiecībā uz proaktīvo pieeju, ar to saprotot, ka „iestādes novērtē un attiecīgi izskaidro datu 
subjektiem — pirms datu iegūšanas vai datu iegūšanas brīdī —, cik lielā mērā šādu datu 
apstrāde ietver vai var ietvert šo datu publiskošanu”1; 

Orhūsas konvencija 

32. uzsver vairākas pretrunas starp Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Orhūsas konvenciju 
attiecībā uz tās piemērošanu saskaĦā ar Regulu (EK) Nr. 1367/2006, piemēram, atteikuma 
„absolūta” pamatojuma trūkums Orhūsas konvencijā un izĦēmumi, kas pamatoti ar 
militārās jomas, Savienības vai dalībvalsts finanšu, monetārās vai ekonomikas politikas, 
juridisko konsultāciju vai pārbaužu, izmeklēšanas un revīzijas aizsardzību, un izĦēmuma 
attiecībā uz komercinteresēm attiecināšana uz gadījumiem, kuros šāda konfidencialitāte ir 
aizsargāta ar likumu, lai aizsargātu likumīgas ekonomiskās intereses; 

33. aicina ES iestādes, struktūras, birojus un aăentūras Regulu (EK) Nr. 1049/2001 piemērot 
tādā veidā, kas atbilstu Orhūsas konvencijas noteikumiem; šajā saistībā aicina Komisiju 
publiskot atbilstības pārbaužu analīzi attiecībā uz ES direktīvu vides jomā transponēšanu2 
un zinātniskos pētījumus, piemēram, par biodegvielas ietekmi3, un aicina Eiropas Ėīmisko 
vielu aăentūru (ECHA) pilnībā piemērot 119. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ėimikāliju 
reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)4, lai attiecībā uz sabiedrības 
elektronisku piekĜuvi par konfidenciālām atzītu tikai tādas prasības, kas ir skaidri 
pamatotas atbilstīgi REACH regulas 119. panta 2. punktam, un informāciju, ko parasti 
uzskata par tādu, kas saskaĦā ar REACH regulas 118. panta 2. punktu apdraud 
komercinterešu aizsardzību, interpretētu stingri un neskarot Regulā (EK) Nr. 1049/2001 
noteiktās saistības ikvienu tādu informāciju, kas pasludināta par konfidenciālu, līdzsvarot 
ar iespējamām sevišėām sabiedrības interesēm, katru gadījumu izskatot atsevišėi; 

34. uzsver, ka Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā pilnībā jāĦem vērā Orhūsas 
konvencija un visi izĦēmumi jānosaka pilnīgā saskaĦā ar šo konvenciju; 

Starptautiskās attiecības 

                                                 
1 EDAU, „Publiska piekĜuve dokumentiem, kas ietver personas datus, pēc sprieduma Bavarian Lager 

lietā”, 2011. gada 24. marts 
(http://www.edps.europa.eu:80/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publicati
ons/Papers/BackgroundP/11-03-24_Bavarian_Lager_EN.pdf, un „Publiska piekĜuve dokumentiem 
un datu aizsardzība”, 2005. gads 
(http://www.edps.europa.eu:80/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publicati
ons/Papers/BackgroundP/05-07_BP_accesstodocuments_EN.pdf). 

2 Sk. tiesā izskatāmo lietu T-111/11 ClientEarth/Komisija. 
3 Sk. tiesā izskatāmās lietas ClientEarth un citi/Komisija, T-120/10, un ClientEarth un citi/Komisija, 

T-449/10. 
4 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp. 



35. uzsver, ka dokumenti, kas attiecas uz starptautiskajiem nolīgumiem, tostarp dokumenti, 
kurus pieĦēmušas jebkuras šādu nolīgumu īstenošanas vai uzraudzības struktūras vai 
kurām šādi dokumenti ir iesniegti, ir jāpublisko, jo tiem kategoriski nav liegta sabiedrības 
piekĜuve, un uzsver, ka atteikums tiem piekĜūt ir pieĜaujams tikai gadījumos, ja pastāv reāls 
kaitējums starptautiskajām attiecībām, un Ħemot vērā Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 
4. punktu par apspriedēm ar trešām personām; uzsver — tā kā starptautiskiem nolīgumiem 
ir juridiski saistošas sekas, izĦēmumos ir jāievieš sabiedrības interešu kritērijs; norāda, ka 
ES pilsoĦu ievēlētajam Parlamentam Līgumos ir uzticēta institucionāla loma pārstāvēt 
sabiedrības intereses; tādēĜ uzsver, ka ir cieši apĦēmies nodrošināt, lai pilnībā tiktu 
ievērotas Lisabonas līgumā (LESD 218. pantā) Parlamentam piešėirtās prerogatīvas 
starptautisko nolīgumu jomā, un uzsver, ka neviens divpusējais nolīgums ar trešām valstīm 
nedrīkst radīt tam šėēršĜus; 

Laba pārvaldība 

36. uzsver, ka pārredzamība ir cieši saistīta ar tiesībām uz labu pārvaldību, kā tas norādīts 
LESD 298. pantā un Pamattiesību hartas 41. pantā; uzsver, ka administratīva pārredzamība 
nodrošina ES administratīvo pienākumu demokrātisku kontroli, pilsoniskās sabiedrības 
līdzdalību un labas pārvaldības veicināšanu (LESD 15. pants);  

37. uzsver, ka patlaban trūkst saskaĦotu administratīvo tiesību, kas būtu piemērojamas ES 
iestādēm, struktūrām, birojiem un aăentūrām, piemēram, noteikumi par tādu administratīvu 
lēmumu pieĦemšanu, kurus iespējams pārsūdzēt1, vai skaidra LESD 15. panta 3. punktā 
minētā „administratīvo pienākumu” jēdziena; tāpēc aicina ES iestādes steidzami noteikt 
kopējas ES administratīvās tiesības saskaĦā r LESD 298. pantu un izstrādāt kopīgu un 
horizontāli piemērojamu „administratīvā pienākuma” definīciju, it īpaši attiecībā uz 
Eiropas Centrālo banku, Eiropas Investīciju banku un Tiesu; prasa Komisijai šajā 
jautājumā saskaĦā ar LESD 225. pantu iesniegt likumdošanas priekšlikumu, kurā inter alia 
jārisina jautājums par Komisijas ierosināto pārkāpumu procedūru pārredzamību un 
pārskatatbildību attiecībā uz sūdzību iesniedzējiem, Parlamentu un iedzīvotājiem;  

38. uzsver, ka Regulā (EK) Nr. 1049/2001 ir noteikti stingri termiĦi pieprasījumu par piekĜuvi 
dokumentiem izskatīšanai2; ar lielām bažām norāda, ka Komisija tos nav ievērojusi pat 
attiecībā uz Eiropas ombuda ieteikumiem un stingro rīcību, piemēram, lietā 676/2008/RT 
(tā dēvētā Porsche lieta); pauž nožēlu, ka kopš Parlamenta iepriekšējā ziĦojuma 2009. gadā 
šī prakse nav mainījusies, kā to apliecina divas tiesā izskatāmās lietas, ko iesniedza 
ClientEarth un citi (lieta T-120/10 un T-449/10); 

39. norāda, ka vairākos gadījumos ilgās kavēšanās dēĜ tika iesniegtas prasības Tiesā, 
pamatojoties uz atbildes trūkumu, bet pēc tam tika sniegta novēlota Komisijas atbilde, 
atceĜot tiesvedību un liekot attiecīgajai personai sākt visu procedūru no sākuma3; aicina 
Komisiju pilnībā ievērot Regulā (EK) Nr. 1049/2001 noteiktos termiĦus; iesaka paredzēt 
saistošus noteikumus, piemēram, pienākumu publiskot dokumentus, ja nav ievēroti 
termiĦu; 

                                                 
1 Access Info lietā (T-233/09) atklājās, ka apstiprinoši lēmumi tiek sūtīti kā parastas, nevis ierakstītas 

vēstules, kaut arī saĦemšanas datuma apstiprinājums ir būtisks, lai izvērtētu termiĦa ievērošanu 
attiecībā uz turpmākām tiesiskās (tiesas) aizsardzības līdzekĜu prasībām. Sk. 20.–29. punktu. 

2 Regulas (EK) Nr. 1049/2001 7. un 8. pants. 
3 Sk., piemēram, Ryanair Ltd./Komisija (apvienotās lietas T-494/08 līdz T-500/08 un T-509/08) un 

Stichting Corporate Europe Observatory/Komisija (lieta T-395/10). 



40. aicina sagatavot un publiskot gada pārskatus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
17. pantam, ietverot aprēėinu par vidējo termiĦu pieteikumu izskatīšanai, kā paredzēts 
Padomes gada ziĦojumā par piekĜuvi dokumentiem (2009. gads); 

41. atgādina, ka laba pārvaldība apvieno jēdzienus „piekĜuve dokumentiem” un „piekĜuve 
informācijai”; aicina veikt izmaiĦas spēkā esošajos tiesību aktos, piemērojot Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 6. panta 2.  un 4. punktu, kas attiecas uz pieteikumu skaidru formulēšanu un 
palīdzības sniegšanu pilsoĦiem, kā arī uz „informācijas pieprasījuma” gadījumiem, ja 
attiecīgie dokumenti ir saistīti ar šādu pieprasījumu;  

42. atgādina, ka pārredzamība ir ne vien ES iestāžu, struktūru, biroju un aăentūru pasīvas 
rīcības jautājums, bet tam vajadzīga arī proaktīva pieeja, kā to vairākkārt uzsvēris Eiropas 
ombuds; aicina ES iestādes publiskot pēc iespējas daudzu kategoriju dokumentus, šo 
informāciju parasti ievietojot savās tīmekĜa vietnēs (ietverot budžetus un valsts iepirkuma 
līgumus, kas noslēgti iepriekšējos trijos gados); uzsver, ka proaktīva pieeja var novērst 
nevajadzīgas tiesas prāvas, kuru dēĜ tiek nelietderīgi tērēta nodokĜu maksātāju nauda, kā arī 
vienlaikus radīti nevajadzīgi nokavējumi, izmaksas un apgrūtinājumi tiem, kuri prasa 
piekĜuvi dokumentiem; 

43. aicina Komisiju nodrošināt pārredzamību Eiropas līdzekĜu pārvaldībā, publiskojot 
līdzvērtīgu kategoriju informāciju par šo līdzekĜu saĦēmējiem atsevišėā tīmekĜa vietnē 
vienā no ES darba valodām; 

44. uzskata, ka attiecībā uz piekĜuvi dokumentiem ir jāizveido kontaktpunkti un katrā 
ăenerāldirektorātā vai attiecīgajā iestāžu vienībā jārada īpaši apmācītu ierēdĦu vietas, lai 
izstrādātu pēc iespējas labāku proaktīvu politiku, visefektīvāk izvērtētu pieprasījumus un 
nodrošinātu, ka visi Regulā (EK) Nr. 1049/2001 noteiktie termiĦi tiek stingri ievēroti; 

45. atkārtoti norāda, ka Parlamentam ir jābūt paraugam proaktīvas pieejas, publicitātes, 
pārredzamības, atvērtības un dokumentu publiskošanas jomā; šajā ziĦā uzsver sekmīgo 
uzklausīšanas un komitejas sanāksmju straumēšanu papildus plenārsēžu straumēšanai un 
uzskata, ka tam ir jākĜūst par normu un ka vēl jo vairāk ir jāpaplašina Likumdošanas 
observatorija (OEIL), ietverot visas ES oficiālās valodas un tādu informāciju gan komiteju, 
gan plenārsēžu līmenī kā grozījumi, pārējo komiteju atzinumi, Juridiskā dienesta atzinumi, 
vēlēšanu saraksti, balsojumi pēc saraksta, klātesošie un nobalsojušie deputāti, iestāžu 
vēstules, ēnu referentu uzvārdi, funkcija „meklēt pēc vārda”, daudzvalodu meklēšana, 
iesniegšanas termiĦi, RAS kanāli, likumdošanas procedūru skaidrojumi, saites uz diskusiju 
straumēšanu u. c., lai iedzīvotājiem nodrošinātu pilnu informācijas ciklu, sniedzot piekĜuvi 
dokumentiem, kā arī iedzīvotājiem paredzētiem daudzvalodu likumdošanas priekšlikumu 
kopsavilkumiem un spēkā esošo tiesību aktu kopsavilkumiem (SCADPLUS), attiecībā uz 
kuriem arī ir jāpiedāvā iepriekš aprakstītās atbilstīgās meklēšanas un pārlūkošanas iespējas; 

46. atgādina, cik svarīgi ir aizsargāt Parlamenta deputātu mandātu neatkarību; vienlaikus 
uzskata, ka pārredzamība ir jāattiecina uz Parlamenta oficiālo struktūrvienību (piemēram, 
Priekšsēdētāju konference, Prezidijs1 un kvestori) darbu, kā arī uz Parlamenta deputātu 
darbību, piemēram, dalību parlamentārajās aktivitātēs un plenārsēžu apmeklēšanu, 
piemērojot noteikumus, ko Parlaments izvirzījis 2009. gada 14. janvāra rezolūcijā; uzskata, 

                                                 
1 Piemēram, kopš 2009. gada Parlamenta Reglamentā (P6_TA(2009)0359) vairs nav iekĜauts publiski 

tieši pieejamo Parlamenta dokumentu saraksts; prerogatīva izveidot šādu sarakstu tagad piešėirta 
Prezidijam (104. panta 3. punkts). 



ka jautājums par Parlamenta deputātu piemaksām ir jāizskata pārredzamā veidā, vienlaikus 
pilnībā ievērojot noteikumus par personas datu aizsardzību; 

47. uzskata, ka dalībvalstīm, transponējot ES tiesību aktus savas valsts tiesību aktos, ir 
jāatspoguĜo ES līmeĦa pārredzamība, jo īpaši izveidojot atbilstības tabulas un inter alia 
izmantojot labāko pārredzamības praksi, kāda panākta e-Parlamenta un e-pārvaldes jomā; 

48. uzsver, ka dalībvalstu iestādes parasti neievēro pilsoĦu tiesības uz informāciju, tādēĜ aicina 
Komisiju — Ħemot vērā labas pārvaldības principu — izpētīt dalībvalstu noteikumus par 
piekĜuvi dokumentiem un mudināt tās izstrādāt pēc iespējas pārredzamākus noteikumus, 
kas nodrošinātu pilsoĦu piekĜuvi dokumentiem; 

49. norāda uz dažiem uzlabojumiem Padomes reăistros, taču vērš uzmanību uz to, ka iestāžu 
starpā joprojām pastāv koordinēšanas un sadarbspējas trūkums, Ħemot vērā, ka šiem 
reăistriem nav vienota informācijas modeĜa, kas Ĝautu iedzīvotājiem „apvienotā 
kontaktpunktā” iegūt vajadzīgos dokumentus un iekĜaut jaunu informāciju, vai arī izmantot 
kopīgu meklētājprogrammu, kas ir pilnībā saistīta ar Likumdošanas observatoriju (OEIL) 
un kurā vienkopus sagrupēti dokumenti, kas attiecas uz vienu likumdošanas procedūru; 

50. šajā ziĦā aicina Padomi un Komisiju vest sarunas ar Parlamentu, lai grozītu Kopīgo 
deklarāciju par koplēmuma procedūru un Iestāžu nolīgumu par labāku tiesību aktu izstrādi; 
tikmēr apĦemas grozīt procedūru noteikumus, tostarp pievienoto rīcības kodeksu par 
koplēmuma sarunām, lai šos principus pilnībā atzītu par saistošiem; 

51. uzskata — ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 15. panta 2. punktu izveidotajai iestāžu 
kopīgajai komitejai ir jāstrādā intensīvāk un jāziĦo kompetentajām komitejām par 
apspriestajiem jautājumiem, Parlamenta pausto nostāju, citu iestāžu iesniegtajiem 
problemātiskajiem jautājumiem, kā arī par panāktajiem rezultātiem, ja tādi ir; tāpēc aicina 
šo komiteju rīkot sanāksmes biežāk — jebkurā gadījumā vismaz reizi gadā — un padarīt 
atklātas iekšējās diskusijas un apsvērumus, nodrošinot to publiskošanu, uzaicinot 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un Ħemot vērā viĦu un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja ieteikumus; šai komitejai ir jāstrādā pie ikgadējā revīzijas ziĦojuma par 
pārredzamību un atvērtību Eiropas Savienībā, kurš ir jāsagatavo Eiropas Ombudam; aicina 
to steidzami pievērsties šajā rezolūcijā minētajiem jautājumiem; 

o 

o     o 

52. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, Eiropas ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas 
Padomei. 

 


