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ZiĦojums A7-0148/2014 
Sophia in 't Veld 
Publiska piekĜuve dokumentiem 2011.–2013. gadā 
2013/2155(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 157. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A7-0148/2014 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par publisku piekĜuvi dokumentiem (Reglamenta 
104. panta 7. punkts) 2011.–2013. gadā 

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 LES 11. pantu un iestāžu pienākumu uzturēt atklātu, pārredzamu un 
regulāru dialogu ar pārstāvošajām apvienībām un pilsonisko sabiedrību, 

– 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 Parlamenta 2011. gada 14. septembra rezolūciju par publisku piekĜuvi 2009. 
un 2010. gada dokumentiem2, 

– 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 Padomes, Komisijas un Eiropas Parlamenta gada ziĦojumus par piekĜuvi 
dokumentiem 2011. un 2012. gadā, kuri iesniegti saskaĦā ar Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 17. pantu, 

                                                 
1 OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp. 
2 OV C 51E, 22.2.2013., 72. lpp. 
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– Ħemot vērā 2010. gada Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 
attiecībām, 

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

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

– Ħemot vērā PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziĦojumu (A7-0148/2014), 

A. tā kā Lisabonas līgums ir spēkā jau četrus gadus; tā kā LESD 15. pantā ir noteikts ES 
iestāžu pārredzamības konstitucionālais satvars un ir paredzēts, ka jebkuram Savienības 
pilsonim, kā arī jebkurai fiziskai personai, kas dzīvo kādā dalībvalstī, vai juridiskai 
personai, kam ir juridiskā adrese kādā dalībvalstī, ir tiesības piekĜūt ES iestāžu, 
struktūru, biroju un aăentūru dokumentiem; tā kā šīs tiesības būtu jāizmanto atbilstoši 
vispārējiem principiem un ierobežojumiem, kas noteikti Parlamenta un Padomes 
pieĦemtajās regulās; 

B. tā kā LESD 298. pantā ir paredzēta atvērta, efektīva un neatkarīga Eiropas 
administrācija; 

C. tā kā lēmumu pieĦemšanas process ir Ĝoti sarežăīts, ar vairākiem sagatavošanas, 
konfidenciāliem un slepeniem dokumentiem, kas ir svarīgi visam likumdošanas 
procesam; 

D. tā kā ES lēmumu pieĦemšanas mehānismiem un tiesību aktiem ir jābūt 
pārredzamākiem; 

E. tā kā demokrātiskas Eiropas Savienības iedzīvotājiem pārredzamība ir būtiska; tā kā 
pārredzama administrācija nāk par labu iedzīvotājiem, cīĦai pret korupciju un 
Savienības politiskās sistēmas un tiesību aktu leăitimitātei; 

F. tā kā plaša publiska piekĜuve dokumentiem ir svarīgs dzīvotspējīgas demokrātijas 
elements; 

G. tā kā iedzīvotājiem ir tiesības zināt, kā notiek lēmumu pieĦemšanas process, kā darbojas 
viĦu pārstāvji, kā arī tiesības likt viĦiem uzĦemties atbildību un zināt, kā tiek piešėirti 
un tērēti publiskie līdzekĜi; 

H. tā kā sešas no desmit Eiropas ombuda 2012. gadā izskatītajām „parauglietām” attiecas 
uz pārredzamību; 

I. tā kā statistikas dati par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanu liecina, ka sākotnējo 
lūgumu skaits visās trīs iestādēs samazinās; 

J. tā kā konkrēto pieprasīto dokumentu skaits Parlamentā ir samazinājies (no 
1666 dokumentiem 2011. gadā līdz 777 dokumentiem 2012. gadā); tā kā to 
pieprasījumu īpatsvars, kuri neattiecas uz konkrētiem dokumentiem, bet gan, piemēram, 
„uz visiem dokumentiem, kas attiecas uz...”, Parlamentā tomēr ir palielinājies (no 
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35,5 % 2011. gadā līdz 53,5 % 2012. gadā); tā kā pieprasīto Padomes dokumentu skaits 
ir samazinājies (no 9641 dokumenta 2011. gadā līdz 6166 dokumentiem 2012. gadā)1; 

K. tā kā 2012. gada pārskatos sniegtie kvantitatīvie dati liecina, ka pilnīgs atteikums 
piekĜūt dokumentiem aizvien biežāk ir saĦemts gan no Komisijas (no 12 % 2011. gadā 
līdz 17 % 2012. gadā), gan no Padomes (no 12 % 2011. gadā līdz 21 % 2012. gadā), 
savukārt Parlamenta rādītāji pilnīga atteikuma jomā ir stabili (5 % gan 2011.gadā, gan 
2012. gadā); 

L. tā kā attiecībā uz Komisijas dokumentiem ir bijis ievērojams atkārtotu pieteikumu skaita 
pieaugums (no 165 pieteikumiem 2011. gadā līdz 229 pieteikumiem 2012. gadā), līdz ar 
to nedaudz palielinājies arī pilnībā pārskatīto lēmumu skaits, kā arī samazinājies daĜēji 
pārskatīto lēmumu skaits un palielinājies apstiprināto lēmumu skaits, savukārt Padomes 
un Parlamenta rādītāji atkārtotu pieteikumu jomā ir samērā stabili (Padome: no 
27 pieteikumiem 2011. gadā līdz 23 pieteikumiem 2012. gadā; Parlaments: no 
4 pieteikumiem 2011. gadā līdz 6 pieteikumiem 2012. gadā); 

M. tā kā saistībā ar vairākiem pieteikumiem ir iesniegtas sūdzības Eiropas ombudam 
(Komisija: no 10 pieteikumiem 2011. gadā līdz 20 pieteikumiem 2012. gadā; Padome: 
no 2 pieteikumiem 2011. gadā līdz 4 pieteikumiem 2012. gadā; Parlaments: 
1 pieteikums gan 2011. gadā, gan 2012. gadā); 

N. tā kā Eiropas ombuds 2011. un 2012. gadā slēdza vairākas sūdzības, izsakot kritiskas 
piezīmes vai arī ierosinot veikt turpmākus pasākumus (Komisija:10 no 18 sūdzībām 
2011. gadā, 8 no 10 sūdzībām 2012. gadā; Padome: nav informācijas; Parlaments: 
nevienas sūdzības 2011. gadā, tikai 1 sūdzība 2012. gadā); 

O. tā kā samazinās lūgumu skaits par piekĜuvi dokumentiem, par kuriem ir ierosinātas 
lietas Vispārējā tiesā vai arī ir iesniegtas apelācijas sūdzības Eiropas Savienības Tiesā, 
(Komisija: no 15 lietām un 3 apelācijas sūdzībām 2011. gadā līdz 14 lietām un 
1 apelācijas sūdzībai 2012. gadā; Padome: no 1 lietas un 2 apelācijas sūdzībām 
2011. gadā līdz 1 apelācijas sūdzībai 2012. gadā2; Parlaments: nevienas lietas un 
nevienas sūdzības ne 2011., ne 2012. gadā); 

P. tā kā Vispārējā tiesa galvenokārt ir lēmusi par labu lielākai pārredzamībai vai arī citādi 
ir sniegusi Regulas (EK) Nr. 1049/2001 skaidrojumu vairākās lietās (Komisija: 5 no 
6 lietām3 2011. gadā un visās piecās 2012. gadā izskatītajās lietās; Padome: vienīgajā 
2011. gadā izskatītajā lietā (Access Info Europe, T-233/09) un 1 no 4 lietām 2012. gadā4 

                                                 
1 Komisija nenorāda konkrētu pieprasīto dokumentu skaitu. Sākotnējo pieteikumu skaits 
attiecībā uz Komisijas dokumentiem ir 6447 pieteikumi 2011. gadā un 6014 pieteikumi 
2012. gadā. 
2 Padome/In 't Veld (Eiropas Parlamenta iejaukšanās Sophia In ‘t Veld atbalstīšanai). 
3 Lietas Batchelor (T-362/08), IFAW II (T-250/08), Navigazione Libera del Golfo (T-109/05 
un T-444/05), Jordana (T-161/04), CDC (T-437/08) un LPN (T-29/08). 
4 Vācija/Komisija (T-59/09), EnBW/Komisija (T-344/08), Sviluppo Globale (T-6/10), 
Internationaler Hilfsfonds (T-300/10), European Dynamics (T-167/10). 
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(In ‘t Veld, T-529/09); Parlaments: 1 no 2 lietām 2011. gadā1 (Toland, T-471/08) un 
vienīgajā 2012. gadā izskatītajā lietā (Kathleen Egan un Margaret Hackett, T-190/10)); 

Q. tā kā Eiropas Savienības Tiesa galvenokārt ir lēmusi par labu lielākai pārredzamībai 
šādās lietās — Komisija: vienīgajā 2011. gadā izskatītajā lietā (My Travel, C-506/08) un 
1 no 3 lietām 2012. gadā (IFAW, C-135/11 P)2; Padome un Parlaments: ne 2011., ne 
2012. gadā nav pieĦemts neviens šāds spriedums; 

R. tā kā Komisijas, Padomes un Parlamenta gada pārskatos nav sniegti salīdzināmi 
statistikas dati; tā kā šīs trīs iestādes statistikas datu sniegšanā neievēro vienus un tos 
pašus datu pilnīguma standartus; 

S. tā kā visbiežāk minētais izĦēmumu piemērošanas iemesls, ko pēc sākotnējo pieteikumu 
saĦemšanas izmanto Komisija un Padome, ir „lēmumu pieĦemšanas procesa 
aizsardzība” (Komisija: 17 % 2011. gadā un 20 % 2012. gadā; Padome: 41 % gan 
2011. gadā, gan 2012. gadā); tā kā otrs Padomes visbiežāk minētais iemesls bija 
„starptautisko attiecību aizsardzība”; tā kā Parlamenta visbiežāk minētais izĦēmums bija 
„personas privātās dzīves un neaizskaramības aizsardzība”; 

T. tā kā Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 3. punktā ir paredzēts šāds izĦēmums 
attiecībā uz pārredzamību: „(..) ja iepazīšanās ar šo dokumentu var nopietni kaitēt 
lēmumu pieĦemšanai iestādē, ja vien iepazīšanās ar to nav saistīta ar sevišėām 
sabiedrības interesēm”;  

U. tā kā trīspusējām sarunām starp Komisiju, Parlamentu un Padomi ir izšėiroša nozīme 
ES tiesību aktu izstrādē; tā kā trīspusējās sarunas nav publiskas, lai izvairītos no 
jebkādas ārējās ietekmes uz likumdošanas procesu šajā izšėirošajā posmā; 

V. tā kā saskaĦā ar ES noteikumiem par pārredzamību tiem dokumentiem, ko sagatavojusi 
Padomes prezidentvalsts vai kas atrodas tās rīcībā un attiecas uz attiecīgās valsts šajā 
statusā veikto darbu, ir jābūt pieejamiem; 

W. tā kā sarunas par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanu ir nonākušas strupceĜā 
atšėirīgo nostāju dēĜ; tā kā jaunajam instrumentam būtu jāsniedz vismaz tikpat augsts 
pārredzamības līmenis, kā tas ir pašreiz;  

X. tā kā lūgumi sasaukt Parlamenta sanāksmes aiz slēgtām durvīm principā būtu jāizskata 
atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1049/2001 noteikumiem; tā kā šādus lūgumus Parlaments 
izvērtē, izskatot katru gadījumu atsevišėi;  

Y. tā kā dokumentu klasifikācija atkarībā no slepenības pakāpes atbilstoši 2010. gada 
Pamatnolīgumam par Parlamenta un Komisijas attiecībām vai arī dokumentu atzīšana 

                                                 
1 Otra lieta ir Dennekamp (T-82/08), kurā Vispārējā tiesa personas datu aizsardzības 
apsvērumu dēĜ apstiprināja Parlamenta pieĦemto lēmumu.  
2 Skat. IFAW lietu attiecībā uz dalībvalsts izdotiem dokumentiem un Vispārējās tiesas 
pienākumu šos dokumentus izvērtēt, un divas citas lietas, kas attiecas uz uzĦēmumu 
koncentrācijas kontroles procedūru (Agrofert (C-477/10 P) un Éditions Odile Jacob (C-
404/10 P). Šie trīs Tiesas spriedumi nav aprakstīti Komisijas gada pārskatā. 
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par „slepeniem dokumentiem” saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 9. pantu jāveic 
pēc rūpīgas un konkrētas apsvēršanas;  

Tiesības piekĜūt dokumentiem 

1. atgādina, ka pārredzamība ir vispārējs noteikums un ka Lisabonas līgumā piekĜuve 
dokumentiem ir noteikta par pamattiesībām; 

2. atgādina, ka pārredzamība vairo sabiedrības uzticību Eiropas iestādēm, Ĝaujot 
iedzīvotājiem būt informētiem par Savienības lēmumu pieĦemšanas procesu un šādā 
veidā sniegt ieguldījumu ES demokrātijas stiprināšanā; 

3. atgādina, ka visiem lēmumiem, ar kuriem tiek liegta piekĜuve dokumentiem, jābūt 
balstītiem uz skaidri un stingri definētiem juridiskajiem izĦēmumiem, kas papildināti ar 
izsvērtu un konkrētu pamatojumu, Ĝaujot iedzīvotājiem izprast piekĜuves liegšanas 
iemeslus un efektīvi izmantot pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekĜus; 

4. atgādina par nepieciešamību panākt atbilstīgu līdzsvaru starp pārredzamību un datu 
aizsardzību;  

5. aicina iestādes, struktūras un aăentūras piemērot Regulu (EK) Nr. 1049/2001, Ħemot 
vērā visu judikatūras kopumu, kas uz to attiecas, un saskaĦojot to esošos iekšējos 
noteikumus ar regulas saturu un jēgu, jo īpaši attiecībā uz termiĦiem, līdz kuriem 
jāsniedz atbildes uz lūgumiem nodrošināt piekĜuvi dokumentiem, vienlaikus garantējot, 
lai termiĦi netiktu pagarināti; aicina Padomi publicēt tās darba grupu sanāksmju 
protokolus un iekĜaut tajos, Ħemot vērā Access Info Europe lietu, dalībvalstu 
nosaukumus un to priekšlikumus; 

6. aicina iestādes, struktūras un aăentūras, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1049/2001, stingri 
izvērtēt iespēju attiecīgo dokumentu, tabulu, grafiku, rindkopu vai frāzi publiskot tikai 
daĜēji; 

7. aicina ES iestādes, struktūras, birojus un aăentūras turpmāk izstrādāt proaktīvāku pieeju 
pārredzamībai, savās interneta tīmekĜa vietnēs nodrošinot pēc iespējas vairāku 
dokumentu kategoriju publisku pieejamību;  

8. aicina iestādes, struktūras un aăentūras regulāri un bez kavēšanās savos dokumentu 
reăistros publiskot visus dokumentus, kas iepriekš nebija pieejami sabiedrībai un kas ir 
atklāti saistībā ar lūgumiem nodrošināt publisku piekĜuvi dokumentiem; 

9. aicina administrācijas pēc sākotnējā pieteikuma saĦemšanas sniegt norādes par tiem 
dokumentiem, kas attiecas uz pieteikumā par piekĜuvi dokumentiem minēto jomu, kā tas 
noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001; 

10. aicina ES iestādes, struktūras un aăentūras pieĦemt ātrākas, mazāk apgrūtinošas un 
pieejamākas procedūras, ar kuru palīdzību izskatīt sūdzības par atteikumiem piekĜūt 
dokumentiem, lai samazinātu nepieciešamību pēc vēršanās tiesā; 

11. uzsver, ka visu trīs iestāžu, kā arī struktūru un aăentūru gada pārskatos būtu jāiekĜauj 
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skaitĜi salīdzināmā formā, kuri atspoguĜotu, piemēram, pieprasīto dokumentu skaitu, 
pieteikumu skaitu, tādu dokumentu skaitu, kam piešėirta (daĜēja) piekĜuve, tādu 
pieteikumu skaitu, pirms un pēc atkārtotā pieteikuma, attiecībā uz kuriem pieĦemts 
apstiprinošs lēmums, gadījumus, kad Tiesa piešėīrusi piekĜuvi, gadījumus, kad Tiesa 
piešėīrusi daĜēju piekĜuvi, un gadījumus, kad piekĜuve liegta; 

12. aicina ES iestādes savlaicīgāk reaăēt uz pieteikumiem par piekĜuvi dokumentiem un uz 
atkārtotiem pieteikumiem; 

Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšana 

13. pauž nožēlu par to, ka kopš 2011. gada decembra, kad Parlaments pirmajā lasījumā 
pieĦēma nostāju par Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanu, nav panākts nekāds 
progress; 

ZiĦojumi 

14. aicina ES iestādes, struktūras un aăentūras savstarpēji saskaĦot to gada pārskatus par 
piekĜuvi dokumentiem un sniegt salīdzināmus statistikas datus; 

Leăislatīvie dokumenti 

15. aicina ES iestādes, struktūras un aăentūras uzturēt aktualizētus, sabiedrībai pieejamus 
datus par to rīcībā esošo klasificēto dokumentu skaitu atbilstoši to slepenības pakāpei; 

Finanšu informācija 

16. aicina iestādes nodrošināt iedzīvotājiem publisku piekĜuvi dokumentiem saistībā ar 
Eiropas Savienības budžetu, tā īstenošanu un Savienības līdzekĜu un dotāciju 
saĦēmējiem, kā arī to pieejamību, un uzsver, ka šādiem dokumentiem var piekĜūt arī 
īpašā tīmekĜa vietnē un datubāzē, kā arī datubāzē, kas attiecas uz finanšu pārredzamību 
Savienībā; 

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

Or. en 

 
 


