
 

AM\1022023LT.doc  PE529.619v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

5.3.2014 A7-0148/1 

Pakeitimas  1 
Renate Sommer, Véronique Mathieu Houillon 
PPE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0148/2014 
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Visuomen÷s teis÷ susipažinti su dokumentais 2011–2013 m. 
2013/2155(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A7-0148/2014 

Europos Parlamento rezoliucija d÷l visuomen÷s teis÷s susipažinti su dokumentais 

(Darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnio 4 dalis) 2011–2013 m. 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 1, 10 ir 16 straipsnius ir į 
Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo (SESV) 15 ir 298 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į ES sutarties 11 straipsnį ir institucijų pareigą palaikyti atvirą, skaidrų ir 
reguliarų dialogą su atstovaujamosioms asociacijomis ir pilietine visuomene, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir ypač jos 41 straipsnį 
(teis÷ į gerą administravimą) ir 42 straipsnį (teis÷ susipažinti su dokumentais), 

– atsižvelgdamas į 2001 m. geguž÷s 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1049/2001 d÷l galimyb÷s visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais1, 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugs÷jo 14 d. rezoliuciją d÷l visuomen÷s teis÷s 
susipažinti su dokumentais 2009–2010 m.2, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos pasiūlymą d÷l Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento d÷l galimyb÷s visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais (COM(2008) 0229), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 20 d. Komisijos pasiūlymą d÷l Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 d÷l galimyb÷s 
visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 
(COM(2011) 0137), 

– atsižvelgdamas į Tarybos, Komisijos ir Europos Parlamento 2011 ir 2012 m. metinius 
pranešimus d÷l galimyb÷s susipažinti su dokumentais pagal Reglamento (EB) 

                                                 
1 OL L 145, 2001 5 31, p. 43. 
2 OL C 51E, 2013 2 22, p. 72. 
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Nr. 1049/2001 17 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. Pagrindų susitarimą d÷l Europos Parlamento ir Europos 
Komisijos santykių, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 20 d. Tarpinstitucinį Europos Parlamento ir Tarybos 
susitarimą d÷l galimyb÷s Europos Parlamentui susipažinti su slapto pobūdžio Tarybos 
informacija saugumo ir gynybos politikos srityje,  

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį ir 104 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A7-0148/2014), 

A. kadangi jau ketverius metus galioja Lisabonos sutartis; kadangi SESV 15 straipsnyje 
nustatytas konstitucinis pagrindas d÷l ES institucijų skaidrumo, taip pat įtvirtinta ES 
piliečių ir bet kurių valstyb÷je nar÷je buveinę turinčių fizinių ar juridinių asmenų 
pagrindin÷ teis÷ susipažinti su ES institucijų, įstaigų ir organų dokumentais; kadangi šia 
teise turi būti naudojamasi laikantis pagrindinių principų ir apribojimų, nustatytų 
Parlamento ir Tarybos priimtuose reglamentuose; 

B. kadangi SESV 298 straipsnyje numatyta atvira, veiksminga ir nepriklausoma Europos 
administracija; 

C. kadangi teis÷kūros sprendimų pri÷mimo procesas yra labai sud÷tingas ir apima daugybę 
paruošiamųjų, konfidencialių ir slaptų dokumentų, kurie yra itin svarbūs visam 
teis÷kūros procesui; 

D. kadangi ES sprendimų pri÷mimo mechanizmai ir teis÷kūra turi būti skaidresni; 

E. kadangi skaidrumas yra būtinas demokratinei piliečių Europos Sąjungai; kadangi 
skaidrus administravimas yra naudingas piliečių interesams, kovai su korupcija ir 
Sąjungos politin÷s sistemos ir teis÷s aktų teis÷tumui; 

F. kadangi plati visuomen÷s galimyb÷ susipažinti su dokumentais yra pagrindinis 
gyvybingos demokratijos elementas; 

G. kadangi piliečiai turi teisę žinoti, kaip veikia sprendimų pri÷mimo procesas ir kaip dirba 
jų atstovai, turi teisę pareikalauti jų atsiskaityti ir turi teisę žinoti, kaip paskirstomos ir 
išleidžiamos viešosios l÷šos; 

H. kadangi 2012 m. šeši iš dešimties Europos ombudsmeno pagrindinių atvejų tyrimų buvo 
susiję su skaidrumu; 

I. kadangi iš Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo statistinių duomenų matyti, kad 
visose trijose institucijose sumaž÷jo pradinių prašymų skaičius; 

J. kadangi Parlamente sumaž÷jo prašomų konkrečių dokumentų skaičius (nuo 1 666 
dokumentų 2011 m. iki 777 – 2012 m.); tačiau kadangi Parlamente išaugo prašomų 
nekonkrečių dokumentų, pvz., „visi dokumentai, susiję su...“, procentin÷ dalis (nuo 
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35,5 proc. 2011 m. iki 53,5 proc. 2012 m.); kadangi Taryboje sumaž÷jo prašomų 
konkrečių dokumentų skaičius (nuo 9 641 dokumentų 2011 m. iki 6 166 – 2012 m.)1; 

K. kadangi, remiantis 2012 m. metin÷se ataskaitose pateiktais kiekybiniais duomenimis, ir 
Komisija (nuo 12 proc. 2011 m. iki 17 proc. 2012 m.), ir Taryba (nuo 12 proc. 2011 m. 
iki 21 proc. 2012 m.) vis dažniau visiškai atsisak÷ leisti susipažinti su dokumentais, o 
Parlamento atsisakymo leisti susipažinti su dokumentais lygis išliko nepakitęs (5 proc. 
2011 ir 2012 m.); 

L. kadangi Komisijoje labai išaugo pakartotinių prašymų skaičius (nuo 165 prašymų 
2011 m. iki 229 – 2012 m.), tod÷l šiek tiek padaug÷jo visiškai persvarstytų sprendimų, 
sumaž÷jo iš dalies persvarstytų sprendimų ir padaug÷jo patvirtintų sprendimų, nors ir 
Taryboje, ir Parlamente šie pakartotinių prašymų skaičiai išliko sąlyginai nepakitę 
(Taryba: nuo 27 prašymų 2011 m. iki 23 – 2012 m.; Parlamentas: nuo 4 – 2011 m. iki 6 
– 2012 m.); 

M. kadangi d÷l dalies prašymų Europos ombudsmenui buvo pateikti skundai (Komisija: 
nuo 10 skundų 2011 m. iki 20 – 2012 m.; Taryba: nuo 2 – 2011 m. iki 4 – 2012 m.; 
Parlamentas: 1 – 2011 ir 2012 m.); 

N. kadangi 2011 m. ir 2012 m. Europos ombudsmenas baig÷ nagrin÷ti kelis skundus, 
pateikdamas kritinių pastabų arba pasiūlydamas imtis tolesnių veiksmų (Komisija: nuo 
10 iš 18 skundų 2011 m. iki 8 iš 10 – 2012 m.; Taryba: n÷ra duomenų; Parlamentas: nuo 
0 iš 0 – 2011 m. iki 1 iš 1 – 2012 m.); 

O. kadangi d÷l dalies prašymų susipažinti su dokumentais Bendrajame teisme iškeltos 
bylos arba pateikta apeliacija Teisingumo teisme (Komisija: nuo 15 bylų ir 3 apeliacijų 
2011 m. iki 14 bylų ir 1 apeliacijos 2012 m.; Taryba: nuo 1 bylos ir 2 apeliacijų 2011 m. 
iki 1 apeliacijos 2012 m.2; Parlamentas: n÷ vieno proceso 2011 ar 2012 m.); 

P. kadangi Bendrasis teismas daugiausia bylas išsprend÷ didesnio skaidrumo naudai arba 
keliais atvejais pateik÷ Reglamento (EB) 1049/2001 paaiškinimą, (Komisija: 5 iš 
6 bylų3 2011 m. ir 5 iš 5 – 2012 m.; Taryba: 1 iš 1 – 2011 m. (Access Info Europe, T-
233/09) ir 1 iš 4 – 2012 m.4 (In ‘t Veld, T-529/09);  Parlamentas: 1 iš 2 – 2011 m.5 
(Toland, T-471/08) ir 1 iš 1 – 2012 m. (Kathleen Egan ir Margaret Hackett, T-190/10); 

Q. kadangi Teisingumo Teismas šiose bylose dažniausiai priima sprendimą didesnio 
skaidrumo naudai – Komisija: 1 iš 1 – 2011 m. [My Travel, C-506/08] ir 1 iš 3 – 

                                                 
1 Komisija nepateikia konkrečių prašytų dokumentų skaičiaus. Pradinių Komisijai pateiktų prašymų d÷l 
dokumentų skaičius 2011 m. buvo 6.447, 2012 m. – 6.014. 
2 Taryba prieš In 't Veld (Europos Parlamento įsikišimas palaikant S. In ‘t Veld). 
3 Bylos Batchelor (T-362/08), IFAW II (T-250/08), Navigazione Libera del Golfo (T-109/05 ir T-444/05), 
Jordana (T-161/04), CDC (T-437/08) ir LPN (T-29/08). 
4 Vokietija prieš Komisiją (T-59/09), EnBW prieš Komisiją (T-344/08), Sviluppo Globale (T-6/10), 
Internationaler Hilfsfonds (T-300/10), European Dynamics (T-167/10). 
5 Kita byla yra Dennekamp (T-82/08), kurioje Bendrasis teismas patvirtino Parlemento sprendimą, remdamasis 
asmens duomenų apsauga. 
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2012 m. [IFAW, C-135/11 P]1; Taryba ir Parlamentas: nebuvo sprendimų 2011 ar 
2012 m.; 

R. kadangi Komisijos, Tarybos ir Parlamento metin÷se ataskaitose nepateikiami 
palyginami statistiniai duomenys; kadangi teikdamos statistinius duomenis šios trys 
institucijos vadovaujasi skirtingais duomenų išsamumo standartais; 

S. kadangi dažniausiai išimtis grindžiama tuo, kad „saugomas sprendimų pri÷mimo 
procesas“, ja atsakydama į pradinius prašymus naudojasi Komisija ir Taryba (Komisija: 
17 proc. 2011 m. ir 20 proc. 2012 m.; Taryba: 41 proc. 2011 ir 2012 m.); kadangi antra 
dažniausiai Tarybos naudota priežastis buvo „tarptautinių santykių apsauga“; kadangi 
Parlamento atveju dažniausia išimties priežastis buvo „asmens privatumo ir 
neliečiamumo apsauga“; 

T. kadangi Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnio 3 dalyje numatyta skaidrumo 
išimtis, „jei dokumento atskleidimas rimtai pakenktų institucijos sprendimų pri÷mimo 
procesui, nebent atskleidimo reikalautų viršesnis viešasis interesas“; 

U. kadangi Komisijos, Parlamento ir Tarybos trišaliai dialogai yra svarbūs formuojant ES 
teis÷s aktus; kadangi trišaliai dialogai n÷ra vieši siekiant šiame lemiamame etape 
išvengti išor÷s įtakos teis÷kūros procesui; 

V. kadangi pagal ES skaidrumo taisykles turi būti galima susipažinti su Tarybai 
pirmininkaujančios valstyb÷s nar÷s parengtais arba turimais su jos darbu šiose pareigose 
susijusiais dokumentais; 

W. Kadangi d÷l nesuderinamų pozicijų derybos d÷l Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 
persvarstymo pateko į aklavietę; kadangi reik÷s naujos priemon÷s, kad būtų užtikrintas 
bent toks pats skaidrumas kaip dabar; 

X. kadangi prašymai d÷l uždarų pos÷džių Parlamente iš esm÷s tur÷tų būti svarstomi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001; kadangi tokius prašymus Parlamentas vertina 
kiekvienu konkrečiu atveju; 

Y. kadangi dokumentų įslaptinimas pagal konfidencialumo lygius, remiantis 2010 m. 
Pagrindų susitarimu d÷l Europos Parlamento ir Komisijos santykių, arba jų priskyrimas 
prie „neskelbtinų dokumentų“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnį, turi 
būti atliekamas juos kruopščiai ir konkrečiai įvertinus; 

Teis÷ susipažinti su dokumentais 

1. primena, kad skaidrumas yra pagrindin÷ taisykl÷ ir kad Lisabonos sutartyje nustatyta 
pagrindin÷ teis÷ susipažinti su dokumentais; 

                                                 
1 IFAW bylą d÷l valstyb÷je nar÷je parengtų dokumentų ir Bendrojo teismo įpareigojimą leisti 
susipažinti su susijusiais dokumentais; taip pat kitas dvi bylas, susijusias su bendrovių 
susijungimo kontrol÷s procedūromis, Agrofert (C-477/10 P) ir Éditions Odile Jacob (C-
404/10 P). Šie trys Teisingumo Teismo sprendimai neaprašyti Komisijos metin÷je ataskaitoje. 
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2. primena, kad skaidrumas stiprina visuomen÷s pasitik÷jimą Europos institucijomis, nes 
piliečiams suteikiama galimyb÷ būti informuotiems apie ES sprendimų pri÷mimo 
procesą ir taip prisid÷ti prie ES siekio tapti demokratiškesne; 

3. primena, kad bet koks sprendimas d÷l draudimo susipažinti su dokumentais turi būti 
pagrįstas aiškiai ir griežtai apibr÷žtomis teisin÷mis išimtimis, kartu pateikiant pagrįstą ir 
konkretų pagrindimą, kad pilietis gal÷tų suprasti, kod÷l neleista susipažinti su 
dokumentu, ir veiksmingai pasinaudoti esamomis teisin÷mis teisių gynimo 
priemon÷mis; 

4. primena, kad reikia užtikrinti tinkamą skaidrumo ir duomenų apsaugos pusiausvyrą; 

5. ragina institucijas, įstaigas ir agentūras taikyti Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 
nuostatas, atsižvelgiant į su jomis susijusią teismų praktiką, ir savo galiojančias vidaus 
taisykles suderinti su reglamento formuluot÷mis ir esme, ypač terminais, per kuriuos 
reikia atsakyti į prašymus susipažinti su dokumentais, kartu užtikrinant, kad šie terminai 
netaptų ilgesni; ragina Tarybą paskelbti Tarybos darbo grupių pos÷džių protokolus, 
įskaitant valstybių narių pavadinimus ir jų pasiūlymus, kaip min÷ta byloje Access Info 
Europe; 

6. ragina institucijas, įstaigas ir agentūras, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001, 
griežtai įvertinti galimybes leisti iš dalies susipažinti su dokumentu, lentele, grafiku, 
pastraipa ar fraze; 

7. ragina ES institucijas, įstaigas, organus ir agentūras toliau pl÷toti aktyvesnę skaidrumo 
strategiją savo interneto svetain÷se viešai paskelbiant kuo daugiau kategorijų 
priklausančius dokumentus; 

8. ragina institucijas, įstaigas ir agentūras savo dokumentų registruose nuolat ir nedelsiant 
skelbti visus dokumentus, atskleistus pagal prašymus leisti susipažinti su dokumentais, 
kurie iki tol nebuvo viešai prieinami; 

9. ragina administraciją nurodyti tuos dokumentus, kurie patenka į dokumentų grupę, d÷l 
kurių galima teikti prašymus leisti susipažinti su dokumentais po pirminio prašymo 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001; 

10. ragina ES institucijas, įstaigas ir agentūras patvirtinti greitesnes, paprastesnes ir 
prieinamesnes skundų d÷l neleidimo susipažinti su dokumentais nagrin÷jimo 
procedūras, kad mažiau reik÷tų bylin÷tis; 

11. pabr÷žia, kad visų trijų institucijų ir įstaigų bei agentūrų metin÷se ataskaitose tur÷tų būti 
pateikti palyginami skaičiai, pvz., apie prašytų dokumentų skaičių, prašymų skaičių, 
dokumentų, su kuriais (iš dalies) leista susipažinti, skaičių, prašymų, patvirtintų prieš 
pakartotinį prašymą ir po jo, skaičių, Teisingumo Teismo suteiktų leidimų skaičių, 
Teisingumo Teismo suteiktų dalinių leidimų skaičių, atmestų prašymų skaičių; 

12. ragina ES institucijas sumažinti atsakymo į prašymus susipažinti su dokumentais ir į 
pakartotinius prašymus laukimo trukmę; 
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Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra 

13. reiškia nusivylimą tuo, kad nuo 2011 m. gruodžio m÷n., kai jis per pirmąjį svarstymą 
pri÷m÷ poziciją d÷l Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 persvarstymo, nepadaryta jokios 
pažangos; 

Ataskaitų teikimas 

14. ragina ES institucijas, įstaigas ir agentūras suderinti savo metines ataskaitas d÷l 
galimybių susipažinti su dokumentais ir pateikti panašius statistinius duomenis; 

Teis÷kūros procedūra priimti dokumentai 

15. ragina ES institucijas, įstaigas ir agentūras nuolat skelbti atnaujintus duomenis apie 
turimų įslaptintų dokumentų skaičių pagal įslaptinimo kategoriją; 

Finansin÷ informacija 

16. ragina institucijas viešai skelbti dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos biudžetu, 
jo įvykdymu ir Sąjungos l÷šų bei dotacijų gav÷jais, ir suteikti piliečiams galimybę su 
jais susipažinti, taip pat pabr÷žia, kad su šiais dokumentais taip pat turi būti galima 
susipažinti specialioje interneto svetain÷je ir duomenų baz÷je, taip pat duomenų baz÷je, 
susijusioje su finansiniu Sąjungos skaidrumu; 

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausyb÷ms ir parlamentams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnui ir Europos Tarybai. 

Or. en 

 


