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CUVÂNT ÎNAINTE

Parlamentul, Consiliul și Comisia aplică, de la 3 decembrie 2001, Regulamentul (CE) nr.
1049/2001 privind accesul public la documentele pe care le dețin.

În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din acest regulament: „Fiecare instituție publică
un raport anual privind anul anterior, în care se menționează numărul de respingeri ale
cererilor de acces la documente și motivele acestora, precum și numărul de documente
sensibile neînscrise în registru”.

În conformitate cu articolul 116 alineatul (6) din Regulamentul de procedură al
Parlamentului, Biroul adoptă raportul anual prevăzut la articolul 17 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

REFERITOR LA METODOLOGIE

Raportul anual al Parlamentului pe 2017 este elaborat conform următoarei metodologii:

 datele privind documentele consultate și solicitate se referă doar la documentele
specificate;

 cererile pentru volume foarte mari sau nespecificate de documente, pe care
instituția nu le-a putut identifica, nu sunt reflectate în cifrele privind documentele
solicitate;

 datele privind solicitările de acces la documente țin cont de două tipuri de cereri,
pentru documente specificate și pentru un număr nespecificat de documente;

 deciziile de acces parțial sunt considerate un răspuns pozitiv;
 cererile de confirmare se pot referi fie la decizii inițiale de refuzare a accesului, fie la

decizii inițiale de a acorda un acces parțial;
 data înregistrării cererii inițiale este cea care determină anul cererii de confirmare

corespunzătoare.
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Raportul anual al Parlamentului European
referitor la accesul public la documente - 2017

(articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001)

Rezumat

Date statistice

 Numărul referințelor documentelor din registrul public al documentelor a crescut în
continuare. La 31 decembrie 2017, baza de date a registrului conținea 683 846 de
referințe, față de 647 903 la sfârșitul anului trecut.

 În 2017, utilizatorii site-ului web cu registrul public al Parlamentului au consultat direct
prin intermediul registrului 95 014 documente. În aceeași perioadă, Parlamentul a
primit, prin intermediul formularului de cerere online sau prin e-mail, 452 de cereri
referitoare la 725 de documente specificate, o scădere de 10% față de 2016.

 Din cele 452 de cereri, 84 au vizat documente nedivulgate anterior publicului.

 Rata globală de răspuns pozitiv a depășit 93% în 2017.
 Parlamentul a refuzat accesul în 30 de cazuri, mai ales pentru cereri care se refereau la

documente legate de deputați.

Tendințe

 În 2017, numărul de cereri pentru cantități foarte mari sau nespecificate de documente
(cereri pentru „toate documentele legate de” un anumit subiect, „toate documentele care
conțin informații privind” o anumită temă, sau documente ce acoperă o întreagă
perioadă de timp) a scăzut cu 31 % față de anul precedent. Această scădere
semnificativă survine după ce cifra a crescut de trei ori între 2014 și 2015.

 Persoanele care au introdus cereri au menținut un interes puternic în documentele
referitoare la finanțarea fundațiilor și partidelor politice europene în cursul anului 2017.
Cu toate acestea, ele au prezentat chiar mai multe cereri de acces la documente
referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților sau la administrarea
Parlamentului European, cum ar fi documentele referitoare la procedurile de achiziții
publice.
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Pe lângă faptul că prezintă cititorului o imagine de ansamblu a modului în care
Parlamentul pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 de-a lungul anilor,
cifrele și statisticile privind cererile de acces la documente prezentate și discutate în
rapoartele anuale, inclusiv în prezentul raport, permit identificarea unor tendințe,
evoluții și problematici din acest domeniu.

A) Registrul public al documentelor Parlamentului

Registrul public al documentelor Parlamentului colectează, în special, trimiteri la
documente legislative și, dacă este posibil, la alte categorii de documente direct accesibile.
Registrul a fost înființat în 2002, în vederea creșterii în continuare a transparenței și a
facilitării accesului public la documentele instituției, în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1049/2001.

Crescând cu 6% față de anul precedent, până la 31 decembrie 2017, numărul de referințe
ale documentelor din baza de date a registrului a ajuns la 683 846 (reprezentând în total
4 384 273 de documente, dacă punem la socoteală multiplele versiuni lingvistice). Niciun
document sensibil [în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001] nu a fost
înregistrat în registrul public.

(Fig. 1) Evoluția registrului public al documentelor Parlamentului
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B) Documentele consultate și solicitate1

Aproape toate documentele din registrul public al documentelor Parlamentului pot fi
descărcate direct prin intermediul site-ului web menționat, în conformitate cu articolul 12
din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, care prevede că instituțiile trebuie să pună
documentele la dispoziția directă a publicului în cea mai mare măsură posibilă.
Documentele ce nu pot fi consultate direct pot fi puse la dispoziție în urma unei cereri
transmise prin intermediul formularului de cerere online2 sau prin e-mail.

B.1) Documentele consultate direct

În 2017, 95 014 documente au fost consultate direct pe site-ul registrului public al
Parlamentului. Trebuie menționat că această cifră nu ține cont de consultările realizate prin
intermediul altor platforme conectate la baza de date a registrului, printre care platformele
comisiilor parlamentare și site-urile grupurilor de reflecție ale Parlamentului.

Documentele care au fost consultate cel mai frecvent au fost: întrebările cu solicitare de
răspuns scris depuse în temeiul articolului 130 din Regulamentul de procedură (25,4%),
răspunsurile la întrebări parlamentare (22,2%), rapoartele comisiilor (6,3%), documentele
primite de la Comisia Europeană (3,9%).

(Fig. 2) Numărul documentelor consultate pe site-ul registrului public de documente al
Parlamentului

1 Aceste date privesc doar documente specificate.
2 https://www.secure.europarl.europa.eu/RegistreWeb/requestdoc/secured/form.htm?language=RO



7



8

B.2) Documente solicitate prin intermediul formularului de cerere online sau prin email

În 2017, i-au fost solicitate Parlamentului 725 de documente specificate prin intermediul
formularului de cerere online sau prin email. Acest număr reprezintă o scădere cu 10% față
de volumul documentelor specificate solicitate în anul precedent.

Ca și în anii anteriori, acest număr nu ține seama de cererile de acces la un număr
nespecificat de documente, cum ar fi cererile depuse pentru accesul la „toate documentele
legate de” un anumit subiect, „toate documentele care conțin informații privind” o anumită
temă etc. Documentele aferente unor astfel de solicitări nu pot fi cuantificate în scopuri
statistice.

(Fig. 3) Numărul documentelor specificate solicitate prin intermediul formularului de cerere
online sau prin e-mail
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C) Date privind solicitările

În 2017, Parlamentul a primit 452 de solicitări prin intermediul formularului de cerere online
sau prin e-mail. 341 dintre acestea vizau documente specificate, iar 101 vizau un număr
nespecificat de documente și zece vizau consultări interinstituționale în temeiul
„memorandumului de înțelegere”3 (a se vedea Capitolul II, C).

Circa 22 % din cererile primite în 2017 solicitau accesul fie la „toate documentele legate de” un
anumit subiect, fie la „toate documentele care conțin informații privind” o anumită temă.
Trebuie subliniat că numărul cererilor de acest tip pentru un număr nespecificat de
documente, care pot necesita o perioadă lungă de timp pentru procesare, a crescut cu 31 %
de la un an la altul.

Din cele 452 de cereri primite în 2017, Parlamentul a răspuns pozitiv în 422 de cazuri. Această
cifră include 14 cazuri în care accesul la documentele solicitate a fost acordat parțial.

(Fig. 4) Numărul de cereri și de răspunsuri pozitive

În plus, 84 dintre cele 452 de cereri primite în 2017 au vizat documente ce nu mai fuseseră
divulgate publicului.

3 Memorandumul de înțelegere dintre serviciile Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei care vizează
tratarea rapidă a consultărilor în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul
public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei.
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Majoritatea cererilor de documente nedivulgate anterior au privit activitatea politică și
declarațiile de cheltuieli ale deputaților (26 %), administrația Parlamentului (23 %),
finanțarea partidelor și grupurilor politice (15 %), avizele juridice și procedurile judiciare
(10 %) și negocierile din cadrul trilogurilor (5 %).

În 2017, Parlamentul a răspuns pozitiv la 54 din 84 de cereri de documente nedivulgate
anterior.

(Fig. 5) Numărul de cereri pentru documente nedivulgate anterior și răspunsuri pozitive

În 2017, Parlamentul a refuzat accesul public la documentele solicitate în 30 de cazuri, printr-
o decizie a autorității competente.

Au fost depuse la Parlament 11 cereri de confirmare4 în urma refuzului în etapa inițială. În
fiecare caz, Parlamentul și-a confirmat poziția inițială.

17 dintre cele 30 de refuzuri au vizat documente referitoare la deputați. Nouă cazuri au privit
administrația Parlamentului, trei au privit finanțarea partidelor și grupurilor politice, iar un
caz s-a referit la petiții.

4 Cererile de confirmare pot fi depuse cu privire la un refuz total sau la accesul parțial [articolul 7 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001]. În 2017, două cereri de confirmare au fost tratate în același răspuns.
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(Fig. 6) Numărul de cereri pentru documente nedivulgate anterior și refuzuri

Refuzurile au avut anul acesta la bază în principal necesitatea protejării vieții private și a
integrității persoanelor [articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr.
1049/2001], a procesului decizional al instituției [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul
(CE) nr. 1049/2001], a consultanței juridice [articolul 4 alineatul (2) a doua liniuță din
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001] și a intereselor comerciale ale unei persoane fizice sau
juridice [articolul 4 alineatul (2) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001].
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(Fig. 7) Rata recurgerii la derogări în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001

În concluzie, rata răspunsurilor pozitive a Parlamentului a rămas ridicată în 2017, fiind de
aproximativ 93%, iar cea a răspunsurilor pozitive pentru cererile de documente nedivulgate
anterior fiind de 64%.

D) Profilurile solicitanților5

Cererile provin în continuare în cea mai mare măsură din partea persoanelor din mediul
academic și a cercetătorilor (peste 33%), fiind urmate de cele din partea sectorului comercial,
a organizațiilor de mediu și a altor reprezentanți ai unor grupuri de interese, toate acestea
însumând circa 20%. Jurnaliștii, care au depus 16 % dintre cereri, reprezintă cea mai
importantă proporție de solicitanți pentru documentele care nu au fost divulgate anterior.

În ceea ce privește dispersia geografică a cererilor în statele membre, structura observată a
rămas identică. Aproximativ 18 % dintre cereri au provenit din Belgia, țara cu cele mai multe
solicitări, urmată, în ordine descrescătoare, de Germania (15 %), Spania (15 %), Franța (11 %)
și Italia (10 %). Cererile provenite din țări terțe au reprezentat aproximativ 4,6% din totalul
solicitărilor.

Engleza a rămas limba preponderentă pentru cererile de documente (55%), urmată de
franceză (13%), germană (11%) și spaniolă (4%), evoluție similară cu cea din anii precedenți.

(Fig. 8) Profilurile solicitanților privind accesul la documente în 2017

5 Datele privind profilurile solicitanților sunt colectate pe baza informațiilor oferite de aceștia în cererile depuse. Cu toate
acestea, întrucât Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 nu impune solicitanților să furnizeze informații cu privire la identitatea
lor, un număr de solicitanți aleg să nu își dezvăluie ocupația; așa se întâmplă în special în cazul cererilor transmise prin e-
mail.
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(Fig. 8a) Naționalitatea
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(Fig. 8b) Profesia

(Fig. 8c) Limba
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Evenimentele importante din cadrul Uniunii Europene sau activitățile deosebite ale
Parlamentului reprezintă iar și iar motive de transmitere a unor cereri de acces la
documente. Astfel, în 2017, o serie de cereri erau legate în mod clar de alegerile naționale
din statele membre sau de articole de ziar privind finanțarea partidelor politice, un subiect
care, în ultimul timp, a fost tratat în repetate rânduri de presa specializată. Totuși, tendințele
principale din acest an nu au fost atât expresia unor evenimente punctuale, cât expresia
unor interese pe termen lung. Subiectele în cazul cărora s-au înregistrat cele mai multe
cereri de acces la documente în ultimul an calendaristic au fost declarațiile privind
cheltuielile și indemnizațiile deputaților și sarcinile administrative specifice ale
Parlamentului European, cum ar fi procedurile de achiziții. Astfel cum a fost ilustrat de
cauzele recente introduse în fața Curții de Justiție, care vor fi discutate mai jos, publicul și-a
manifestat interesul în documentele și informațiile privind aceste chestiuni de-a lungul
multor ani.

A) Cererile privind declarațiile privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților

Publicul și-a manifestat și în cursul anului 2017 un mare interes de a accesa documente sau
informații referitoare la declarațiile privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților. 26 % din
toate cererile de documente nedivulgate anterior au aparținut acestei categorii. Având în
vedere declarațiile făcute în cadrul audierilor în instanță sau al cererilor depuse de solicitanți,
se poate concluziona că obiectivele acestor cereri este de a îmbunătăți controlul publicului
asupra folosirii fondurilor publice, inclusiv a indemnizației pentru cheltuieli generale de care
beneficiază deputații.

Practica instituției

În mod principial, există o separare de natură organică între Parlament și deputații aleși în
acesta. Prin urmare, nu este de competența instituției să decidă dacă documentele
personale ale deputaților, schimburile de mesaje electronice, agendele, scrisorile sau notele
lor interne ar trebuie divulgate sau nu. Acestea nu sunt documente ale Parlamentului. Cu
toate acestea, articolul 116 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului
European prevede că, în ceea ce privește accesul la documente, documentele întocmite de
deputați individuali sunt considerate documente ale Parlamentului dacă au fost depuse în
temeiul Regulamentului de procedură. Conform acestei dispoziții, declarațiile privind
cheltuielile și indemnizațiile pe care deputații le prezintă Parlamentului spre rambursare
într-adevăr devin documente ale Parlamentului și se încadrează în domeniul de aplicare al
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. Cetățenii sau organizațiile adesea solicita accesul la exact
aceste documente.

Atunci când tratează cererile de acces la documentele legate de deputați, Parlamentul ține
seama de articolul 116 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului
European și deseori se aplică articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE)
nr. 1049/2001 referitor la protecția vieții private și a integrității individului.
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Declarațiile privind cheltuielile și indemnizațiile conțin o serie de date cu caracter personal,
astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Prin urmare, Parlamentul, în
majoritatea cazurilor de acest tip, trebuie să refuze accesul la aceste documente în temeiul
protecției vieții private și a integrității individului, astfel cum se prevede la articolul 4
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 coroborat cu Regulamentul (CE)
nr. 45/20016.

Răspunsul Parlamentului la cererile de acces la aceste documente este ghidat și de
orientările decise de Birou la 20 februarie 2008 în funcție de cele mai bune practici observate
în cadrul parlamentelor naționale. În conformitate cu respectivele orientări, nu se comunică
defalcări detaliate ale sumelor vărsate efectiv deputaților, deși deputații au dreptul de a
comunica publicului aceste informații.

B) Cazul cererilor de documente referitoare la procedurile de ofertare și de achiziții

O altă tendință din 2017 care merită o secțiune în acest raport este interesul publicului de a
avea acces la dosarele de achiziții publice. Atât ofertanții, cât și, uneori, cercetătorii sau
jurnaliștii introduc cereri de acces, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, la
documentele legate de procedurile de achiziții publice. În timp, aceste tipuri de cereri au
adus în discuție o serie de aspecte, dintre care unele au fost rezolvate, dacă nu în totalitate,
cel puțin parțial, în 2017.

Numărul excesiv de documente

Spre deosebire de anumite legi naționale, Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 nu cuprinde
nicio dispoziție privind cererile abuzive sau în mod clar nerezonabile. Cu toate acestea, unii
solicitanți cer acces la documente foarte lungi sau la dosare foarte mari, iar cererile
complexe pot genera o sarcină administrativă considerabilă pentru instituție. Prelucrarea
acestor cereri implică adeseori o activitate de cercetare detaliată, o analiză detaliată și
implicarea mai multor servicii din cadrul Parlamentului.

În astfel de situații, Parlamentul are opțiunea de a extinde cu încă 15 zile lucrătoare termenul
legal pentru a răspunde solicitantului, în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul
(CE) nr. 1049/2001 și de a discuta informal cu solicitantul în scopul identificării unei soluții
echitabile în temeiul articolul 6 alineatul (3) din același regulament. Totuși, aceste
oportunități s-au dovedit a nu fi întotdeauna suficiente sau adecvate. În absența unui acord
între solicitant și Parlament de a se restrânge domeniul de aplicare al cererii la un număr
funcțional de documente, până mai nou nu a existat nicio cale testată din punct de vedere
judiciar pentru a soluționa problemele apărute din cauza sarcinii administrative
considerabile generate de aceste cereri.

Curtea de Justiție a subliniat că, în situații particulare în care volumul documentelor la care
se solicită accesul sau cel al pasajelor care trebuie cenzurate ar determina o sarcină
administrativă disproporționată, principiul proporționalității ar permite instituțiilor să pună
în balanță, pe de o parte, interesul accesului public și, pe de altă parte, volumul de lucru care
ar rezulta din soluționarea cererii de acces. Această posibilitate și condițiile pentru a recurge
la aceasta au fost acum recunoscute și stabilite de Curte în cauza T-136/15, Evropäiki
Dynamiki/Parlamentul European. Această cauză privea o cerere de acces la toate informațiile

6 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și
privind libera circulație a acestor date, JO L 8, 12.1.2001, p. 1-22.
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disponibile cu privire la toate solicitările de oferte care au fost emise de Parlamentul
European pentru toate loturile specifice legate de un contract-cadru pentru servicii
informatice.

Judecătorii au confirmat că, în cazul în care nu există nicio alternativă la o evaluare
individuală a documentelor solicitate, în care o astfel de examinare presupune un volum de
muncă nerezonabil și în care instituția a încercat să ajungă la un acord pentru a reduce
amploarea cererii fără niciun rezultat, atunci instituția poate refuza în mod legal accesul la
documente pe baza volumului de muncă excesiv.

Cazul special al documentelor referitoare la finanțarea partidelor politice europene

Pentru a putea beneficia de finanțare de la bugetul Uniunii Europene pentru funcționarea
lor pe parcursul unui exercițiu financiar, partidele și fundațiile politice europene trebuie, în
urma unei solicitări anuale de propuneri, să solicite un grant înainte de începutul fiecărui
exercițiu financiar.

Procedura de finanțare a fost instituită inițial prin Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, iar
normele în materie prevedeau publicarea directă a unor informații specifice. În același timp,
Parlamentul a primit numeroase cereri de acces public, în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1049/2001, la documente sau informații cu privire la administrarea procesului de
finanțare, a căror divulgare nu este prevăzută în mod explicit. Mai multe dintre aceste cereri
au fost depuse pentru a obține accesul la dosarele depuse de partidele politice pentru a
solicita un grant. Detaliile solicitărilor de grant și caracterul sensibil al informațiilor din
acestea fac ca, până și în cazul depunerii unei cereri de acces la aceste solicitări de grant în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, Parlamentul European să decidă în majoritatea
cazurilor să nu le divulge, întrucât ar compromite obiectivele și activitățile esențiale ale
organizației. Prin urmare, accesul la solicitările de granturi a trebuit să fie refuzat pentru a
proteja interesele de natură comercială ale partidelor și fundațiilor, în conformitate cu
articolul 4 alineatul (2) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Întrucât Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 a intrat în vigoare și a înlocuit
Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 începând cu exercițiul financiar 2018, lucrurile s-au
schimbat. Nu numai că noul regulament instituie Autoritatea pentru partidele politice
europene și fundațiile politice europene („Autoritatea”), un organism independent care
gestionează înregistrarea partidelor și fundațiilor politice europene, ci prevede, de
asemenea, publicarea automată a informațiilor și documentelor legate de aceste partide și
fundații politice direct de către Autoritate. Prin urmare, Parlamentul se așteaptă ca numărul
cererilor de acces la documente privind partidele și fundațiile politice să scadă în mod
semnificativ.

C) Consultarea terților

În cazul în care Parlamentul este invitat, în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1049/2001, să evalueze potențiala publicare a unui document pe care îl deține dar care
provine de la un terț, Parlamentul poate avea obligația de a consulta emitentul privind
poziția sa în ceea ce privește dezvăluirea publică a documentului. De obicei, autorul unui
document este într -o poziție mai bună decât cei care se întâmple să păstreze documentul
pentru a evalua dacă acesta poate, într-adevăr, să fie divulgat.
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Consultațiile interinstituționale

În cazul în care terțul este Comisia sau Consiliul, Parlamentul European consultă partea terță
în temeiul unui memorandum de înțelegere specific încheiat de cele trei instituții în 2002.
Vice versa, în conformitate cu același memorandum, Parlamentul este consultat de către
Comisie sau Consiliu în cazurile în care acestora li s-a solicitat să divulge un document emis
în cadrul Parlamentului.

În cadrul acordului, cele trei instituții s-au angajat să termine aceste consultări preliminare
într-un termen care să le permită să finalizeze tratarea cererilor de acces la documente în
termenele obligatorii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. Acest proces permite,
de asemenea, instituției care tratează cererea să înțeleagă mai bine care sunt documentele
solicitate și care sunt interesele aflate în joc înainte de a lua o decizie. În 2017, Parlamentul
a fost implicat în zece consultări în temeiul memorandumului de înțelegere.

Consultarea altor terți

În cazul în care Parlamentul este solicitat, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, să
evalueze potențiala publicare a unor documente pe care le deține dar care au fost produse
de alți terți decât Consiliul sau Comisia, Parlamentul este obligat să consulte terții cu privire
la divulgarea documentelor în cazul în care nu este clar dacă documentele pot sau nu pot fi
divulgate. Dacă acești terți nu s-au angajat în mod expres să trimite un răspuns la aceste
consultări într-un termen dat, acest lucru a complicat tratarea cererii respective.

În luna iulie, când Curtea de Justiție a confirmat prin decizia sa în cauza C-213/15 P
interpretarea potrivit căreia documentele prezentate în instanță trebuie tratate ca orice alt
document în sensul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, Parlamentul a primit cereri de acces
la toate documentele prezentate în instanță în conexiune cu unele proceduri în care a fost
implicat Parlamentul. Aceasta a determinat Parlamentul să lanseze runde de consultări cu
toate părțile ale căror documente erau în posesiunea Parlamentului, inclusiv cu mai multe
state membre. În cele din urmă, Parlamentul a divulgat documentele respective, în cazurile
în care autorii acestora au confirmat că ele pot fi divulgate. În caz contrar, Parlamentul a
stabilit, pe baza excepțiilor la dreptul de acces instituite prin Regulamentul (CE) nr.
1049/2001 și în virtutea jurisprudenței din domeniu, că documentele respective prezentate
în instanță nu pot fi divulgate.
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Plângerile adresate Ombudsmanului european și procedurile judiciare inițiate în ceea ce
privește punerea în aplicare de către Parlament a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 sunt
adesea o oportunitate de care administrația dispune pentru a-și ajusta practicile în materie
de acces la documente, independent de rezultatul procedurii în cauză. Acest capitol
prezintă un raport privind plângerile adresate Ombudsmanului în 2017 și procedurile
judiciare pendinte.

A. Plângerile noi

- plângerile 611/2017 și 895/2017

Un jurnalist ale cărui cereri de acces la documente care implică, în special, date cu caracter
personal ale personalului au fost refuzate a transmis două plângeri Ombudsmanului în
primăvara anului 2017. Cele două plângeri sunt foarte asemănătoare. Prima dintre acestea
vizează deciziile Parlamentului de a prelungi termenele pentru tratarea cererilor
reclamantului, precum și faptul că Parlamentul a refuzat accesul la anumite documente. În
cea de a doua, solicitantul a susținut, din nou, că Parlamentul ar fi prelungit în mod
nejustificat termenul de răspuns, că Parlamentul ar fi refuzat în mod eronat accesul la un
anumit document și că Parlamentul înregistrează anumite documente într-un mod care nu
este compatibil cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Serviciile Ombudsmanului au consultat documentele în discuție în vara anului 2017. În
prezent, Parlamentul așteaptă concluziile Ombudsmanului.

- plângerea 1956/2017

În noiembrie, un solicitant a înaintat o plângere Ombudsmanului în ceea ce privește o cerere
de acces public la documente care implică date cu caracter personal ale unor deputați în
Parlamentul European și în parlamente naționale. Investigația a fost închisă fără a necesita
acțiuni ulterioare suplimentare.

B. Controlul jurisdicțional

B.1) Cauze noi

Deciziile Parlamentului privind accesul la documente sunt destul de rar contestate. În acest
an, o singură acțiune în anulare a fost depusă în fața Curții de Justiție.

În luna iulie, un profesor de drept al Uniunii a formulat o acțiune în anularea unei decizii a
Parlamentului din 3 aprilie 2017 prin care instituția a refuzat accesul public la o decizie a
Parlamentului din 8 iulie 2015 pe baza faptului că aceasta din urmă era ea însăși contestată
în fața Curții, iar divulgarea ei ar fi adus atingere procedurii judiciare (cauza T-421/17, Leino-
Sandberg/Parlamentul).
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B.2) Hotărârile Curții

La începutul anului, au existat trei cauze pendinte care implică accesul la documente și
Parlamentul European: Cauza T-136/15, Evropäiki Dynamiki/Parlamentul (proceduri de
achiziții publice), cauza T-540/15 De Capitani/Parlamentul (documente din cadrul
trilogurilor) și cauzele T-639/15 și T-666/15, jurnaliști/Parlamentul (indemnizații și cheltuieli
ale deputaților). Curtea a organizat o audiere pentru fiecare dintre aceste cauze în cursul
anului și a pronunțat o hotărâre în cauza T-136/15, Evropäiki Dynamiki/Parlamentul și în
cauza T-540/15, De Capitani/Parlamentul.

1) Cauza T-136/15 — Evropäiki Dynamiki/Parlamentul

În acest caz, solicitantul a solicitat Parlamentului să aibă acces la toate informațiile
disponibile cu privire la toate solicitările de cotații legate de o serie de proceduri de licitație.
Parlamentul European a informat solicitantul că, având în vedere numărul foarte mare de
documente care trebuie examinate în mod individual, nu ar putea respecta termenele
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul la documente și a sugerat
solicitantului că se va încerca să se identifice o „soluție echitabilă” în sensul articolul 6
alineatul (3) din regulamentul respectiv. Solicitantul a răspuns negativ la sugestie. În acest
context, Parlamentul a refuzat accesul la toate documentele solicitate, invocând faptul că
volumul de muncă implicat în evaluarea lor este excesivă.
Curtea a confirmat poziția Parlamentului potrivit căreia o instituție poate refuza accesul la
documente pe baza un volum disproporționat de activitate administrativă. Curtea a statuat
că, într-adevăr, o instituție poate refuza accesul la documente pe baza unei sarcini de lucru
nerezonabilă, cu condiția ca (1) volumul de muncă reprezentat de examinarea individuală a
documentelor solicitate să nu fie rezonabil, (2) instituția să fi consultat solicitantul pentru a
găsi o soluție echitabilă și (3) instituția a studiat efectiv toate celelalte opțiuni posibile
comparativ cu o examinare individuală.

Această constatare este demn de remarcat pentru cazurile în care tratarea ar dificilă în
termenele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

2) Cauza T-540/15 - De Capitani/Parlamentul (documente din cadrul trilogului)

În această cauză, solicitantul a cerut anularea deciziei Parlamentului European din 8 iulie
2015 de a acorda numai un acces public parțial la două documente pe mai multe coloane
referitoare la negocierile interinstituționale în curs privind propunerea legislativă de
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene
pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol).

Curtea a organizat o audiere în septembrie 2017 și și-a pronunțat hotărârea la 22 martie
2018.
Judecătorii au considerat că Parlamentul nu a demonstrat că publicarea completă solicitată
a tabelelor cu mai multe coloane înainte de finalizarea procedurii legislative ar fi subminat
în mod grav procesul legislativ. Prin urmare, ele au anulat decizia Parlamentului pentru
nerespectarea obligației de motivare.
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3) Cauzele T-639/15 - T-666/15 Psara et. al./Parlamentul (indemnizațiile și cheltuielile
deputaților)

În noiembrie 2015, mai mulți jurnaliști au intentat 29 de cauze pe lângă Tribunal, ca urmare
a deciziilor Parlamentului de a refuza accesul public la unele documente justificative privind
cheltuielile și indemnizațiile tuturor deputaților pe motive legate de protecția vieții private
și a integrității individului.

Numărul documentelor solicitate a fost de ordinul sutelor de mii.
În urma refuzului Parlamentului de a le onora cererile, în special în temeiul protecției vieții
private și a integrității individului astfel cum prevede Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și, de
asemenea, în temeiul imposibilității de a evalua numărul mare de documente solicitate, care
nu a fost redus la o cifră realizabilă, reclamanții au solicitat anularea deciziei la Tribunal.
Audierea a avut loc la data în octombrie 2017. Se preconizează că Curtea își va pronunța
hotărârea în 2018.



22

O b s e r v a ț i i  f i n a l e

Împreună cu înmulțirea responsabilităților Parlamentului în ultimii ani, după intrarea în
vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, a crescut și interesul publicului pentru
instituție. Persoanele sunt în prezent mai bine informate și mai conștiente de faptul că
Parlamentul publică în mod direct și automat aproape toate materialele legislative produse
în incintele sale. În același timp, numărul cererilor eronate de acces la documente care sunt
de fapt deja publice a scăzut, iar cererile au devenit și mai specializate. Numeroși solicitanți,
jurnaliști sau cercetători solicită să aibă acces la rapoarte și informații interne cu privire la
sarcinile administrative ale Parlamentului. Se preconizează că se va continua să se pună
accentul pe această problematică, ba chiar va crește în contextul viitoarelor alegeri
europene din 2019.

În același timp, rata acțiunilor în anulare a deciziilor sale în această privință, precum și
hotărârea favorabilă recentă a Curții în cauza T-136/15, arată că, în general, Parlamentul
stabilește un echilibru corect între dreptul de acces la documente și excepțiile la acest drept.


